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Пред нама је једна од значајнијих акција републичког планинарског

савеза. После много дискусија хоће ли се акција звати „камп, табор

или логор”, одомаћио се назив - ТАБОР. Некако је блискији нашем

језику.

Народ каже ... „ зови ме и крчаг, само немој да ме разбијеш”... 

У овој изреци лежи искра идеје Табора и овог малог уводника.

Руководство Савеза, од претходних до овог нашег мандата, поку-

шава да „одомаћи” ову акцију једном годишње, са лепим циљем оку-

пљања свих планинара из Србије, из региона, и што да не и осталог

белог планинарског света. Желимо да ова акција буде уписана у ка-

лендаре акција свих друштава, у првој недељи месеца јула сваке го-

дине. Желимо да долазак на Табор постане „планинарска потреба”,

па тек онда обавеза.  Питам се зашто се приликом сусрета планинара

на планинским стазама не би одомаћио и поздрав „Довиђења на та-

бору”.

И зашто Камена Гора 2012? Зато јер је лепа, скоро бајковита, са

богатим природним и етнографским наслеђем. На њој живе добри и

гостопримљиви људи. Камена Гора се већ отвара за планинаре и ту-

ристе, али срећом полако, без оне застрашујуће инвазије какву су до-

живеле неке од планина у Србији.

На Каменој Гори налази се и први, званични, стални планинарски

камп на локалитету Ковчица. И ево опет поздрава - довиђења на та-

бору на Ковчици, на Каменој Гори,  под сенком столетног бора који их

наткриљује.

Бранислав Денис Божовић - главни уредник 

Часопис Планинарског савеза
Србије, број 69 - лето 2012.

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС
Драган Божовић, председник
Велибор Станишић,
Милорад Станковић,
Александар Дамјановић,
Бранислав Божовић,
Борислав Челиковић,
Уређује редакцијски одбор:
Гордана Атанасијевић,
Борислав Челиковић,
Томица Делибашић,
Рада Вукосављевић,
Бранислав Божовић
Главни и одговорни уредник овог
броја
Бранислав Божовић,
office@pss.rs
Лектор
Бојана Поповић
Технички уредник
Момчило Вуковић
svetlopis.zuca @gmail.com
Издавач
Планинарски савез Србије
Добрињска 11, 11000 Београд
Телефон: 011/ 264 2065
office@pss.rs
www.pss.rs
Штампа
Штампарија „Свелто” Београд
Тираж - 500. Цена - 100 динара. 
Рукописи и фотографија се не враћају
и не хоноришу
CIP / Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
796/524
ПЛАНИНАРСКИ гласник: часопис
Планинарски савез Србије/ главни и одго-
ворни уредник Бранислав Божовић. 1994.
бр1(мај) /./Београд:
Планинарски савез Србије 1994. (Београд:
Свелто)29цм
ISSN 1452/7456= Планинарски гласник
COBISS.SR/ID 43270412

Године 1939. Српско планинско друштво
покренуло је часопис Наше планине чија
су три броја изашла  до 1941. године.
Децембра 1951. године Планинарски савез
Србије покренуо је часопис за планинарство
и алпинизам Кроз планине који је излазио
до 1962. године (укупно 21 број).
Од 1994. године часопис излази под 
називом Планинарски гласник.
Први уредник Гласника био је 
Владимир Поповић.

Редакција задржава право одабира
текстова и фотографија према квалитету
и концепцији часописа

Садржај:

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ
УИАА ............................................. 1

ЕУ ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ ............. 2

САСТАНАК БАЛКАНСКЕ 
ПЛАНИНАРСКЕ УНИЈЕ.................... 2

НОВОСТИ ИЗ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ 
СПАСАВАЊА ................................. 3

РОГОЗНА - НАЈЛЕПША 
ПРОЛЕТНИЦА ............................... 4 

ХОД  ПО  СОПСТВЕНИМ  
ТРАГОВИМА .................................. 5 

О НАЗИВИМА СМЕРИ ..................... 6 

СЕЋАЊЕ  НА ПРИЈАТЕЉЕ ............. 7 

ЗАШТО ОДЛАЗИМ У 
ХИМАЛАЈЕ..................................... 8 

AJЛЕНД  ПИК – 6189m ХИМАЛАЈИ 
НА ДЛАНУ .................................... 9

ДЕНАЛИ – УСПОН КОЈИ ЋЕ СЕ ЈОШ ДУГО
ПРЕПРИЧАВАТИ................................... 10

УПУТСТВА И СТАНДАРДИ ............ 14

ВОДОПАДИ НА СТАРОЈ 
ПЛАНИНИ .................................... 16 

ОТКРИВАЊЕ ЛЕПОТЕ 
ВИСИТОРА ................................... 17 

ЂУРЂЕВДАНСКИ УРАНАК 
НА КАБЛАРУ ................................ 18  

ЗИМИ, ЛЕТИ, ХОДАМО КА ВЕТИ, 
А И У МЕЂУВРЕМЕНУ ................... 19 

ПОВЛЕН И ТАОРСКА ВРЕЛА ......... 20

ПУТ ЗА ЕВЕРЕСТ - БАЗНИ 
КАМП .......................................... 21

ЛАЈМСКА БОЛЕСТ - ЛАКШЕ ЈЕ 
СПРЕЧИТИ, НЕГО ЛЕЧИТИ ........... 22 

ТРАНСВЕРЗАЛЕ ............................ 24 

VIA FERRATА ................................ 26

ПЕЊАЊЕ НА ТОН САИ, 
ПЛАЖИ НА ТАЈЛАНДУ....................28

ТАБОР ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ
Камена Гора 03-08. јул 2012.

страна                                                        страна



1 ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК - 69/2012      

MOUNTAINEERING COMMISSION 
APRIL MEETING
MOUNTAINEERING 
ASSOCIATION OF SERBIA
ON FRIDAY AND SATURDAY
2012 APRIL 20th AND 21st
NOVI SAD, SERBIA

КОМИСИЈА ЗА
ПЛАНИНАРЕЊЕ УИАА

У Новом Саду је 20. и 21. маја о.г. одржан састанак Комисије
за планинарење (Mountaineering Commission) УИАА, чији је
домаћин био Планинарски савез Србије. Састанку је при -
суствовало 17 чланова из исто толико савеза, a као посматрач
испред Извршног одбора УИАА, чувени Даг Скот из Енглеске. На
почетку састанка представљена je лична карта ПСС, а затим је
Kомисија наставила рад по свом програму. Главне теме састанка
су биле следеће:

- Стварање стандардне обуке (што је моментално једна од
најтраженијих услуга УИАА) и усаглашавање прописа (нови
прописи професионализују рад у обуци коришћењем договореног
термина „експерт”. Ови експерти ће бити регулисани новим
Правилником о стандардима обуке, а експерти ће имати уговоре
у оквиру својих федерација.

- Представљен је нови „демо сајт” за Правилнике о
стандардима

- износ таксе коју треба да плаћају чланице, базираће се на
основу канцеларијских трошкова и врсти потврде или ностри -
фикације која се тражи од УИАА.

- Изнет је проблем са применом скијашко-планинарских
стандарда, са опасношћу од лавина. По завршетку дискусије
усвојено је да се изврши корекција правила са применом термина
„у глечерским” и „ванглечерских” области.

- разматран је рад Пецл фондације у Непалу и Индији, уз
коришћење искустава Словеније која врши
сваке године обуку у Непалу од 1979. године.

- Закључено је да се мора дефинисати
значење „експерт/валидатор” и да се у том
циљу мора направити интерни правилник, у
коме ће бити наведене вештине и  индукциони
процес за експерте.
- у Чилеу ће се у септембру организовати
семинар за јужно - америчке савезе.

Даг Скот је представио две теме за
дискусију: такмичење у високим планинама и
употреба болта или не. Комисија није при -
хватила предлог Руске федерације да орга -
низује међународно такмичење пењања у
високим планинама. (Основни циљ Комисије је

да промовише најбољу праксу у свим видовима планинарења,
уважавајући традицију свих федерација, а не да организује
такмичења.) Што се тиче болтова, дискусија се води од 1998.
године, са жељом да се очува стена за пењање. 

Усвојено је да се уместо термина „Trad Climbing” користи
термин „Adventure Climbing”.

Филип Дешамп из Пецл фондације представио је тренутну
верзију приручника. Приручник је замишљен као подршка
наставном материјалу у земљама где други приручници нису
доступни. Према постојећем споразуму са УИАА, овај Приручник
могу да користе све чланице УИАА (после формалног одобрења и
штампања о свом трошку) и не сме се продавати. (Белгија ће
одштампати 400 комада, а Француска 1,000). Представници ПСС
су се договорили са госп. Дешампом да Србија током ове године
добије право штампања за своје потребе.

Разговарало се и о предлогу о формирању Европског
планинарског форума.

По завршетку рада и накнадно приспелим дописима, одато је
признање ПСС –у и посебно Лазару Попари на добро орга -
низованом састанку и осмишљеним ванредним активностима. �

Борис М. Мићић



ЕУ ПЛАНИНАРСКИ
ФОРУМ

На иницијативу Координационог комитета који чине
Планинарски савез Италије (CAI), Португалије (CAP) и Словеније
(PZS), позвано је 50 европских савеза да се укључе у ЕУ
планинарски форум. Покушај постојећег удружења Club Arc
Alpine, који окупља алпске савезе: Француске, Аустрије,
Словеније и Швајцарске да се наметну ЕУ као релевантан
саговорник за питања планина, одбијен је, јер ЕУ не „слуша”
регионална удружења, већ само она која су на европском нивоу.
Ова иницијатива је произашла из жеље да европски планинари
утичу и учествују у стварању закона, директива и аката који
директно, или индиректно утичу на планине и планиnарство. Да
би се то остварило потребно је имати заједнички став по многим
питањима и са њима упознати тела ЕУ, која припремају и
предлажу документа која се односе на ове области. То је сигурно
један од најважнијих циљева формирања оваквог форума.

ЕУ сада припрема Green Paper on EU Policy on Mountain Regions
(Зелену књигу о политици ЕУ према планинским регионима) у
којој се, као и у досадашњим другим документима, не спомињу
уопште, или спомињу неадекватно, планинарење и пењање,
планинарски путеви и стазе, планинарски домови - што су врло
важни делови живота у нашим планинама. Дакле, заједнички
циљеви су постизање бољег међусобног разумевања и раз -
матрања планинарства у будућим документима ЕУ. 

На иницијативу Савеза Италије започета је идеја стварања
Европског планинарског савеза (2010.) у оквиру УИАА, да би се у
Катмандуу 2011. дошло до новог решења: независно и
неформално тело „ЕУ ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ”. 
Главни циљеви ЕУ планинарског форума су:

- успостављање комуникационе платформе европских 
планинарских савеза

- разматрање нацрта ЕУ докумената и заузимање заједничких
ставова о њима

- размена искустава добре праксе између учлањених савеза.

Финансијски, овај форум неће оптерећивати чланице, јер
неће бити чланарине, а међусобна комуникација ће се базирати
на електронској измени ставова. Планирано је да се једанпут
годишње одржавају персонални састанци (један дан после
Генералне скупштине УИАА), како би се усвојиле формално
одлуке и ставови. Једном када се формално усвоје неки ставови
у односу на ЕУ документа, биће послати члановима ЕУ парла -
мента, који су „пријатељи планина”. Тада ће се бити и у ситуацији
да се ови ставови пошаљу различитим ЕУ телима и учествовати
у ЕУ јавним консултацијама. Јавне консултације: Када Европска

комисија почиње са радом на некој иницијативи, или жели да
ревидира постојеће законодавство, обично отвара јавне
консултације по том предмету. То значи да појединци, фирме и
организације заинтересоване за, или имају стручно знање за
такву проблематику, или могу да помогну у обликовању предлога
пре него што га Комисија упути Већу и Европском парламенту на
даљу дискусију и усвајање.

До сада се пријавило и потврдило своје учешће десетак
савеза, а рок за оснивачко учешће у ЕУ планинарском форуму је
крај јуна. Планинарски савез Србије ће на следећој седници УО
одлучивати о учешћу у овом форуму.  �

Борис М. Мићић

Састанак Балканске
планинарске уније

Делегација ПСС учествовала је на редовном састанку
Балканске планинарске уније (БМУ) у Карлукову (Бугарска) од 18.
до 20.маја. Поред Савеза домаћина, састанку су присуствовале
делегације чланица из Грчке, Албаније, Црне Горе. Босне и
Херцеговине и Србије, као и Словеније као посматрача. На
почетку је Планинарски савез Хрватске (делегација присуство -
вала) примљен такође за посматрача у БМУ. Теме о којима се
разговарало су биле следеће:

- формирање Европског планинарског форума и став сваког
појединачног савеза у вези са уласком у форум

- после извештаја са састанка Управног одбора УИАА (у мају
- Будимпешта), који је поднео председник грчког савеза,
разговарало се о организационим и финансијским проблемима у
УИАА, а који се рефлектују на рад чланица и изазивају неза -
довољство. Изнете примедбе ће бити презентоване у УИАА, као
заједнички став БМУ.

- Турска ће ове године да организује успон за чланице БМУ
на Казбек (5067м).

- Словеначка делегација је упознала присутне и предложила
сарадњу у конкурисању код ЕУ за пројекте из сфере плани -
нарства које ЕУ подржава, а то су области заштите природе
планина, образовања, планинарске литературе и планинског
туризма.

Најзад, разговарало се о узајамној сагласности да се
планинарски домови користе под истим условима као што то
имају и домаћини (иницијатива ПС БиХ), о организацији
Балканског првенства у планинарској оријентацији (ПСС),
размени изложби и филмова (ПЗС), о раду са младима и обуци
вођа кампова за младе (ПЗС), о школовању, обуци и литератури
за горске водиче (ФПСМ).

Следећи састанак ће се одржати у Албанији од 5. до 7.
октобра.�

Борис М. Мићић
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Одржана Годишња
скупштина 
Горске службе
спасавања, 
02.06. 2012. године

НОВОСТИ ИЗ ГОРСКЕ
СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА

Испред великог броја чланова Службе и ветерана ГСС-а,
извештај о раду у протеклом периоду поднео је начелник Милан
Ивковић. Извештаје су поднели и председници свих комисија у
Служби.

Потврђени су значајни резултати и оцењен високи степен
обучености чланова и текућег развоја. Евидентиран је велики
број ( више од 700) разноврсних акција, планинарских спасавања,
интервенција на уређеним скијалиштима, обезбеђивања репу -
бличких планинарских акција и других спасилачких акција. 

Посебно се издвајају активности у периоду великих снежних
падавина, када су спасиоци учествовали у акцијама снабдевања
и спасавања становништва из завејаних и удаљених планинских
села.

Констатован је високи степен присуства информација о раду
службе ГСС-а у јавним медијима, зашта је посебно заслужан члан
Ђорђе Вдовић. На Скупштини је изабрано ново начелништво у
саставу: начелник Милан Ивковић, заменик Марко Чалија,
чланови Дане Медић, Владимир Каћурић, Марко Петровић, Иван
Пешић и Бојан Драгутиновић.

Проширење друштвене улоге ГСС ПСС
Вишедеценијско ангажовање ГСС ПСС на ширем друштвеном

плану, у области учествовања планинарских спасилаца приликом

природних непогода, природних катастрофа и других несрећа,
као и развоја превентиве и контроле ризика, захтева измене
структуре службе са планом да се реорганизација изврши у
правцу формирања Горске службе спасавања Србије. Те промене
омогућене су новим Статутом ПСС, у коме је дефинисана
могућност да службе ПСС ( Служба ГСС и Служба водича) могу да
се региструју као самостална правна лица. У том случају, будући
Статути ових служби морају да буду у складу са Статутом ПСС.

Горска служба спасавања Србије и даље ће обезбеђивати
планинарске активности Савеза и своју кадровску структуру
ослањати на планинарско чланство.

У структури Савеза наставља са радом стручна комисија за
ГСС, у чије чланство улази један члан начелништва ГСС Србије.

Планинарски савез Србије задржава оснивачка права ГСС и
штити традиционални знак Службе.

На основу учињених промена, очекује се да Горска служба
спасавања Србије прошири своју друштвену улогу, буде партнер,
нађе место у законским документима и обезбеди сигурније
финансирање из буџета Републике за ове намене из одго -
варајућег Министарства унутрашњих послова, Сектора за
ванредне ситуације

Досадашњи резултати су видљиви кроз званично периодично
ангажовање службе у актуелним догађањима у ванредним ситу -
ацијама у Србији протекле зиме. Такође је добијена значајна
дотација за куповину комбија за транспорт екипа и опре ме.
Обезбеђене су и друге повољности које представљају значајну
помоћ у активности Службе., које су још увек волонтерске. У
развоју Службе је значајна обнова мреже станица ГСС по
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градовима Србије. Данас, поред станице у Београду, основане су
станице у Бољевцу, Књажевцу, Крушевцу и на Златибору.

У овом периоду у ГСС делује око 200 активних чланова, које
може подржати и помоћи шира база повремено активних млађих
и старијих спасилаца.

Обука у хеликоптерском спасавању 
У сарадњи са Горском службом спасавања Хрватске, на

семинару који је одржан на теренима планине Мосор изнад
Сплита, инструктори ГСС Србије Дане Медић и Никола Марковић,
као први спасиоци из Србије, положили су испите и добили
међународно признати сертификат за евакуацију повређених уз
помоћ хеликоптера у лету.

Четвородневни семинар организован је уз помоћ ГСС
Швајцарске са водећим светским хеликоптерским тимом за
спасавање „Ер Цермат”.

Ово свакако представља велики допринос даљем подизању
квалитета знања и вештина горских спасилаца. Свакако предстоји
даље повећање броја квалификованих хеликоптерских спасилаца
и остваривање сарадње са хеликоптерским јединицама МУП-а и
Војске Србије.�

Бранислав Божовић 

Републичка 
планинарска акција 
Рогозна 2012.

Рогозна - најлепша    
пролетница

Почетак априла остаће многим планинарима Србије у сећању
не само по лепом априлском сунцу, већ и по стазама и богазама
планине Рогозне. Стотина планинара из 23 планинарска друштва,
окупило се 7. априла у раним јутарњим сатима у селу Грубетице,
надомак Новог Пазара и са својим домаћинима: ПСД „Копаоник”
из Лепосавића, ПД „Берим” из Зубиног Потока и ПСД „Змај” из
Звечана, кренули у ову, сада - Републичку акцију...

Село Грубетиће налази се на обронцима планинске лепотице
Рогозне, удаљено десетак километара од Новог Пазара, на
путном правцу према месту Рибариће.

Већина планинара је пристигла 6. априла до Лепосавића, а
потом наставила пут до поменутих Грубетића и заноћила у
просторијама основних школа. 

Пут у суботу водио нас је кроз живописне пределе Рогозне и
места Ибарског Колашина. Прво пењање је било на рушевинама
брда Јелеч, где се налази истоимени Јелеч Град (1262м).
Предање каже да он датира још из 9-10. века и да је покорен тек
1555. године. Градом су владали Словени, Византијци, Срби,
Угри, Турци... Зидине древног града још постојано одолевају зубу
времена и људској небризи.
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Дужина данашње стазе износила је око 20 км. Следеће
одредиште био је Црни врх (1479). И ту смо се добро ознојили.
Стаза је стрма и помало клизава од снега кога још има, сувог
лишћа, корења и грања. Успон је око 950 м. Радост на врху:
фотографисање са разним заставама друштава, оброк у виду
воћа, сендвича и разних грицкалица.

Спуштамо се до малог планинског језера које је као горско
око. Небо се променило. Пада ситна киша. Настављамо даље
преко села Витаково. Љубазни домаћини нуде нас кафом, чајем.
Углавном старији, млађи су расути по Зубином Потоку, Мир -
товици, Звечану, Бањској.

До завршетка акције - још један савладан успон до врха
Бубски шиљак (1282м). Стрме падине овог врха левкастог су
облика и подсећају на неке од врхова Алпа. Сунце нас опет милује
својим зрацима, мириси љубичица, јагорчевина, каћунка прате
нас у стопу. И радознали скривени погледи понеког зеца, узне -
мирене лисице и траг корњаче...

Око 16 сати стижемо на место завршетка акције, село Бубе у
Ибарском Колашину. Љубазни домаћини већ су спремили
освежење и окрепљење. А и конак у основној школи. Певају рани
петли „...румене пруге шарају далеки запад”. Освојила нас је
најлепша пролетница Рогозна.�
Никола Пачариз, ПСД „Змај” ‘Звечан

ХОД ПО СОПСТВЕНИМ
ТРАГОВИМА

Шести март је. Идемо од Ханова на Плочу да прославимо
предстојећи празник Дан жена. У групи нас је дванаесторо. Идемо
стазом уз поток ка превоју између Виса и Куновице, па преко
Куновичког брда на превој Плоча, а онда до планинарског дома
„На Плочи”. Снега има врло мало, од 15-20 центиметара. Ни дашка
ветра. Стаза је дугачка око 15 километара. Изнад Куновице
правимо паузу за доручак. „Поглед” немамо, јер је све сакривено
маглом.

Крећемо даље. Маркација нема, али прошла сам овом стазом
много пута. После једног часа хода видим да идемо по сопственим
траговимо. Кажем да смо направили круг у последњих пола сата.
Нико ми не верује. Смех. Не знам где је север, ни остале стране
света, али уз помоћ мапе и компаса хватамо правац. Грешке се
по правилу другима догађају!

По доласку у планинарски дом, смештамо се у главној згради.
Много је планинара, око четредесеторо. Дошли су са разних
страна, неки из Студене, неки из Равног Дола или Островице. Пећ
гори, топло је, једна група је у трпезарији помоћне зграде. Један
сат иза поднева је. Дом је од маја 2010. године у функцији,
окречен, са опремљеним купатилом и спаваонама, чији су зидови
осликани стилизованим стаблима и малим пејзажима. Има и
струје из агрегата. Уз песму, брзо нам пролази три и по сата. 

Време је за повратак. Идемо од Плоче на Моралијску чесму и
Јелашницу, још додатних осам километара стазе. Почиње да
снежи. Како ходамо наниже, снег је све јачи. Понеко је упалио
батеријску лампу. У сноповима светла пахуље плешу, такође се
таложе по нама. Отресамо их повремено. Код Моралијске чесме
решисмо да чекамо аутобус из Банцарева. Прекрили нас мрак и
снег који и даље пада. После двадесетак минута наилази аутобус.
Унутра је топло, око ципела барице.

Од тада, шала на мој рачун иде овако: „Где ћемо за викенд –
ај'мо на Плочу са Вецом, да правимо кругове!”

П.С. Ако обилазите Нишку трансверзалу, можете ноћити у
планинарском дому на Плочи (612 мнв), који је удаљен 25
километара од Ниша. До њега се може доћи моторним возилима
бај-пас путем од Нишке Бање, преко Јелашничких Ханова ка
Црвеној реци. Аутобуси не могу до самог дома, њих ћете
паркирати поред пута на око 3 минута хода до дома. Мања возила
могу до самог дома. Ноћ ћете провести у предивној атмосфери уз
свеж ваздух „ружа ветрова”. У згради је до 1959. године била
болница за лечење плућних болесника. Испред дома пуца поглед
на цео венац Суве планине. Специјалитете домаће кухиње
наручите пре доласка. Телефон за резервације и информације је:
063/895-97-80 – Душица.�

Весна Илић-Николић, ПК „Железничар”, Ниш
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Велибор Станишић 

О НАЗИВИМА СМЕРИ
Почињем са извесним колебањем. Прво, нисам сигуран да ли

је преко потребно посебно расправљати о давању имена
смерима, то јест о нечему што се јавља само као траг на папиру,
као последица стварних доживљаја борби и победа. А друго, ако
то и има неке важности, компетентна би била пре свега
размишљања оних који су се у улози првоприступника налазили
много пута, а не само изузетна.

Међутим, називи пењачких смери постају, у неком смислу,
део или барем додатак топономастичког фонда, ако не у
географској науци, а оно у водичкој литератури и планинарској
пракси. Истина, топоними су резултат многовековне и свенародне
употребе, а потом само делом, и законске верификације. Код
давања назива смерима, међутим, одлука једног, или неколицине
људи, добија у некој мери јавни значај и последице. Стога можда
није згорег бар уочити појаве и кретања, иако је велико питање
је ли их могуће и потребно некако усмерити.

У херојско, пионирско доба откривања појединих масива,
ствар је била једноставна – на врх се пењало по неком од при -
родних, најчешће гребенских праваца и они су имали своје
логичне називе по странама света. У планинарској повести први
успони кроз поједине велике стене остали су забележени по
именима првоприступника, што је у почетку имало важности само
за идентификацију смери, али су после добили одређени споме -
нички карактер.

Међутим, убрзо након тих почетака, у називима појединих
смери одразиле су се друге тежње, борбе и аспирације, укратко
– сложене друштвене активности у којима се алпинизам понегде
развијао. У називима разних „немшких”, „словенских” и сличних
смери одсликавала се – пренесена у стене - реална борба за на -
цио налну супремацију, или за голи национални опстанак. После
се, историјским превазилажењем тих оштрих супротстављања, у
стенама јављају и друга обележја припадности пењача, с
призвуцима разних локалних или регионалних ривалитета
(„тиролска”, ”баварска”, „јесенишка” и сл.).

Спонтано настајање назива траје још дуго времена по
именима првоприступника (Кугија, Хорна, Југа и многих других),
али оно ипак припада временима када је у појединим планинама
деловао узак круг пењача, а нове смери се у стенама рађале и у
размацима од више година. Таква имена смери срећно су
преузеле споменичку функцију, јер доиста где би, на пример,
пењачко име Маријана Драгмана било умесније и трајније
уклесано него у стенама Клека и Чврснице.

Ширењем круга пењача, умножавањем броја смери којима су
поједине стене испреплетане као рибарском мрежом, често изван
природних пролаза и логике конфигурације, питање назива
постаје сложеније. Они су све више нужни за оријентацију и
идентификацију. Стога се смери морају некако „крштавати”, било
у традиционалном, или неком другом модерном маниру, с тим што
је опште усвојено начело, да је право првих пењача да, као
аутори, дају име своме делу. Премда је то познато, занимљиво је
подсетити на разнолику праксу последњих година. Тако, смери

добијају имена по националним и завичајним обележјима
пењача, нарочито у случајевима када представљају високе
домете, или просторне међаше у далеким егзотичним масивима
(„југословенска”, „хрватска”, „словенска”, на Гренланду, у Андима,
или у појединим нашим планинама)
- по личностима којима се посвећују, и то не само из алпи -
нистичке историје („Брамова”) или шире планинске прошлости
(„Панчићева”), већ и другим („Кидричева”);
- по појмовима везаним за легенду (худичев жлеб, змајева
стена),
- по карактеристичној конфигурацији стене („Престо”,
„Копље”);
- по појмовима из сфере идеологије, политике,политичке
историје („братства-јединства”, „републике”, „првомајска”, „КПЈ”);
- по асоцијацијама на доживљаје првих приступника, некада
са шаљивом нотом, а често са лирским изразима, којима се, на
пример, дочарава кондоров лет, или сјај излазећег сунца.

Коначно, јављају се и називи сасвим прозаични ( бројеви или
слова) и називи потпуно приватно схваћени (који се састоје од
надимака, иницијала и других скраћених и „шифрованих” фор -
мула, разумљивих само њиховим творцима).

У свима њима се огледају различита схватања о томе шта
назив смера треба да значи: може ли бити само одраз тренутног
расположења, или можда и размишљања о „јавној” функцији
назива. Сва та схватања крећу се у широком распону између две
крајности. Према једној тези (коју сам слушао давно од свог првог
начелника алпинистичког одсека), у називу је допустиво само
назначавање објективних чињеница, као што су стране света и
геоморфолошки облици, а све друго спада у „салонски алпи -
низам”. (Ово свакако није могуће, јер би многи савремени
смерови морали у називу имати скоро читав опис). Други је
однос, најчешће млађих пењача, који понекад случајно певушење
неке песме у току успона, или неки смешан израз, или узвик, који
им се на успону омакао, овековечују у назив смера.

Је ли то добро и би ли имало сврхе и начина да буде друга -
чије? У планинарској организацији се, истина, воде картотеке,
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Љубазношћу нашег планинара и алпинисте из претход-
них генерација Велибора Станишића добили смо његов
текст „О називима смери”. Текст је био преведен на слове-
начки језик и објављен пре две деценије у листу „Алпини-
стичне новице”.
За нас је садржај текста  занимљив, јер актуелизује неке
данашње приступе у давању назива за нове смерове у ал-
пинизму, а посебно у спортском пењању.
Због бројности смерova  присутно је веома богато „кићење”
назива у зависности од инспирације, најчешће одмах после
првог успона. Називи који су веома разноврсни достигли су
полемичку ноту, јер неки у културолошком смислу имају
неприхватљиво значење у општој јавности. 

Ево прилике за званични стручни коментар развоја
нових назива за пењачке смерове у нашем алпинизму и 
спортском пењању.

Бранислав Божовић



или регистри пењачких смерова, али је вероватно да би утицање
тела, која их наводе на називе смерова, могло да дође у обзир
само кроз отклањање очигледних погрешки (ако неко јаругу
назива камином или брид гребеном, на пример), затим кроз
прецизирање неких појмова ( да се види да поједини спомен-смер
не носи име првог пењача и сл.), отклањање коинцидирања истог
назива у истој или блиској стени итд.

У свему другоме , ипак, ваља поштовати вољу првих пењача,
ако је она јасна и изражена, јер у прилог томе говоре морални
разлози – право сваког ко врши „божански чин стварања” (Нехру)
да стави тачку на своје дело. У шароликости назива које је
настало налазе се и појмови који, можда, неће одговарати сва -
чијем схватању карактера и вредности акта пењања, свачијим
естетским мерилима или, пак, практичним захтевима. Али, без
обзира на релативну привлачност идеје о некаквом „реду” у овом
домену људског рада и мисли, остаје чињеница да сви ти називи
на свој начин говоре, и треба да говоре, о људима и њиховом
добу и да они – у вечитим стенама – одржавају, често ефемерна,
узбуђења, тежње и жеље људи и њихових заједница и покољења,
њихова мерила вредности и начин изражавања радости
живљења.�

СЕЋАЊЕ НА
ПРИЈАТЕЉЕ 

ПРИЈЕЗДА
ПОПОВИЋ

У Београду је крајем
априла 2012. године, у 89.
години живота, преминуо
Пријезда Поповић, адвокат.

Пријезда је био свестрани
планинар, алпиниста, ски-
јаш, падобранац и предани
планинарски активиста. Био
је члан ПД „Јавор”, а затим

ПД „Раднички” из Београда. Испењао је бројне алпинистичке
смерове у стенама Алпа, Проклетија, Дурмитора и других плани-
на Југославије и Европе. У дугом периоду од 1968-1978. године
био је председник Планинарско - смучарског савеза Београда.
Овај период остао је забележен као изразито успешан у развоју
планинарства и смучарства у Београду. Посебно су напредовале
планинарске специјалности. високогорство, алпинизам, спеле -
ологија, планинарска оријентација и горска служба спасавања. У
том времену јединствене планинарске и смучарске организације
постигао је изванредне успехе у организацији првих међу -
народних смучарских такмичења за првенство Балкана на
Копаонику и Брезовици. Захваљујући искуству у професији

правника и адвоката, Пријезда је несебично радио на
усавршавању организације планинарства и смучарства у
Београду.

Пријезда Поповић остаће упамћен као сигуран партнер на
успонима, упоран, разложан и демократичан на планинарским
задацима и увек расположени пријатељ на планинарским
дружењима.�
Бранислав Божовић

РАТКО ЗДРАВКОВИЋ – БРОЋКО

15. маја 2012. године, на
повратку са састанка
Планинарског друштва,
несрећним случајем без своје
кривице, изгубио је живот у
69. години Ратко Здравковић
звани Броћко, дипломирани
економиста, дугогодишњи
директор у Радној јединици
Поште Србије у Лесковцу. 

Члан ПСД „Кукавица” у
Лесковцу постао је 1952.
године. Тада је први пут био
на планини Кукавици у
планинарском дому „Прека
вода”, под воћством покојног

планинара Душана Ранковића и заволео планину и планинаре.
Броћко је био врстан планинар, скијаш, спасилац, алпиниста,
шахиста и у свему човек какав се ретко среће и упознаје. У
млађим годинама бавио се оријентационим такмичењима. За
освојено друго и треће место на екипним такмичењима за
првенство Југославије 1964. године на Проклетијама и Гочу добио
је награду Среза града Лесковца. Касније, 1973. године завршава
летњи и зимски течај Горске службе спасавања и добија звање
„спасилац”. У неколико зимских сезона био је стални члан екипе
ГСС на Копаонику. У време „златног доба” Друштва „Кукавица” од
1980. до 1984. године био је организатор, учесник и вођа пута на
успонима по eвропским планинама: Монблан, Гросглокнер, Гран
Сасо, Сијера Невада, Олимп, Рила и планинама ондашње
Југославије. Активно се бавио организацијом планинарства и
смучарства у Лесковцу и учествовао на свим значајним акцијама
Друштва. 

Био је председник Друштва у два мандата. Биран је за
делегата Скупштине Планинарског савеза Србије. Радио је
несебично на сталном образовању чланства у свим дисциплинама
и специјалностима, од њихових првих корака у Друштву.

Био је такође врстан шахиста и више пута екипни првак на
Радничким поштанским турнирима у ондашњој Југославији.
Добитник је великог броја планинарских признања и био
кандидат за спортску награду града Лесковца. 

Његовим одласком ПСД „Кукавица” и његови пријатељи губе
доброг, вредног и искусног члана, изванредног друга у
планинама.�

ПСД „Кукавица”
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Драган Јаћимовић
www.extremesummitteam.com

Зашто одлазим
у Хималаје...

...када су све планине на свету исте,  а пут до врха нам даје
прилику да се мењамо на сличан начин? Ко је бар једном био
тамо сигурно себи може да одговори на ово питање, али како
објаснити другима уз помоћ речи и слика, шта је то што издваја
овај масив у односу на остале. Мислим да је то немогућа мисија,
јер како да онај ко је на брду објасни оном доле што је под брдом,
шта види, осећа и колико се променио преваљујући дуг пут до
места на којем се налази. При том, пут није пешачење, пењање,
планинарење... пут је у нама. Хималаји су дивна прилика да човек
сагледа себе, започне промене и крене на пут. То је пут без краја,
пролазних циљева и доказивања. То је пут који брише све маске,
отуђености и драме које је его изградио да нас „сачува” од дру-
гих. То је повратак Природи и оној клици Божанског у нама.

Пре десет и више година и ја сам био адреналински овисник.
Једини циљ је био попети врх по сваку цену, без обзира на 
последице. Био сам као и остали који су долазили у Хималаје да
се доказују себи и другима, и што је најгоре оставе део своје 
негативне енергије а понесу кући мало мира и спокоја.

Али тај мир не траје дуго јер није у нама,  него је само по-
зајмљен од других. Тек када сам захваљујући људима који тамо
живе кренуо на пут, ствари су кренуле да се мењају. Престао сам
да одлазим у Хималаје и да само узимам. Почео сам да безуслов-
но дајем, а склад који се појавио у мени пренео се и на мој сва-
кодневни живот.

Поред организације разних хуманитарних акција у Хималаји-
ма, почео сам да мотивишем друге људе да крену на пут промена.
Како би и њихов пут неком другом био инспирација, као што је
мој био њима.

За мене су Хималаји као последње уточиште. Место где време
стоји, где људи у свом речнику немају реч за тучу, где осетиш да
си само прах на поду и да ти је твој его највећи непријатељ, где
људи не потчињавају Природу себи већ јој се прилагођавају и
живе у складу са њом, где пријатељство није само излизана реч,
где је осмех основни начин комуникације, где добра дела одјекују
годинама и препричавају се уз огњиште...

Све то и још више од тога. Мене без речи оставља мир који
тамо осећам. Сви хималајски врхови су лепи на свој начин. Сваки
врх има свој карактер, енергију и унутрашњу лепоту. Није то само
гомила снега, леда и камења која је под одредјеним углом лепа
за око. То је, како то Sherpe кажу, особа са именом и презименом
коју треба поштовати.

Неки кажу да нас додир са другом културом одушевљава и да
нам је прва реакција углавном позитивна. Мислим да није сусрет
са другим начином живота пресудан, већ искуство које се таложи
у човеку током многих експедиција, током којих ми себе констан-
тно преиспитујемо, упознајемо и откривамо.То је непрекидан про-
цес самоспознаје у комуникацији са Природом и другим људима
у екстремним условима живота. Такође, контакт са народом који
живи тамо ме је натерао да преиспитам нека сопствена убеђења
и предрасуде. Они припадају потпуно другом културном и рели-
гијском кругу, њихов поглед на свет је другачији од нашег. Није
важно да ли су они у праву или ми, већ су битни видици који нам
се шире док истражујемо њихов угао гледања, било унутра или
споља. На тај начин се најбоље 
борите против искључивости 
која је све чешћи случај у 
изолованим 
друштвима.�

Живот је леп!
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Драган Јаћимовић
www.extremesummitteam.com

Ajленд  Пик
– 6189m

Хималаји на
длану

Екипа коју сам повео овога пута је била разнолика, али су се
брзо сви уклопили и постали тим. Заједно са нама који смо se
пели na Ajленд Пик (6189м)  били су и Верољуб, Андреј, Желимир
и Раша, а њихов циљ је био врх  Чукунг Ри (5550м). Нама је тај
врх послужио за додатну аклиматизацију, па смо се у селу Чукунг
растали – ми за базни камп, а они назад према манастиру
Тјангбоче.

Међутим, нисмо се тек тако лако растали, нити је све било по
плану. Прво је Желимир, после успона на  Чукунг Ри  пожелео да
остане са екипом која се пење на Ајленд Пик. Морам да признам
да ме је баш изненадио. Овакву ситуацију још нисам имао у
Хималајима. Његова жеља је за мене била велико признање, јер
је рекао да не зна куда иде, нема појма шта га чека и  нема
довољно техничког знања да би се попео на овакав врх, али да
има огромно поверење у мене, па је зато одлучио да нам се
придружи.

Морао сам да променим милион ситница у организацији,
организујем кратак курс пењања уз фиксно уже у базном кампу и
да му што детаљније објасним шта га чека на успону. Поред
осталих он ми је био додатни мотив на овој експедицији. Више ме
не дрма адреналин док се пењем на хималајске врхове, већ
истински уживам да другима пренесем искуство и знање које сам
од других добио. Са друге стране, приликом растанка у Чукунгу,
Андреј само што се није расплакао: „Нећу да идем кући, хоћу да
останем са вама, супер је друштво…” За једног тринаестогоди-
шњака ово је огромно животно искуство. Сви су га сјајно прихва-
тили, а он се понашао као да је овде већ био много пута. Од
другог разреда основне школе планинари са нама и до сада ово
му је највеће искуство које је добио од планине.

Мислим да је најважније што после успона на Чукунг Ри
(5550м) и пошто је постао најмлађи Србин на тој висини, није
умислио да је велики планинар, већ је скромно признао: „Није
било лако. Баш сам се уморио до врха, али био је супер поглед! 

„А тек потез када се вратио кући: Оставио је феисбук, а мобилни
телефон  вратио тати речима: „Ово ми више не треба!”

Пут до базног кампа иде по моренама глечера Imja-Tse, а
поглед на спектакуларну јужну стену Lho-Tse (8501м) одузима дах.
Са десне стране је гребен на којем се налази чувени превој Amphu
Lapcha, преко којега иде стаза за другу долину у којој су Meрa
Пик, Барунце и Makaлу.

Куда год да погледаш, све су хималајски дивови који изазивају
страхопоштовање.Ми смо у бази имали један додатни дан за
аклиматизацију и припрему за успон. Допало ми се то што су сви
били прилично опуштени. Мирно су саслушали план успона и
детаљне процедуре приликом успона на врх. Дан пред успон
време се погоршало и падао је нови снег, али се предвече лепо
изведрило, па смо после вечере донели коначну одлуку:
Устајање у 00.30h, а полазак у  01.30h. Време се свакoг дана

мења око подне када долазе снежни облаци, па смо због тога на
успон кренули мало раније.

Пре поласка заједно са Tashi Sherpom урадили смо Пуђа
церемонију и под светлом чеоних лампи кренули ка врху планине.
Ноћ је била без ветра и по мени не много хладна. На овој висини
звездано небо изгледа као да је на дохват руке. Пењали смо се
кроз каменити кулоар, после којег смер води удесно обилазећи
два мала гребена, да би на крају успон кренуо оштро ка месту
званом „Крампон поинт”.То је место где стављамо дерезе, појас
са опремом и цепин, а стигли смо таман у свитање да све то
обавимо на дневном светлу.

Нигде сунчеви зраци тако не пријају као после пењања целе
ноћи у Хималајима. Овде је обавезно навезивање на уже, јер
наредних сат времена треба прећи неколико ледених пукотина.
После тога иде пењање на завршни гребен уз фиксно уже. Поглед
на врх и људе који се пењу изгледа много страшније него када се
накачиш на уже и кренеш да се пењеш. Овде више нико не може
да вам помогне. Морате дати све од себе, проћи кроз неколико
криза да би на крају схватили да пут до врха више вреди него оно
вриштање на врху, или фотке које одмах качите на феисбук, како
би други потврдили да сте ви заиста били тамо.

Тек накнадно схватите да је све то небитно, јер вам нико не
може одузети задовољство пређеног пута, стеченог искуства и
новонасталог самопоуздања које вам доноси осмех на лице док
ходате поред реке Imja Khola ка Намче Базару. Ходаш, а чини ти
се да земљу не додирујеш. Мени је сада небитно да напишем
чињеницу да су се сви попели...

Врх је доста оштар, па смо на смену излазили по троје да се
сликамо. 

Задовољство да погледају свет са 6189м имали су:  Драган
Јаћимовић, Саша Радошевић, Никола Јовић, Зоран Галовић,
Семир Кардовић, Милица Пуцар, Ђорђе Арамбашић, Желимир
Јурчић, Ранко Јашовић, (сви Extreme Summit Team), затим
Далиборка Стрика и Зоран Секованић.�

Мислио сам да за мене нема више изазова ни изненађења
у Хималајима, али сваки долазак овамо је као ново
поглавље у животу: таман када мислиш да си пронашао
све одговоре, стигну ти нова питања над којима се дебело
замислиш.
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Кристина Нина Ађанин
Extreme Summit Team

Денали – успон
који ће се још

дуго
препричавати…

Кристина Нина Ађанин је прва
планинарка из Србије која се попела на
један од климатолошки и технички
најзахтевнијих врхова на свету -
Денали  (6194м) највиши врх Северне
Америке, у подручју Аљаске.

Током тешког успона несебично је
учествовала у спасавању алпинисте из
Немачке и алпинисте из Америке.

За овај подвиг награђена је Орденом
части Ренџера Аљаске.

Нина Ађанин је заслужни спортиста
Србије за успон на хималајски врх
Манаслу (8164м), такође и добитник
плакете ПСС поводом 110 година
планинарства у Србији .

Редакција  



Вибрације асфалта и даље ми одзвањају у ушима док улицама
пролазе огромна америчка кола... Много ми теже пада аклимати-
зација на град него аклиматизација на велике висине. Синоћ смо
у једном кафеу слушали живу музику. Овде је време стало баш
као у филмовима; бркати ловци на лососе, дебеле тете у левис
фармерицама и каубојкама, а Индијанци се и даље крију по
брдима... Они који су се преселили у град, шири су него дужи -
брза храна врло брзо учини своје. 

Овај мали град једва да има 200 становника, а током лета
буде доста туриста, па се нешто и дешава, али зими, хух... Девет
месеци хладноће и мрака... И на моје питање да ли желе да ме-
њају животну средину, јасан одговор: „Не!” - све ми је говорио.
Питала сам их шта се овде занимљиво дешава током зиме... Љу-
базна газдарица „Roadhouse”, лоџа где смо смештени одговорила
ми је: „Да, да има дешавања! Ове зиме, у јануару, господин Will
излетео је са пушком испред куће да побије пола града. И онда
смо сви ми изашли, ухватили га, везали „дактејпом” за централи
стуб заставе у градићу, па је Will био тако везан седам сати док
полиција није стигла авиончићем. А онда је био проблем пошто
је авиончић за двоје, па је један полицајац морао да остане. То
је била прилика да чујемо шта се дешава у другим местима на
Аљасци...”, са осмехом је напустила наш сто, и нас оставила у так-
вом ребусу, да смо се само погледали, и саосећали са јадним
Willom којем није требала већа казна од те да буде у најгорој
зими залепљен „дактејпом” за стуб заставе. 

Сад покушавам да се вратим на причу од пре неколико дана,
што вас вероватно занима као и успон и пад Римског царства... 
Пардон! Успон и силаз са највишег врха Америке. Почињем да
имам осећај као да се десило све то пре више година, не знам да
ли је то добар знак или не, али некако све то постаје далеко...

Почетак успона 
У сећању ће ми сигурно остати тај први дан, када смо

слетели... Brian Block, сјајан пењач и још бољи пријатељ био ми
је партнер у навези. Иначе, Briana сам упознала на Евересту про-
шле године када сам тумарала тим пространствима, па у једном
лоxу налетела на њега. Лепо смо се испричали, нашли на истој
таласној дужини, једнако се саосећали са својим пријатељима

који су заувек остали у стенама... Временом смо разменили го-
милу mail-oва и дошли до заједничких идеја... Сасвим спонтано и
природно - како је и најбоље.  

Да се вратим причи! Тог првог дана, када смо падао неколико
дана и база је била пуна нестрпљивих пењача, који већ неколико
дана чекају тренутак да крену ка врху. Време је цурело, сви су
имали темпирано време и ником се није губило време у старту.
Подсећали су ме на возаче формуле 1: сваки минут је битан! Brian
и ја смо чекали да видимо шта ћемо да радимо, да ли да останемо
у бази и чекамо, пошто траса од 12 км преко глечера није посто -
јала... У магли су се назирали штапићи од старе стазе, али ништа
више од тога... Сви су се вртели као муве, нервоза... Ух... Не-
пријатно стање. Brian ме је погледао и питао: „Хоћемо ли?!” Иза-
зов, задатак, акција... Осмех на мом лицу! Наравно! У том моменту
сви погледи су били упрти ка нама. 

Водичи, ренџери, клијенти, пењачи... Одједном се крећу и
они. Спремају се, али полако... Да, ми смо били „зечеви” (заправо
ја сам била тај зец и кренула сам прва преко глечера). Никад
нисам била ту, не знам куд идем, не знам шта радим... Нисам ни
свесна! Brian је овде четврти пут, али глечер се помера, креће,
тако да у месец дана промени скроз путању. Идемо! Први пут ко-
ристим крпље и санке, па је мој укупан терет био око 70 кг. Но-
сили смо дуплу храну да је закопамо за касније пењање. Снег је
падао, и даље нисам знала куда идем, али оријентисала сам шта-
пове од раније, кад год стигнем до једног, покушавам у даљини
да фокусирам следећи... Ишла сам прва, ако упаднем у пукотину,

Brian ће ме лакше извући него ја њега... Закачио ми
је гуртну за ранац и припремили смо све на ужету за
брзо извлачење. Споро смо се кретали, мене су санке
„убијале” - жуљале су ме до иза ушију. Све сам ис-
пробала. Плела сам на сред глечера прсни појас, рас-
терећивала доњи појас, стављала позади, напред,
вукла рукама... жуљеви, модрице, сваки корак је био
тако болан. Провлачење санке кроз нови снег пак-
лени је посао. Осећала сам сваку пахуљу која је
кочила санке, као да ножеве забија у дно мојих санки.
И даље ми мисао одлази на бројање корака... 

Близу осам сати трајала је та агонија преко
дугачког и равног глечера. Најзад, стигли смо у камп
1 и стала сам. Brian се одмах ухвати лопате да прави
место за шатор и зидове који ће да заштите шатор од
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ветра. Ја нисам могла да се померим. Стајала сам у месту и поку-
шавала да померим десну ногу али нисам могла. Такав грч у бут-
ном мишићу никад нисам осетила, бол је била толико јака да се
нисам усудила ни да паднем у снег, јер би сам пад изазвао поме-
рање. Стајала сам и даље док је снег падао по мени, и даље ми
је ранац на леђима, као и закачене санке. Brian је довикивао:
„Хајде дођи, треба ми помоћ!”. Подигла сам главу а са моје капе
лила је вода, јер се снег топио са мене... Како да му помогнем?
Не могу један корак да направим! Из све снаге сам ударила
мишић (хух, још увек имам модрицу од тог ударца на левој нози),
али је грч попустио! Направила сам корак лагани, осећам да би
сваки бржи корак опет стегао ногу! Скинула сам ранац и кренула
да слажем зид за шатор! Брзо смо подигли шатор, ушли унутра и
почели да топимо воду. Никад више ми организам није тражио

нешто слано него тад! Brian ми је дао слану говедину. Јела сам је
као нешто најслађе и најукусније што постоји на свету. Наредне
ноћи будила сам се на 15 минута - толико су ми се ноге опуштале,
односно трзале. Мислила сам да је за мене крај, али на овој пла-
нини јако је незгодно одустати, јер у том случају и партнер мора
да одустане. Повратак преко глечера је опасан када си сам, јер
се лако може пасти у пукотину. Ако немаш партнера, глечер те
прогута у делићу секунде! Одлучила сам да покушам да сутра
кренем даље. Сунце! Видим планине око себе, која лепота, одмах
је и воља другачија... Та магла, ух... Као да ми је затворила целу
главу као и сам видик... Ништа не видим... Фокусирана сам на
корак, а корак је болан... А сад видим пространство, гомилу мо-
гућности, лепоту, насмејано лице мог партнер - пењача! шта
лепше пожелети! Кренули смо горе... По лепом времену све је
лакше. И овај пут испред нас је била већ колона тако да су се
санке много лакше вукле, а и Brian је узео гориво на своје санке
тако да ми олакшао терет! 

Камп 2... 
Имам осећај да смо стигли по дану... Уствари кад боље по-

мислим овде и нема ноћи, тако да смо дефинитивно стигли по
дану. Није ми тако тешко пало, а тек информација да ту остав-
љамо санке и крпље... Јаооо, мојој срећи нема краја! Ту је пала
и моја чувена реченица, за коју су ме касније често прозивали:
„Ја нисам ни коњ, ни јак, а ни магарац... ја сам планинар!”.

Преко ивице 
Следећег дана без санки износимо ствари до кампа 3. Тре-

бало нам је три сата, уз причу сликање, музику... Уживанција!
Следећи дан и ми се селимо у камп 3. Jon, Brianov пријатељ и по-
словни сарадник, такође долази у камп 3 са Jaredom. Jon се нешто
не осећа спремним, па одлучује да остане још један дан, у кампу
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Орден части - Због учешћа у потрази за 
настрадалим алпинистом из Немачке и успешном 
спашавању америчког пењача, Савезна америчка држава
Аљаска доделила је Нини Ађанин орден части. 
Да подсетимо, пошто је почео да осећа симптоме 
висинске болести Нина је Американца спустила са 5.300
метара на 4.300м! Спасавање је трајало цео дан.



3. Jared би ишао у камп 4, као и ја. Brian одлучује да остане са
Jonom а Jared и ја крећемо у камп 4. Brian је већ неколико пута
био на врху, па му и није толико битан већ је дошао да се акли-
матизује. Jared и ја излазимо на гребен и у том моменту видимо
уплашена лица. Дувао је јак ветар и неки се облак навукао. Питам
шта се десило... шокирани људи једва да успевају да ми објасне
шта се догодило: „Ранац, човек, доле...” Од ветра их тешко разу-
мем али наслућујем да су Немци или Аустријанци... 

Jaredа смештам у заветрину, умотавам га и кажем му да ме ту
чека. Дала сам му радио станицу да јави Brianu да идем доле и да
га обавештава шта радим! У том тренутку стижу и двојица рен-
џера. Упознајемо се и крећемо да контрилошемо опрему, па
идемо доле... У свој тој брзини и тешким условима, захваљују ми
се три пута. Покушавам да им објасним да немају за шта да се за-
хваљују јер је то нешто нормално што би требало свако да уради,
али очигледно није тако... 

Спуштамо се 200 м низ падину, покушавајући да видимо чо-
века, ранац, или било шта друго, али - ништа! Померамо се, пре-
чешљавамо терен, само видимо широки траг пада и разбацане
ствари... Планинар из Немачке је стао на превоју да узме нешто
из ранца, ранац је одлетео а он је покушао да га дохвати, па је
одлетео за њим... Зашто није био навезан, зашто ово или оно...?
Све је било небитно, јер нашли смо само беживотно тело... Хели-
коптер је убрзо стигао, покупио тело и отишао пут базе. 

Још једно спашавање 
Вратили смо се назад, и наставили пењање ка кампу 4. Не

знам како али била сам фокусирана на успон и нисам много
враћала мисли на оно што сам видела! Мозак је чудо! Пазила сам
на Jareda, пошто је он био далеко упла-
шенији од свих. Стигли смо до кампа 4 и
план је био да сутра око 11 сати кренемо
на врх! Током ноћи Jaredu позли од
страха, од висине, од непознатог... По-
чиње да прича глупости и схватам да
мора доле. Дочекали смо јутро, па сам
спаковала шатор и опрему а неке ствари
сам оставила у кампу - закопала сам их
за други пут, да не носим поново. 

Пакујем Jareda и почињемо да се спу-
штамо. Око шест сати смо силазили, а
Jareda сам пажљиво спуштала целом ду-
жином затегнутог на ужету. Вратили смо
се у камп 3. Колико је Brianu било драго
што нас види, толико се уплашио: шта се
десило, што нисмо на врху? Jared је
морао одмах ниже! Brian одлучује да иде
са њим у базу и да га врати назад! Jon и
ја остајемо у кампу и одлучујем да сле-
дећег дана поново идемо горе. 

Већ знам како изгледа пут горе. Ужи-
вала сам! Дан је био прелеп, без ветра,

далеко је поглед могао да допре. Долазимо до кампа, топимо
воду, припремамо храну. Сутра нас чека напоран дан до врха.
Јутро магловито, снежно, ни најмање не слути на добар дан за
успон. Ветар се појачава! Одучујем да кренемо. Нисмо једини! Пре
нас водичи крећу, хајде да и ми покушамо. 

Врх
Jon одустаје. Тешко му је, висок му је пулс и хладно. Са још

безбедне раздаљине погледом га пратим. Да ли се вратио у
шатор? Настављам сама. Водичи се двоуме да ли да иду даље са
клијентима. Упознајем двојицу сјаних момака из Anchorage - Mike
и Philip. Навезујем се са њима и долазимо до водича. Кажемо да
бисмо ми покушали. Имамо штапове за маркацију у магли и вра-
тићемо се ако буде много јак ветар, али пробаћемо! Стижемо пред
задњи део. Пртина не постоји, крећемо, па вадимо сонду и тести-
рамо терен од пукотина. Ходамо лагано. У том моменту магла се
разилази а ветар и даље дува. Тада ступамо на гребен самог врха!
Какав поглед! Погледала сам на сат испод три јакне, 22. 5. 2012.
17 h, а температура испод три јакне -4 степена. Задржали смо се
пар минута јер је било хладно. 

Брзо силазимо доле. Укупно нам је требало 11 сати. Спавамо
у кампу и следећег дана, силазимо скроз до базе јер је најављена
олуја. Хватамо последњи авион, а то ускакање и гурање авиона
прича је за себе! Углавном, успевамо да се довучемо цивилиза-
ције, туша, нормалне хране, coca-cole и свежег воћа!  

ИНФО 
Више информација о Нини Ађанин, као и извештаје са похода

можете пронаћи на њеном блогу који се налази на адреси:
www.ninaadjanin.com. Фотографије Н. Ађанин.�
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ЕВРОПСКИ ПЕШАЧКИ ПУТЕВИ КРОЗ СРБИЈУ

УПУТСТВА И СТАНДАРДИ 
за потребе обележавања  

пешачких путева кроз Србију
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Округле маркације, стандардне
(концентрични кругови) спољни 
пречник  Ø 100 мм, боја црвена, 
унутрашњи пречник Ø 50 мм, боја
жута.

Линијске маркације ( две траке, црвена и жута)
- Спољни рам, заједнички  200 х 100 мм 
- Унутрашње траке, две 200 х 50 мм, боје: горња
трака жута, доња трака црвена 

Линијско скретање (леви или десни правац; „облик заставице
са главом и репом” )
-  „глава заставице” 100х90мм, са три траке у боји црвена, жута,
црвена (3х30ммх100мм) 
-   „реп заставице” 120х30мм, црвенe боје, вертикално у односу
на „главу” 

Погрешан правац, 
- Квадрат, спољни рам 150 х 150мм
- Укрштене траке , дијагонално, црвена и жута 
ширине 30 мм. Црвена трака преко жуте

Ознака правца  ЕППС (обострана стрелица)
- Основни рам  100х160мм, црвене боје у основи. У раму
уписан број европског пута  у жутој боји - нпр. Е – 7.
- Стрелице на крајевима су равнокраки троуглови, у основи
100 мм, крак 60 мм. Оба троугла су црвене боје

Напомена: Спровођење упутстава и стандарда, укључујући и дефинисање садржаја
путоказа, табли и билборда, усаглашава се са канцеларијом Планинарског Савеза
Србије!
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Усмерење  на траси ЕППС (једносмерна стрелица)
- Основни рам  250 х 100 мм, у црвеној боји.
- Уцртана стрелица у основни рам; тело стрелице
190 х 40 мм, глава стрелице равнокраки троугао; ос-
нова троугла 70 мм, крак троугла 55 мм. Боја уцртане
стрелице жута.

Путоказне табле (за правац трасе ЕППС)
- Табле су двојезичне: српски језик – ћирилица (горњи ред) и
енглески језик (доњи ред). - Табле су у основи жуте боје. На
табле се уписује текст  правац, удаљеност, време преласка, те-
жина стазе, у црној боји.  
Дворедне табле, димензије 145 х 500 мм; Формирање чеоне
стрелице почиње на 420 мм од почетка табле, пресеком оборе-
них линија према средњој оси  укупне дужине табле (500 мм)
- Висина слова (српски-ћирилица  и енглески језик  32 поинта).
- Фонт ARIAL
Четвороредне табле, димензије 200 х 500 мм; Формирање
чеоне стрелице почиње на 420мм од почетка табле, пресеком
оборених линија према средњој оси укупне дужине табле (500
мм). - Висина слова (српски-ћирилица  и енглески језик  32 по-
инта). - Фонт ARIAL

Усмерне табле (за правце изван трасе ЕППС) се постављају
према потреби за правце према свим врстама објеката или
садржаја неопходних или интересантних за кориснике ЕППС
(извор, манастир, полиција, планинарски дом, преноћиште...)
На усмерним таблама мора бити написано: - смер (циљ), због
којег је постављена, - време пешачења до циља, - ознака за-
хтевности пута, - надморска висина, - име друштва (клуба)
које је поставило и одржава усмерну таблу, - ознака Плани-
нарског савеза Србије. На њој се може написати и - планина,
локалност или друго карактеристично име простора на коме
је постављена, - робни знак или име спонзора (ако постоји).
Напомена – за усмерне табле користе се исти избор фонта и
димензија слова и бројева. Фонт ARIAL, висина: 32 поинта.
Густина знакова: нормална, код дужих натписа згуснута.
Други натписи (на путоказним и усмерним таблама)
избор слова - Фонт ARIAL, висина слова: 16 поинта, густина
слова: нормална а при дужим натписима мало згуснута
Знаци захтевности пута (на путоказним и усмерним таб-
лама): - лак, незахтеван пут – нема ознаку, - средњи, за-
хтеван пут. Ознака – празан равнострани троугао (висине
најмање колико и натпис), - тежак, врло захтеван пут.
Ознака – празан равнострани троугао (висине најмање ко-
лико са уписаним знаком узвика, висок најмање колико и на-
тпис).

Код свих смери, који иду по истој деоници, мора бити означена за-
хтевност (тежина пута - погледати графички приказ уз тачку 9.2).
Обавештајне табле, Информативно – показне табле. Описују и
означавају непосредну  локалност, њен назив, објекте у околини,
извори, видиковци, ресторани, најважнији телефони.  На њој може
бити уцртана смероказна стрелица  или путоказ.
Образовне (едукативне) табле, Садржај: Природне, историјске,
етнографске, културне и друге вредности  непосредне локалности
или ближе околине. На пример: биолошка разноврсност, геолошка
разноврсност,  историјско наслеђе и др.                
Постер – билборд за ЕППС (регионална и локална најава) По-
стер са локалном картом територије и трасом ЕППС у том делу, са 
тачком „ви сте овде”. Обавезна је и мала скица територије Србије
Димензије табли промењиве.�

Напомена: За „мобилијар усмерења”,  за посебне услове
маркирања на отвореним теренима, помоћу стубића,  по-
стављају се усмерне плочице. 
Облик: Квадрат 100 х 100 мм,  црвене боје, у који је уписан
унутрашњи  квадрат  жуте боје,  окренут за  450    где те-
мена додирују странице основног квадрата. У квадрату
жуте боје  уписан је број пута у црној боји,  нпр Е - 4.
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Зоран Обрадовић
Крагујевац, ПЕК „ГОРА” yu1vgukt@gmail.com

Водопади на Старој
планини 

Моје интересовање за водопаде на Старој планини је настало
сасвим случајно. Први водопад који сам угледао је на 5 км од пла-
нинарског дома у селу Дојкинци. Водопад Тупавица ме је изне-
надио лепотом и богатством воде која кроз њега протиче. Са
Драганом Стојадиновићем, који се занимао за водопаде у Србији,
почело је наше интересовање за водопаде на Старој планини.
Заједничким залагањем и уз велику помоћ мештанина Илије
Најдановића, у периоду од године и по дана смо успели више
пута да обиђемо тај терен и направимо успешне фотографије
водопада и каскада на Старој планини. Прикупљене информације
и стечено искуство искористио сам да чланове  Планинарско –
еколошког клуба „Гора” из Крагујевца  одведем на водопаде
Горњи и Доњи Пиљски, Тутпавицу и Росомачке лонце и поделим
са њима лепоту и богатство погледа и предела.

Стара планина је уобичајени назив за северо-западни део
планине Балкан. То је планински венац у источном делу Репуб-
лике Србије, на српско-бугарској граници и припада Карпатско-
Балканском планинском систему. Највиши врх је Миџор 2196 мнв.

Старој планини припада и Видлич (1413 мнв ) чији планински
венац припада горњем Понишављу, али с обзиром да га од Ви-
сока раздваја само уска долина Височице, може се прихватити
мишљење да заједно са Старом планином чини јединствену мор-
фолошку и природну целину.

Подручје Старе планине  у општини Димитровград познато је
под именом Висок. Обухвата територију од 113,68 км2 са осам
села : Влковија, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Изатовци, Ка-
меница, Сенокос, Бољевдол и Браћевци. Кроз Висок протиче река
Височица, која извире у Бугарској, а пуни водом акумулацију  За-
војског језера (општина Пирот).

Хидролошке одлике
Захваљујући значајним количинама атмосферских падавина,

област Старе планине богата је водом. Површински  водотокови
Темштице и њених саставница, реке Височице и Топлодолске
реке, изграђују најгушћу мрежу у Србији. Густина речне мреже је
два пута већа од просечне у Србији и износи 930 м/км2. Остале
притоке Темштице и Височице мање су дужине и великог нагиба
долина: Дојкиничка, Јеловачка, Велска, Воденичка,  Росомачка и
Гостушка река у сливу Височице, и Калуђерска, Јаворска и Рекит-
ска река, које чине Топлодолску реку.

Стара планина је богата изворима и врелима. Највиши извори
се јављају испод самог врха Миџор, на висинама од 1500 до 2000
метара. Температуре воде на овим изворима веома су ниске  и
не прелазе 7-8 степени Целзијуса. Наjвећи број извора никада не
пресушује. Већа крашка врела и извори, а којима је издашност
већа од  10 l/sec , налазе се у подручјима кречњачких стена: Јеле-
вичко, Дојкиначко, Беловско врело, врело Славиње. Посебну хид-
ролошку знаменитост Старе планине чине краће реке понорнице
и подземни крашки рељеф, који је посебно изражен у масиву Вид-
лича са Одоровачким пољем и понорима и пећинама у селима
Петрлаш и Сенокос и пећинама у укљештеним меандрима реке
Височице и понорима Јеловичке реке.

Кањони - клисуре
Кањон-клисура Темишнице, изграђена у црвеним пермским

пешарима, са разноврсним морфолошким облицима;
Кањон реке Височице, са укљештеним меандрима, високим

кречњачким литицама и пећинама
Кањон Росомач у Росомачкој реци, издубљен у слојевитим

кречњацима

Водопади:
Од двадесетак водопада на два велика слива Топлодолске

и Дојкиначке реке налазе се познатији водопади:
Чунгуљски водопад, висине 42 м
Водопад Пиљ (доњи је 64 м у каскадама, горњи - мањи)
Куртулски водопад, висине 27 м
Водопад Тупавица код села Дојкинци (по мени најлепши

водопад на Старој планини), висине 15 м
Водопад у Јеловачкој реци (на простору између Стражне

чуке и Шошине вуније су мањи водопади који су неприступачни)
Дабиџин поток, који се налази испод самог врха Копрен. У

периоду великих вода доминира призором  каскада, које су ви-
соке и преко 120 метара

Између врхова Копрен и Три чуке налази се извор Три кла-
денца. На неких 500 м испод изворишта налази се велики водопад
Три кладенца.

На простору Арбиње, кроз који протиче Дојкиначка  река,.
поред шумског пута налази се водопад Драганов  вир...

За све прецизније информације које се тичу водопада у
Србији, укључујучи и водопаде на Старој планини, можете посе-
тити интернет презентацију Драгана Стојадиновића, која се на-
лази на адреси http://www.vodopadisrbije.com �



ОТКРИВАЊЕ ЛЕПОТЕ
ВИСИТОРА

Када смо пре нешто више од годину дана, из Плава пошли
према Богићевици,  иза нас је остао Виситор који је израњао из
јутарње магле. Сунцем позлаћени врхови  просто су одвлачили
поглед на ту страну. Тада сам знала да ћу доћи поново у овај крај
и открити лепоте Виситора. 

Виситор је планина у југоисточном делу Црне Горе, између
Плавско-Гусињске  котлине, на истоку, и изворишта реке Злоре-
чице на западу. Пружа се правцем југозапад-североисток и спаја
планинске венаце  Проклетија и Комова. Највиши врх Бандера
висок је 2211 метар. Ово је планина са много скривене лепоте,
са много ендемичних и реликтних биљних врста, са бројним из-
ворима  и језерима. 

За планинаре, Виситор са својом нетакнутом природом и див-
љом лепотом, увек је изазов. Ка врху Виситора љубитељи при-
роде упућују се највише на Петровдан, 12. јула. До врха воде
маркиране стазе из три правца: од лимског моста у Брезојеви-
цама, од Ботаничке баште у Брезојевицама преко Виситорског
језера или од Мурине преко Виситорског језаера. 

У откривање лепоте  Виситора пошла сам крајем августа про-
шле године са двадесетак планинара ПД „Каблар”. У рано јутро
нађосмо се испред Ботаничке баште „Велемун”, где нас је чекао
водич Мићо Прашчевић, професор биологије,  оснивач поменуте
ботаничке баште. Ботаничка башта у Брезојевицама  испод Виси-
тора је настала је 1991. године по угледу на ботаничку башту Да-
нијела Винцека у Колашину. Садржи најзанимљивије биљке
Проклетија, а име носи по једној врло лепој биљци из рода лин-
цура која расте на Виситору.

Крећемо стазом која води кроз прилично запуштене воћњаке,
нагло се пењући. Непрекидно се осврћемо и уживамо у пејзажу
који остаје иза нас. Изнад Плавског језера паперјасти праменови
магле вукли су се лењо и разбијали између планинских врхова
који су парали румено небо. Посматрали смо сунце које је изро-
нило на истоку и румено-златном светлошћу засуло маглу изнад
језера. Свако од нас хтео је да понесе ту слику у срцу и фотоапа-
рату. 

Пут даље води кроз листопадну шуму у којој наилазимо на из-
воре и на мање пропланке, који су некада били њиве, или ливаде,
а сада их полако заузима шума. Пут није досадан, јер наш водич
Мићо на сваком кораку проналази по неку биљку која је ретка и
нама непозната, па имамо додатна предавања из ботанике
о крстастој линцури, павловцу, црној коприви, вулфе-
нији, зеленој пупавки... 

После око два и по сата хода стижемо до
праве оазе у четинарској шуми коју зову Велика
гропа (долина). Иако је крај августа врло сушног
лета, овде су  биљке у пуном цвету. Жута боја
кантариона са љубичастом враниловком чини
слику врло занимљивом. Овде су некада биле ба-
чије и све је врвело од живота, прича нам Мићо,
јер су и његови родитељи ту имали бачију. Поред
извора хладне воде одмарамо, доручкујемо и

договарамо се којим путем идемо даље. Одавде се може ићи на
врх поред Виситорског језера, или тежим, али лепшим путем, уз
густу четинарску шуму, право према врху. Бирамо другу опцију и
крећемо. Изненађује нас обиље јагода у ово доба године. Берући
јагоде, малине и боровнице, уз шалу и ведро расположење, после
нешто више од пола сата, излазимо из шуме и пред нама се појав-
љују врхови Виситора и пространи пашњаци који су одавно без
стада. Већ смо на око 2000 метара. Сусрет са аполоновим лепти-
ром одушевио је нас који фотоапарате не испуштамо из руке. 

Аполонов лептир је један од најлепших лептирова. Може се
срести на висинама од 1000 до 2800 метара и прети му опасност
да нестане јер је врло осетљив. Претпоставља се да су црвени
кругови са белом тачком,  на крилима овог лептира, били инспи-
рација планинару и картографу, Алојзу Кнафелцу, за креирање
знакова планинарске маркације.

Скоро сат смо провели лагано
се крећући до последњег успона.
Уз пут се упознајемо са мно-
гим ретким биљкама као
што су велемун, 
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сириштарка, ува, неколико врста хајдучке траве, које су упркос
суши опстале. На ободима шуме су витка стабла мунике и молике
које су ендемска врста централног и западног Балкана, и како
сазнајемо, једино на Виситору расту заједно. Нека од њихових
стабала спадају у најстарија и највећа у Европи.

Када стигосмо испод самог врха изгледало је као да морамо
ићи вертикално. Пред нама је ишао Мићо који је знао сваку стопу
где треба стати и сигурно стићи до врха. Терен је мешавна траве
и сипара, па се мора опрезно газити. До врха нам је требало још
четрдесетак минута. На врху смо. Испод нас су Плав и Плавско
језеро са свиленом траком Лима која истиче из њега, около
врхови Проклетија у Црној Гори, Србији и Албанији, затим,  Ко-
мови, Бјеласица, Сињајевина, Хајла, Дурмитор...  Док смо ужи-
вали у лепом дану пуном сунца, слали поруке, уписивали се у
свеску утисака, правили фотографије и по обичају, из ранаца ва-
дили чутурице, сендвиче, наполитанке, или јабуке, друштво се
увећавло. Најпре пристиже Славко Јашовић из Мурина са децом.
Стигли су на коњима до испод врха. Убрзо стиже и троје плани-
нара. Међу њима препознајемо Драгану Рајбловић, прву Српкињу
која је успела да се попне на Монт Еверест. Нисмо ни знали да је
наш Бобан био Драганин први инструктор пењања. Ту на врху
Виситора њихов сусрет био је врло срдачан. Мали Јашовићи који
на врх пристигоше у гуменим опанцима и Драгана Рајбловић,
врхунска планинарка, загрљени на Виситору – фотографија за ус-
помену, а доживљај за сећање.

Полазимо назад врло опрезно, јер је доста стрмо. Пут настав-
љамо према Виситорском језеру. Пролазимо пределима пуним бо-
ровница. Поред нас су витке мунике, молике, тисе, јеле, борови
и ливаде са доста високом травом коју нико не коси. Пролазимо
поред Жижине колибе која је увек отворена и спремна да при-
хвати планинаре. Разноврсност пејзажа, мирис цвећа и извори са
изузетно хладном водом учинише да неосетно стигосмо до Виси-
торског језера.

Виситорско језеро налази се на надморској висини 1820 ме-
тара. Дужина му је око 90,  ширина око 70 метара, а највећа ду-
бина 4 м. Језеро је окружено високом и густом четинарском
шумом која се огледа у чистој смарагдно зеленој води. Посебну
атракцију овог језера представља пловеће острво, које је, по ле-
генди, настало од сплава на који су сточари током ноћи склањали
стоку да је заштите од вукова. Острво се толико проширило да
заузима велику површину и потребно је озбиљно улагање и рад
да би се довело у првобитно стање.  

Од језера полазимо кроз густу шуму у коју су, нажалост, при-
стигле машине које најпре праве путеве, а затим следи сеча. Про-
налазимо пречице и просто се сјурисмо низ ливаде до једне
колибе на прекрасном пропланку прошараном јелама и брезама.
Горе изнад нас видео се врх Виситора. Изгледао је моћно. 

После паузе за ручак и одмор, настављамо путем кроз шуму
освежавајући се сочним купинама. Прашњави део на крају да-
нашњег пута није могао да умањи целокупни утисак. Силазмо у
село Брезојевице близу манастира Св. Тојице. Немамо времена
да га посетимо.

Захвалност за толико откривене лепоте у једном дану, за то-
лико доживљаја током десет сати ходања по овој занимљивој
планини, дугујемо нашем водичу Мићу Прашчевићу. Његово по-
знавање планине и стаза учинило је да безбедно и лако изведемо

данашњи успон. Његово познавање  биљака, и жеља да нам то
пренесе, ретко се сусрећу. На растанку остају жеља и нада да
ћемо опет походити Виситор, и друге врхове у овом крају, јер
овом посетом само смо мало завирили у шкрињу са благом при-
роде. А заиста вреди доћи опет!�

Рада Вукосављевић, Краљево

Ђурђевдан је празник везан за здравље укућана, удају и же-
нидбу младих, плодност стоке и добре усеве. За мало који праз-
ник код Срба је везано толико обичаја и веровања, па и магијских
радњи. Уочи Ђурђевдана, или на сам Ђурђевдан, плели су се
венци од биља, умивало се водом у коју су стављани  дрен, здра-
вац, коприва, граб и друго биље, а посебна важност се давала
купању у реци пре изласка сунца.

Некада је народ на Ђурђевдан, рано пре зоре, одлазио у при-
роду на „ђурђевдански уранак”. Млади су се опасивали врбовим
и дреновим прућем да буду напредни и здрави, китили се гран-
чицама граба „да се момци или девојке грабе око њих”. Уранак
се завршавао на неком пропланку или поред реке, најчешће уз
јагње на ражњу, где се песмом и игром славио  прелазак зиме у
лето. 

Планинари ПД „Каблар”, одлучили су да се подсете на овај
лепи и скоро заборављени обичај српског народа. После дана
проведеног у сређивању нове стазе на Каблару, окупили су се
код своје планинарске куће и наставили дружење уз ватру, рош-
тиљ и музику. Нисам могла да пропустим то, па сам им се при-
дружила у вечерњим часовима.

Те вечери Месец je био најближи Земљи у 2012. години, па је
изгледао крупнији и светлији него што је то обично пун месец. И
док је „Супер Месец” лагано клизио изнад Овчара, Морава је жу-
борила носећи песму планинарску низ своје меандре све тамо до
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Чачка, Краљева и даље. Ватра је пуцкетала, време је полако про-
тицало као и Морава ту поред нас.

У три сата укључујемо батерујске лампе и крећемо на успон.
Идемо кроз шуму раздрагано, баш као што се некад ишло на ура-
нак. Када повремено изађемо на чистину, у даљини заблистају
светла Чачка. Одавде та светла изгледају као најлепши бри-
лијантски брош на недрима моравске котлине. Месечина освет-
љава пут тако да се лако и брзо крећемо, чак брже него што смо
планирали. 

На врх стижемо пре свитања. Кроз борове гране блистала је
сјајна месечева кугла. Ветар нам даје до знања да је он господар
на  планини, па из ранаца вадимо резервну одећу. Чекамо излазак
сунца и дивимо се сликама које месец шара по руменим облацима
на западу. Камење на Каблару сијало је од јутарње росе, а пур-
пурно небо помаљало се на истоку. Посматрали смо како се изнад
облака појављује ужарена златна плоча и своју светлост просипа
по меандрима Мораве. На све стране тишина. У долини светла
још бљеште, а на хоризонту се појављују Столови, Чемерно,
Вујан...

И баш као у песми коју је неко певушио: „ Ево зоре, ево дана,
Ђурђевдан је, еј...” Данас су избори. Они  најревноснији сигурно
се већ спремају да крену на биралишта. Ми смо одавно одлучили-
наш избор је планина.�

Рада Вукосављевић, Краљево
Фотографије Р. Вукосављевић, Н. Бокан, M. Богдановић

ЗИМИ, ЛЕТИ, ХОДАМО
КА ВЕТИ, А И У
МЕЂУВРЕМЕНУ

Крај фебруара је. Нас шесторо смо кренули од Горње Студене
у Ветански манастир. Сунце се смрзло, смрзли се и ми. Али добро
је – нема ветра. Од села на Бојаниним водама снежни покривач
је 10-15 центиметара. Ходамо и чаврљамо. Оо нас мир, тишина и
снег који шкрипи. Идемо по девичанској белини. Хватамо
пречице, јер нећемо по асфалтном путу, а свуда исто – снег и
тишина. Како идемо навише, снег је све дубљи, на Бојаниним
водама је око пола метра. Шта је то за нас. Мењамо се на челу
колоне. Лети, то је једна од краћих пешачких тура, сада нам треба
скоро два пута више времена. Грање се повило од снежне тежине.
Сагињемо се, и пролазимо испод. По која грудвица падне за врат,
стресемо се и идемо даље. После четири часа хода смо испред
манастира. Кључ је на клину изнад врата, отварамо и улазимо
унутра. Пећ је још топла од јутарње молитве. Палимо свеће за
своје живе и мртве. Лавеж пса је најавио оцу, који нас позива у
трпезарију. Онако промрзли и мокри – прихватамо.

Топло је. Шпорет на дрва загрејао је просторију. Све влажно
са себе вешамо око њега. Из ранчева вадимо ручак. Отац нас
служи ракијом: добра шљива, онако, за апетит и расположење
износи и туршију. Пријају укисељени краставчићи, карфиол и
паприка. У пријатној атмосфери, води се и такав разговор.
Размењујемо филозофска мишљења о Старом и Новом Завету.

Очев мир је прешао и на нас. И кад ћутимо, то је осмишњено
ћутање.

Дивно је, али морамо назад у свакодневницу. Опраштајући се,
отац ми даје свој примерак Новог Завета, да још једном прочитам
и вратим, а поклања ми „Охридски пролог” од владике Николаја.
Ранац ми је обогаћен непредвиђеним садржајем. Уз збогом,
крећемо другим путем од долазног, билом поред ловачке куће у
Студену. По снегу, ту и тамо, трагови дивљих животиња. Овде је
прошла дивља свиња, затим траг високе дивљачи, па зеца. Ту су
и отисци птичијих ножица и ситних глодара. Пролазећи поред
ловачке куће, чујемо разговор. Навратисмо на нову количину
топлоте из пећи. Журимо на аутобус, снег пршти око нас. У
Горњој Студени смо и пре времена, али ту си и Зозини скијаши,
који нас пребацују до Ниша.

Опет ветански манастир, али за Ускрс. Топло је и три пута нас
је више него зимус у колони. Сунце сија, испред манастира пуца
поглед на Стару планину, на Миџор, а иза нас Сува планина. Отац
је у Јерусалиму. Остављамо дарове за овај сиромаши манастир.
Враћам  Нови Завет покапан воском свеће, и за уздарје „Колибу”
од Јанга. Ручамо на отвореном под надстрешницом конака. Уз
ритуал туц-туц офарбаним јајима. Прошао је пост, на трпези су
комади разних печених животиња. Трава је најзеленије зелена,
пролеће је.

У распеваној атмосфери, ево и неколико података о ветанском
манастиру: званични назив му је Успеније Свете богородице. У
атару села Вета је. Први писани траг о ветанском манастиру је из
1686.године, рушен је и спаљиван више пута од тада, у аус -
тријско-турском рату 1737.године и након њега. Од 1902.године
је самосталан, тј. није више метох сићавачког манастира. У првом
и другом светском рату био је оштећен од бугарске војске.

Данашњи манастирски комплекс чине: црква Успенија
Пресвете богородице, звонара са једним звоном, два конака, од
којих је један у склопу са економском зградом, као и једна згра -
дица, такође намењена становању (такозвана Теодулина соба).
Манстир нема струју, а водом се снабдева са извора.

Па, кад вас пут нанесе преко Ниша, ако желите да се прошетате
са нама до манастира, јавите се!�

Весна Илић-Николић, ПК „Железничар”, Ниш
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ПОВЛЕН И ТАОРСКА
ВРЕЛА
Субота, 19.05. ПК „Балкан”

Слушао сам о многим лијепим утисцима са Таре. Мала екипа
од осам планинара упутила се из Београда ка Ваљеву и Дебелом
брду. Субота се будила нудећи прочишћени хоризонт. Кишом
опране ливаде и шуме прострле се покрај пута  Искрцавање је
код споменика. Сеоским путем шаљем возача  са комбијем преко
Пашине равни до водопада. Сликамо се окренути лицем ка
Великом Повлену. Крећемо жустро, баш њему у сусрет. 

Најмлађи члан има девет година. Богдан је већ одличан
планинар, то ће показати дуж цијеле стазе од двадесетак
километара. Код планинарског дома „Повлен” застајемо на кратак
предах. Никога унутра, а планирао сам кафу, чај... Сипали смо
воду и продужили до Средњег Повлена (1301м). Попели смо се
на пристојан видиковац, дајући очима прилику да шарају около.
Спуштамо се до засеока изнад извора ријечице Цетине. Шума
пуна расцвјеталог сремуша. Мирише лук из божије баште.
Ливадом настављамо пењање поред викенд насеља. Нема живе
душе, само птице свједоче о нашем проласку. Љупким гласовима
удварања праве концертну атмосферу. Нема људи, али све врви
од живота. Убрзо стижемо до црквице на великој заравни испод
Малог Повлена. Увијек идиличан призор. Мало фотки и пењемо
се ка врху. Без губитака, осим што је неко губио ваздух, стижемо
на стјеновити пропланак. Мали Повлен, највиши на Ваљевским
планинама (1347м) обрадовао нам се. Пустио цвјетне мирисе да
драшкају носнице, заробивши нам пажњу слједећих петнаестак
минута. Из сумаглице вире Златибор, Рудник, Тара... Пратим
погледом ток ријеке Скрапеж. Негдје доле се назире село Таор.
Скрива своја врела испод стијене која се мало назире. Упоређујем
правац са картом. Мада је слаба маркација, стазе нас воде у

жељеном правцу. Силазимо са врха  до једне такве – мало кроз
шуму, мало преко пропланака. Поред пута имање – обрађено....
Кућа тиха, без свакодневних становника. Очито, викендом долазе
вриједни људи и остављају траг својим алатима. Опет  мало
шуме... Као дух, одједном искотрља бициклиста. Момак из
Ваљева вози преко Повлена, па кући. Младост на дјелу. Свака
част. Обострано утврдисмо да идемо добрим правцем. 

Нагла навала кумулуса просу сивило по плавим небесима.
То даде озбиљну ноту већ поподневним сатима. Кренувши у 9,
30 h уђосмо у четврти сат ходања. Пола пута је пређено. Остатак
је лагана шетња макадамским друмом. На раскрсници  за Доњи
Таор срећемо ауто са БГ регистрацијом. Поздрав суграђанину.
Био је једини на том друму. Радујући се лијепом дану, наставише
ходање скупа: три жене, четири мушкарца и једно дијете. Дијете
је чаврљало цијелим путем. а ни женам то није била страна
дисциплина. Мушкарци су, углавном, климали главама...
Улазимо у село. Ријетки житељи раде по вртовима. Они су стари

и пријатни. Воле кад неко дође или, макар, прође. Воле да им се
јавиш. поздравиш, прозбориш коју ријеч... Није нам било мрско.
Деда у осмој деценији витла маљем и закуцава ограду. Бака на
леђим носи сијено. Нико се не жали. Само одмахну руком и кажу:
„Боже здравља, биће боље...!”

Центар села се подичио школом и продавницом. Заузесмо
клупу у хладовини древног стабла. Поздравише нас један човјек
и један пас. Човјек каже да им је продавница све: кафана и
црква... Негдје из њиве дешета продавачица. Прекрстисмо се и
пописмо по једно хладно ваљевско пиво. Жена је закључала
врата и опет отишла у њиву. Нисмо јој изгледали као неко ко ће
да попије још по једно.

Испод школског дворишта појави се  једна бака искривљених
леђа. Прича како је живот није мазио, како је изгубила ближње
и како сада разговара са овцама и кравама. Преко осамдесет
година јој је... Осмјех на лицу јој је и кад о муци прича – да
проговори коју са нама... Има дјецу, ама сви су се о својој муци

ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК - 69/2012      20



забавили. Деда у болници. Шлогиран. Много пио. Вратиће га ових
дана. Неће да га држе тамо. Шта ћеш?! Пазићу га ја! Ја коће?! Е,
баш сте ми лијепи, дјецо! Дођите опет, па да кувамо кафу. Воли
баба да се исприча. Шта ћеш? Идете? Живи били, дјецо, и бог вам
помогао....

Као кривци се извлачимо из дворишта продавнице,
остављајући баку у недореченим мислима. Слика често виђена...
Села пуста, тек понеки времешан становник жељан топле ријечи.
Силазимо до низбрдицом до моста на Скрапежу. Четворо
планинара из околине Косјерића сретосмо на путу. Упутише нас
на шумску стазу која води до изворишта. Мало пењања
макадамом а онда стаза, скоро зарасла, извирује из шумарка. Брзо
се спустисмо до стијене. Некада је вода избијала директно из
пећинског отвора. Зазидали су га и одвели један дио воде у
Косјерић. Мало ниже стравичан звук машина за сјечење камена.
Изнад самих слапова неко црпи камене блокове, правећи све већу
рупу пријетећи да уруши водопадски комплекс. Стазе
необиљежене, неуређене. Старе воденице, зарасле у пузавице и
трње, призивају слике некадашње љепоте и садашњег немара.
Наравно, неизбјежно пластично смеће даје додатни печат
запуштености. Међутим, ушавши у магичну путању воде, пратили
смо слапове задивљени звуком хучања. Каскадним обрушавањем
до завршног водопада врела су нас грлила својим пјенушавим
капљицама. Мало сликали... више се спајали са природом....

Неко је поменуо воденичне вампире. Као да чух грохотан смијех
Саве Савановића, најпознатијег домаћег вампира како се стапа
са риком водопада. 

До краја слапова је стигао наш возач са комбијем. Мила слика.
Прелазимо ријеку преко брвана. Фотографишемо оно што може
стати у апарате. Остало упијамо у душу планинарску, жељну

оваквих призора. Сендвичи су пријали празним желуцима.
Вријеме је да се иде натраг локалним друмом до Косјерића, а онда
регионалним до Ваљева, па Ибарском магистралом до Београда.
У селу Букови пописмо кафу, док је Буковска ријека вијугала
испод обронака Маљена. 

Београд нас дочека нервозан и бучан. Од Аде до центра пуни
сат вожње. Добро вече, цивилизацијо... Лаку ноћ, планино!�

Бранислав Макљеновић, Пек „СОКО”
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ИНСПИРИСАНИ ТРЕНУТКОМ

Пут за Еверест 
базни камп
Аутори: Денис Ибишбеговић, Зоран Весић и Ненад Дикић

Издање аутора
Библиотека „Авантура”, књига бр. 1
Тираж 600 примерака
Штампа – „Публикум” , Београд

На маргинама Скупштине УИАА у Катмандуу, октобра 2011.
године, трочлана екипа из Србије, предвођена др Ненадом
Дикићем, директором Агенције за антидопинг Србије и комисије
за антидопинг УИАА, кренула је из Лукле (2.859м)  до Калапатре
(5.627м) базног кампа за Еверст. За 12 дана савладали су
висинску разлику од 2.777м, а у ствари укупан успон је износио
8.315м. 

У богатој светској литератури о Хималајима, и специјално о
Евересту, нема примера да је овај део „припреме” за успон на
Еверест описиван и да су дате све деонице пута (успон и спуст)
са записом уз помоћ GPS-а. Лако читљива књига са вештином
запажања детаља из живота привући ће читаоце како пла -
нинарске, тако и остале популације, јер су аутори приказали свој
пут као Водич. Свесни да нису планинари по вокацији, стално
указују и на специфичности нашег спорта, описују опрему која се
користи, начин кретања и друге елементе које и они морају да
користе. Лична сазнања из ове области су драгоцена за оне који
се не баве планинарењем и тако им приближавају наш спорт, али
и културу и обичаје домаћег становништва.

Књига има 196 страница, богато је илустрована (134
фотографије) и можемо је сваком препоручити за библиотеку. �
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Пипремила
Прим. др Драгана Аранђеловић

ЛАЈМСКА БОЛЕСТ
ЛАКШЕ ЈЕ СПРЕЧИТИ JE,
НЕГО JE ЛЕЧИТИ

Лајмска болест припада групи „нових” заразних болести, јер
је препозната тек 1975. године у Лајму /САД/, у току епидемије
запаљења зглобова код деце, која је повезана са убодом крпеља.
У Србији је регистрована тек 12 година касније код пацијента из
околине Београда. Код нас болест преносе шумски крпељи
заражени бактеријом Borreliom burgdorferi. Лајмску болест
карактерише запаљење бројних органа, а најчешће коже,
зглобова, нервног система, срца и ока. Врло је важно бла -
говремено обраћење лекару, рана дијагноза болести и примена
адекватне терапије, јер се болест брзо шири и даје бројне
компликације. Најважнија је превенција Лајмске болести, јер се
за ово обољење може рећи да је не само боље, него и лакше
спречити, него је дијагностиковати и лечити (пре свега други и
трећи стадијум).

Лајмска болест је космополитско обољење, али се најчешће
среће у државама северне земљине хемисфере, претпоставља се
из климатских разлога. У земљама региона највећи број оболелих
се региструје у Словенији, која се налази у самом европском врху,
али се повећава и у Бугарској, док је нешто мање има у Хрватској,
Србији итд. Заражени крпељ је извор инфекције, резервоар и
вектор.

Јуни и јули су месеци највеће активности крпеља. Ови
непријатни инсекти се појављују већ од раног пролећа и активни
су у природи (шумама, ливадама, парковима) све до касне јесени.
Животни циклус крпеља траје најчешће две до три године,
понекад краће, али може и дуже. У том периоду крпељ пролази
кроз четири развојна облика (јаје, ларва, нимфа или лутка и
одрасла јединка) и има три домаћина (птице, мали глодари и

сисари). Крпељи су хематофагни инсекти тј хране се крвљу
животиња и људи једанпут у току сваке развојне фазе,
увећавајући димензије свог тела и неколико десетина пута. 

Слика 2
„Гладан” и „сит” крпељ

Слика 3
Најмањи крпељ је најопаснији

Слика 4
Кратке панталоне нису
добар избор за одлазак у
природу

Када доспе на површину
тела човека, крпељ не -
колико сати мили по кожи,
тражећи погодно место
(мека, топла и влажна
кожа ногу, препона, пазуха

и врата) да се причврсти рилицом. Да би комплетирао свој оброк,
потребно је неколико дана. У току храњења крпељ у више
наврата поврати садржај својих црева и на тај начин, уколико је
заражен, може да пренесе свом домаћину бактерију узрочника
Лајмске болести. 

После инкубације од 3-32 дана, најчешће 7-14, на кожи, на
месту убода крпеља, настаје црвенило /еритем/, које се шири
/мигрира/ у виду прстена, дајући карактеристичну промену,
миграторни еритем, који представља маркер Лајмске болести.
Величина овог прстена је, најчешће, већа од 5цм /код деце је
мањег промера/, а може достићи пречник од 70цм. Миграторни
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Слика 1
Разлике у величини развојних форми крпеља   
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еритем не боли, понекад изазива пецкање или свраб.
Интересантно је да еритем не настаје код свих заражених особа,
већ просечно код 75%, тако да код осталих болест почиње другим
стадијумом болести, или пролази неприметно. Други стадијум
болести може настати већ после неколико дана од заражавања
човека, али чешће после неколико недеља и манифестује се
читавом лепезом промена на кожи, зглобовима, нервном систему,
срцу и очима, у различитим комбинацијама, чак и код особа које
нису имале типичан миграторни еритем, или оних које се не
сећају убода крпеља. Када болест траје најмање шест месеци,
говоримо о трећем стадијуму, који карактерише хронично кожно,
реуматолошко или неуролошко обољење. Болест лече специ -
јалисти за инфективне болести, али се укључују и лекари других
специјалности у зависности од клиничких манифестација.

Да до свега овога не би дошло, односно да би се избегао
улазак у замршени лавиринт дијагностике и терапије Лајмске
болести, најједноставније и најбоље решење је превенција. Мере
личне заштите од убода крпеља је оно што можемо и морамо да
применимо. Посебно се ове препоруке односе на планинаре, који
сате и дане проводе у непосредној близини ових непријатних
инсеката. У природу треба ићи у светлијој одећи, панталонама
дугих ногавица, увучених у чарапе тј ципеле, кошуљи са дугим
рукавима. Користити неко репелентно средство /Аутан и сл/, како
би се неутралисали /за крпеља/ привлачни мириси човековог
тела. По повратку са излета, сву одећу опрати или изнети на
сунце, окупати се и брижљиво прегледати цело тело /и леђа!/,
како би се што пре уочио крпељ. 

Одговори на најчешћа питања постављена лекару

П: - Колико је крпеља заражено у Београду и околини /Србији и
околним државама/?
О: - Око 30%.
П: - Која развојна форма крпеља најчешће преноси инфекцију?
О: - Нимфа /лутка/ је облик крпеља који је због малих димензија,
до 2мм, тешко уочљив и касно се примети. Време потребно да се
човек инфицира је краће за 12-24 сата него код одраслих форми

крпеља, а број нимфи у летњем периоду је далеко већи од
осталих развојних форми крпеља.
П: - Колико је потребно времена да крпељ зарази свог домаћина?
О: - Ризик од инфекције постоји када исхрана нимфе траје 36-48
сати, а одраслог крпеља 48-72сати.. 
П: - Које је оптимално време да се скине крпељ са коже?
О: - Првих 24 сата.
П: - Која је вероватноћа да заражени крпељ пренесе инфекцију
свом домаћину /човеку/?
О: - 1-2%.
П: - Ко треба да скине крпеља са коже?
О: - Здравствени радник у амбуланти, ако сте у граду, На пла -
нини, у природи, крпеља треба да скинете сами, пажљиво, или
ако је са вама у групи лекар или медицинска сестра, боље је да
то они учине.
П: - Да ли место убода крпеља треба дезинфиковати?
О: - НЕ док је крпељ у кожи. Дезинфекција се ради после вађења
крпеља из коже. Не сме се стављати било какво средство на
крпеља /бензин, алкохол, лак за нокте, уље и сл/, јер ће крпељ
тада повратити инфицирани садржај и заразити човека.
П: - Чиме се скида крпељ са коже?
О: - Пинцетом са шпицастим врховима, како се не би згњечило
тело крпеља. Крпеља треба ухватити уз саму ивицу коже и лагано
повући нагоре. Може се и мало заротирати улево. 
П: - Колико треба посматрати место убода после вађења крпеља?
О: - Најмање 30 дана.
П: - Коме се треба обратити ако се примети промена на кожи?
О: - Изабраном лекару, који ће Вас упутити инфектологу ако
посумња на лајмску болест.
П: - Да ли је лечење Лајмске болести успешно?
О: - Да, ако се на време обратите лекару. Најуспешније се лечи
болест у првом стадијуму. Што се касније дијагностикује, лечење
је комплексније, дуже траје, а могуће су и компликације.

И не заборавите, Лајмску болест је лакше спречити него
лечити!�
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Слика 5
Миграторни еритем (Erythema migrans) је маркер 
Лајмске болести



35. (НОВА)
НИШКА 
ТРАНСВЕРЗАЛА

Планинарски савез Ниша основао је 1982. године Нишку
трансверзалу. Траса трансверзале била је дуга 85 км, обилазила
је врхове планина које окружују Ниш и за њен обилазак била су
потребна четири дана. Трансверзала је имала 13 контролних
тачака. Значајна висинска разлика и међусобна удаљеност
контролних тачака утицали су да је Нишка трансверзала спадала
у ред тежих за обилазак у Србији. Данашњи статус ове
трансверзале је у приличној мери недефинисан. Она званично
није укинута, а на другој страни њен оснивач јој не посвећује
потребну пажњу. О овој трансверзали видети: Планинарски
гласник, бр. 59, зима 2009, стр. 27.

Планинарски ентузијаста из Ниша, Милош Ташковић,
трасирао је нову стазу трансверзале, израдио печате, карту и
трансверзални дневник и она је отворена  на традиционалној
републичкој акцији „Зимски успон на Трем“, фебруара 2009.
године. С обзиром на нову трасу и новог организатора ми ову
трансверзалу сматрамо новом, а не обновљеном старом.

Траса трансверзале прелази преко четири планине: Сува
планина, Сврљишке планине, Калафат и Селичевица. Дуга је 130
км, са укупном висинском разликом од безмало 10 000 метара.
Трасирана је као кружни пут, маркирана у оба смера, има 13
контролних тачака (КТ). Може се обићи за шест дана. Детаљан
опис трансверзале, са котама, километражом и профилом стазе
сваке етапе, дат је трансверзалном дневнику.

Почетак трансверзале и прве етапе је у Нишу, испред Дома
планинара на Нишкој тврђави (КТ 1). Стаза води кроз град ка
брду Горица, а одатле падинама планине Селичевице до врха
Велика Тумба, 903 м/нв (КТ 2). Стаза се потом спушта у Лазарево
Село где је крај прве етапе, дуге 26,5 км, која се прелази за 8-9

сати хода, са висинском разликом 700 метара у успону и 650 у
силаску. 

Друга етапа се наставља из Лазаревог села, које се налази
између Селичевице и Суве планине. Стаза води ка напуштеном
селу Коритњак , изнад кога се налази чесма, 650 м/нв (КТ 3), где
је потребно обновити количине воде које нема у наредном делу
стазе. Потом се гребеном креће Сувом планином, испод Црног
камена до врха Мосор, 984 м/нв (КТ 4). Са врха стаза се спушта
ка релеју испод, а потом ка планинарском дому „Студенац“ на
Бојаниним водама. Ту се завршава друга етапа, дуга 16 км, која
се прелази за 5-6 сати хода, са висинском разликом  од 980
метара у у успону и 360 у силаску.

Трећа трансверзална етапа је психо-физички најтежа. Од
Бојаниних вода враћа се на релеј испод Мосора, а потом стрмим
падинама Суве планине и њеним гребеном води до Соколовог
камена, 1523 м/нв (КТ 5). Одавде се стаза спушта на превој
Девојачки гроб 1311 м/нв, одакле креће успон на највиши врх
Суве планине – Трем, 1810 м/нв (КТ 6). Потом следи лагано
спуштање кроз валовито поље дуго 7 км, до заравни Пасарело,
1522 м/нв (КТ 7). Затим се стаза спушта кроз шумицу до ливаде
Смрдан, на којој се налази чика Данетов планинарски дом, 1460
м/нв, завршетак треће етапе. Трећа етапа је дуга 17 км, са
висинском разликом од 1150 метара у успону и 550  у силаску  и
прелази се за 9-10 сати хода.

Четврта етапа креће из Данетовог дома равним гребеном
Рженца, да би се потом спустила на превој Преслоп, 1160 м/нв,
одакле следи успон на врх Дивна Горица, 1389 м/нв (КТ 8). Потом
следи спуштање преко Хајучког Пландишта у села Вргудинац,
Крупац и на крају у Белановац, 250 м/нв. Ова етапа дуга је 15 км,
са висинском разликом 250 метара у успону и 1450 у силаску,
прелази се за 4-5 сати хода.

Са петом етапом стаза трансверзале прелази на простор
Сврљишких планина. Из села Крупац преко коте 904 стаза води
на Зелени врх, 1334 м/нв (КТ 9), највиши на Сврљишким
планинама. Са врха стаза наставља гребеном у правцу запада до
врха Плеш, 1267 м/нв (КТ 10) и даље у продужетку, врха Градац,
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1062 м/нв (КТ 11). Потом се стаза спушта у село Ореовац, где се
ова етапа завршава.Она је дуга 28 км, са висинском разликом од
1350 метара у успону и 1050 у силаску, прелази се за 10-11 сати
хода.

Шеста етапа наставља из села Ореоваци води ка 13 км
удаљеном Калафату, 838 м/нв (КТ 12), одакле гребеном наставља
на Каменички вис, 800 м/нв (КТ 13). Одатле стаза поред
споменика на Чегру води ка Нишу и завршава се на полазној
тачки, у нишкој тврђави. Последња трансверзална деоница дуга
је 28 км, са 510 метара у успону и 800 у силаску, прелази се за 8-
9 сати хода.
Све информације везане за трансвезалу могу се добити на сајту
www.niske planine.info и код Милоша Ташковића, e-mail: plani-
nom@gmail.com�

36. ВЛАСИНСКА 
ТРАНСВЕРЗАЛА

Власинску трансверзалу, једну од најмлађих у Србији, осно-
вало је Планинарско друштво „Чемерник“ из
Власотинца 2009. године. Циљ ове транс-
верзале је упознавање са природним лепо-
тама и културно-историјским
знаменитостима планина на југоистоку
Србије, на ширем простору Власине, које су
иначе слабо познате и ретко посећиване од
стране планинара. Трансверзална стаза, ду-
жине око 90 км, маркирана је у оба смера,
стандардном маркацијом, одређене су конт-

ролне тачке (8), израђени печати, одштампан дневник и искована
значка. Свечано отварање трансверзале планирано је 4. августа
2012. године. 

Власинска трансверзала прелази преко четири планине:
Јастрепца, Острозуба, Чемерника, Варденика и завршава се на
Бесној Кобили. Правац њеног простирања је исток – југ и поде-
љена је у три етапе. Детаљан опис пута дат је у трансверзалном
дневнику. 

На планинама преко којих пролази стаза, разноврстан је
биљни и животињски свет. Од животињског света има дивљих
свиња, зечева, срна, лисица и вукова. Од биљног света издвајамо
ендемску биљку, зеленуку, чије је станиште на планини Острозуб,
затим четири законом заштићене биљке – горка детелина, ро-
суља, маховина тресетница и маљава бреза, које потичу из леде-
ног доба и настањене су на јединственим плутајућим острвима
Власинског језера. Наравно има и јагода, малина, купина и бо-
ровница, као и велики број врста лековитог биља.

Почетак прве етапе трансверзале је у Власотинцу, у спомен
парку, код места Старо гробље, 268 м/нв (КТ 1). Одавде стаза
води ка селу Јастребац, а потом следи успон на врх Велики
Морич, 877 м/нв (КТ 2), на коме се налзе остаци римског ут-
врђења, Кастум. Одавде се стаза спушта ка селу Доња Лопушња
(у продавници у центру села је печат КТ 2), па кроз махалу Ко-
карци и потом шумским путевима и стазама, води ка врху Букова
глава, 1339 м/нв (КТ 3), који је прекривен  густом травом, званом

типац. Одавде стаза пролази испод Огореле чуке, 1360 м/нв,
највишег врха планине Јастребац , и прелази са територије оп-
штине Власотинце на територију општине Црна Трава  и уједно
са планине Јастребац на планину Острозуб. Спушта се у село Би-
стрицу, а потом следи успон, поред резервата зеленике и извора
Сребренов кладенац на Острозубску чуку, 1546 м/нв (КТ 4).
Одавде стаза се спушта на Добропољске ливаде, 1420 м/нв, где
се завршава прва етапа, дуга 29 км, са 1317 метара висинске раз-
лике у успону и 230 метара у силаску, која се прелази за 9–10
сати хода. Овде се налази зграда у којој је предвиђено ноћење
(20 лежаја) и у којој се налазе печати КТ 3 и КТ 4.

Друга етапа Власинске трансверзале креће са Добропољских
ливада ка раскрсници Доњи дел,1365 м/нв, која представља при-
родну границу планина Острозуб и Чемерник. Одавде се стаза
пење поред споменика код Павлове грамаде, 1469 м/нв и ловног
резервата Велмиште, па испод Малог Чемерника  на највишу коту
ове планине Велики Чемерник, 1638 м/нв (КТ 5). Потом се стаза
спушта ка Власинском језеру, 1214 м/нв (КТ 6). Печати КТ 5 и КТ
6 налазе се у продавници на Промаји. Ту се завршава друга етапа
трнсверзале, дуга 30 км, са висинском разликом од 450 метара у
успону и 698 у силаску. Овде је смештај разноврстан, од шатора,
преко викендица до хотела. 

Трећа етапа Власинске трансверзале је психо-физички најза-
хтевнија. Са Власинског језера она води ка планини Варденик,
испод Малог Стрешера, на највиши врх Варденика, Велики Стре-
шер, 1876 м/нв (КТ 7). Одатле се спушта ка Војничком извору, па
поред Руског споменика, одакле следи успон на врх Бесне кобиле,
1923 м/нв (КТ 8). Са врха стаза води до реновираног планинар-
ског дома, 1456 м/нв, у коме се налазе печати КТ 7 и КТ 8 и где
се може преноћити. Овде се завршава трећа етапа дуга 31 км, са
висинском разликом од 1022 метра у успону и 1287 метара у си-
ласку, која се прелази за 9–10 сати хода. 

Власинска трансверзала саставни је део Европског пешачког
пута Е–7, који од Суве планине, преко Заплања се пење на пла-
нину Крушевицу изнад Власотинца и потом се укључује у транс-
верзалу. Све информације везане за трансверзалу могу се добити
код Боривоја Николића, њеног идејног творца и председника ПД
„Чемерник“ из Власотинца, тел. 062 433 880.�

Борисав Челиковић, Г. Милановац - ПД „ Рудник”
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VIA FERRATE
У последње време код наших планинара уочен је значајан

пораст броја успона на планинске врхове, посебно приликом
одлазака у иностранство, коришћењем оклинчаних и осајланих
стаза, тзв.”Via Ferrata”(популарно: ferata, енглески: Road of iron;
немачки: Klettersteig).  

„Via Ferrata” или „железни пут” јесте смер успона на неки
планински врх по тешком, стрмом и експонираном терену, који је
трајно опремљен железним клиновима, мердевинама и сајлама,
чиме је успон знатно олакшан и омогућен широј планинарској
популацији, а не само алпинистима.

Историја „ferrata” сеже још у II светски рат и италијанско-
аустријски фронт у Доломитима. Ту су вођене жестоке и
исцрпљујуће борбе  високо у планинама, у свим временским
условима и годишњим добима. Покушавале су се заузети
најповољније и највише борбене позиције како би се остварила
предност над непријатељем. Тако су изграђене прве ферате, како
би се омогућио неометан и брз транспорт људи, опреме и
намирница до свих положаја.

По окончању рата, ожиљци у стенама су остали, али су почели
полако да доби -
јају и неку другу
намену – тури -
стичку и комер -
цијалну.

Тако, данас у
Италији има пре -
ко 400 фера та. У
Немачкој их је
преко 180, у
Француској око
120, у Великој
Британији десе -

так. Бројне ферате постоје још и у Словенији, Швајцарској,
Аустрији, Словачкој, Румунији, Пољској, Шпанији, Шведској,
Норвешкој, али и у Србији (1).

У свету, ферате су распростањене у САД, Канади, Ирану,
Малезији, Сингапуру, Јапану, Кини, Мексику, Перуу.

Највиша ферата на свету јесте она која се налази на планини
Моунт Кинабалу, држава
Сабах, Малезија.

У Европи ферате
достижу висину и до 3200
мнв, прелазећи висинску
разлику и до 1300 метара.
Најпознатије су оне у
Италији, нпр: Via Ferrata
Burrone Giovannelli u Mez-
zocoroni, Trento; затим Via
Ferrata Ernesto Che Gue-
vara na Monte Casaleu,
Trento; Via Ferrata del
Monte Emilius u Valle
D’Aosti, „преко пута” Gran
Paradisu; Via Ferrata Deana
Orlandini, Genova; Via Fer-
rata Capo Caccia, Aleghero,
Sardinija, itd. 

Код нас, за сада једина ферата налази се у Овчар-Кабларској
клисури и води на пећину Турчиновац. Ферата је висока/дугачка
60-ак метара, а планира се њено продужавање до врха Каблара.
Поставио ју је чачански алпиниста Петар Шундерић, који се и
брине о њој.

Међутим, све више се чују идеје о постављању нових ферата
код нас на различитим занимљивим локацијама. Услови за то
дефинитивно постоје, постоји и заинтерсована „циљна група”,
тако да ће можда у скоријој будућности ферате представљати
значајан сегмент у туристичкој и планинарској понуди Србије.

Ипак, треба имати на уму да је реч о често јако стрмим и
експонираним стенама, у којима је неопходно показати знање из
више области планинарства, као нпр. високогорства, алпинизма,
оријентације, спасилаштва, прве помоћи,...!

Самим тим, захтеви који се постављају пред учеснике оваквих
успона, а поготово за вође успона, знатно надмашују оне који су
потребни код вођења уобичајених високогорских акција. Током
извођења успона „Via Ferratom” планинар мора да је довољно
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спретан у кретању стрмим/вертикалним теренима, обучен у
коришћењу одговарајуће опреме, прописно опремљен,
дисциплинован и психички стабилан. Такође, мора да буде у
доброј физичкој кондицији, независно о тежини ферате. Од
опреме  неопходно је поседовати пењачки шлем, појас, комплет
за via ferratu (на сликама), неколико карабинера са навртком, пар
гуртни или прусика, комплет „прве помоћи”.

Обука за кретање фератама се подразумева и не може да је
ради свако. То тек остаје да се дефинише у најскоријој
будућности, али из свега наведеног може да се упути неколико
савета:   
-  Учесник на Via Ferrati требало би да има завршен најмање
високогорски курс, „километражу” односно искуство и учесталост

кретања по високогорским теренима, зими и лети, као и редовну
проверу основних техничких знања.

- Вођа групе/акције/организатор требало би да има
алпинистичку обуку, неопходно знање прве помоћи, неопходан
санитетски материјал за указивање прве помоћи, редовну
годишњу оверу звања у алпинизму, као и додатну обуку и
годишњу проверу знања из техничке области спасавања и
извлачења/спуштања повређене особе.

Треба напоменути да смртни случајеви и повреде на оваквим
успонима нису реткост, али  да на њима  страдају чак и најбољи
алпинисти данашњице (Курт Алберт пре више од годину дана).
То довољно говори о озбиљности подухвата у који се улази.

Да би се избегла, или  смањила могућност грешке, или лоше
процене, ферате су означене по тежинама и подељене у тежинске
групе. Обично су у питању боје, од плаве до црне, или словни
опис као што дају французи.
Пример: 
F – значи facile (easy, лагано – увод у ферате)
PD – Peu Difficile (slightly difficult, благо тешко – погодно за
почетнике и децу)
AD –Assez Difficile (Moderately difficult, средње тешко – за
„озбиљније почетнике)
D – Difficile (Difficult, тешко – за оне који практикују бављење
спортом)
TD – Tres Difficile (very difficult, веома тешко – физички захтевно
за обичне „кориснике” ферата)
ED – Extremement Difficile (Extremely difficult, екстремно тешко –
физичко врло захтевно и погодно само за искусне „кориснике”
ферата, са високим нивоом кондиције)

У сваком случају, ферате су фантастичан начин да се човек
највише приближи нетакнутим деловима планина, избегавајући
превелик ризик.
То је заправо спој физичко-техничких захтева и естетских
доживљаја.   

Верујем да ће ускоро много шира планинарска популација код
нас осетити чари и лепоте ферата и заувек променити свој
доживљај планинарског спорта.�

Слободан Жарковић, ПСК „Авала” - Београд
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ПЕЊАЊЕ НА ТОН САИ
ПЛАЖИ НА ТАЈЛАНДУ

Наша тајландска авантура започела је много пре него што смо
и закорачили на тло Азије. Као прво требало је обезбедити пре-
воз. Прво питање је: „Да ли у правом тренутку поседујете кри-
тичну масу новца“ , која , нећу Вас лагати уопште није мала.
Наиме, преко интернета је месецима унапред могуће резервисати
карте по „повољнијим“ ценама, али то неће променити чињеницу
да ћете се након плаћања свих авиона до Крабија осећати лакше-
око 2.500,00 € лакше! Али, не оклевајте! Јер сваки дан који то чи-
ните цена летова ће расти. Тако је нас једнонедељно премиш-
љање коштало око150 €. Следећи, али не и мање важан, је
смештај. Ту се можете мало опустити и смештај прилагодити свом
стилу живота. У понуди на Тон саи плажи имате „за свакога по
нешто“. Јефтини бунгалови од бамбуса (али да нагласим: без
воде и струје, и са покојим „ноћним посетиоцем“ ,читај пацовом)
не коштају више од 5€ за ноћ. Следеће су варијације на тему, са
струјом, водом(хладном), вентилатором итд. по цени од 30-ак €.
Што се мене тиче ни близу онога што је трочланој породици по-
требно. Таман кад сам се забринула и замислила нас у уџерици
на плажи док нас прождиру бубе, пронашла сам на нету сајт
„Dream valley resort-a“. По цени од 55€ добили смо бетонски бун-
галов, са климом, топлом водом, телевизором,доручком и огром-
ним креветима који се уредно СВАКИ дан пресвлаче. Када сам и
то резервисала(и унапред платила) осетила сам се спокојније
мада ме је мало бринула чињеница да смо потрошили скоро
4000€, а да Тај ни видели нисмо. Још једна досадна техникалија
је било вађење виза. За то је потребно издвојити још 30€ по
особи, отићи у агенцију, најбоље у „Геу“ (Кнеза Милоша, одмах
поред општине Савски венац), ми смо тамо били, за три дана се
вратити и покупити своје пасоше сада богатије за један неугледан
штамбиљ који представља тајландску визу. Када све то пребри-
нете остаје Вам да се опустите и препустите маштаријама о пре-
лепим плажама, топлом мору и „HARD CORE“ пењању. 

Још једна напомена: немојте дозволити да Вас људи наплаше
причама како ствари на Банкокгшком аеродрому треба чувати као
„змија ноге“, јер ће Вас неко опљачкати или, не дај Боже, увалити

дрогу у кофер. Мене јесу па сам ја последње недеље чекања про-
вела грицкајући нокте и лепећи кофере селотејпом  под паролом
„отвори их сад ако можеш!“

Коначно, дошао је дан поласка. Натоварени коферима и енту-
зијазмом кренули смо са „Николе Тесле“ пут  Истамбула који је
био прва станица. У Истамбулу смо на прометном „Ататурк-у“ че-
кали,смуцали се и забављали дете читавих пет сати што  сам ја
приписала летењу „low cost“ компанијом „Turkish airlines-a“. Потом
смо се укрцали на неки велики (Марко зна и марку) авион за Банг-
кок. И један и други лет „Turkish-ом“ је био веома пријатан и што
се тиче удобности и хране и погодности које имају (тв...). Када
смо слетели у Бангкок са нестрпљењем сам очекивала културо-
лошки шок. А какав је то тек шок био- огроооман аеродром- не-
вероватно чист  и невероватно уређен. Свуда будистичке статуе,
божанствено цвеће, фонтане и што је најчудније насмешени
људи који Вас поздрављају погледом- па где то у Србији има?! 

Већ је постајало касно и када смо безвезним авионом „Air Asia-
e“ стигли у Krabi town, нашу последњу летачку дестинацију, мало
ми је лакнуло. Када смо изашли из климатизованих аеродрома
чекало нас је још једно изненађење-ваздух. Схватили смо  да је
тешко дисати првих пет минута када нас је  запахнуо својом то-
плом влагом и безмало , устајалошћу. Пут смо наставили таксијем

до плаже Ao nang, што је коштало додатних 15-ак €. Пошто смо
му вероватно изгледали као да смо „пали са крушке“ љубазни
возач се потрудио да нам пронађе и бродо-превозника који ради
овако касно. Дa, управо је брод био последње превозно сред-
ство(за „тричавих“ 3€) које смо користили тог дугог дана. За десет
минута смо били на Ton sai-у, али нисмо ни стигли да му се ди-
вимо,а већ смо спавали. Следећег дана све је изгледало као у
рају- бујна вегетација, животиње на све стране предивна пеш-
чана плажа и стене какве у животу нисам видела- велики пла-
фони! Као прави пењачки залуђеници нисмо честито ни
доручковали већ смо се нацртали на пењалишту „чисто да про-
бамо“ и остали ту до увече. Од тада сваки дан смо мало више от-
кривали ово магично место за пењање. Када смо схватили која
рутина најбоље подмирује жеље два пењача и једног детета Ton
sai је заблистао у пуном сјају. Највећи део стена је погодан за
преподневно пењање (до 13h) што је ОК јер је Константин баш

у то време спавао а ми се пењачки иживљавали. Када би се мали
пробудио било је време за „породично“ дружење и брчкање што   
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је такође ОК јер ми ниједно море није овако одговарало (топло и
плитко). 

Испрва смо бојажљиво приступили застрашујућим плафонима
за које су се у водичу „клели“ да су лаке седмице. Када се испо-
ставило да заиста јесу, окуражили смо се и зарили зубе у деветке
и десетке на којима би нам и Крис завидео. Искрено говорећи,
као и сва женска пењачка популација патила сам за једном „доб-
ром, обореном плочицом“ кад је изгледало да за мене нема наде
Ton sai је открио један сасвим „женски“ сектор по мом укусу. „Ти-
ролски зид“ је са својим вертикалним и благо превисним девет-
кама и десет минусом био мелем за моју плафонима измучену
душу. За разлику од мене, Марко је у пуном потенцијалу уживао
у мачо смеровима на којима се ноге скоро и не користе. Са таквом
лакоћом је испењавао десетке док сам се ја јадна мучила на сме-
ровима оцене једва девет. Не треба ни споменути количину ком-
плекса које ми је том приликом натоварио (не без задовољства,
сигурна сам), да сам једину прилику за освету имала на Тирол-
ском зиду где сам из другог  пута успела да изађем „Just call me
helmet“ 8a, ха! Моје ликовање, међутим, није трајало дуго, јер је
Марко успео да задиви све присутне, мене укључујући, када је
попео немогући „Cara cangreso„  8b. 

Наравоученије ове приче је: „Ако на Taj идете са ортацима, не
брините, имаћете довољно простора да се упустите у примитивно
мушко надметање, али Вас лепо молим, водите ли нежнију поло-
вину, посветите јој екстра пажњу и охрабрење.  

Како је време одмицало, наш пењачки ентузијазам је остајао
исти. То је још једна магична особина овог места-никад Вам га
није доста. Томе је сигурно допринела и чињеница да смерова
има више него довољно да за месец дана не будете ни близу да
их све попењете и да су лако доступни петоминутном шетњом са
било ког краја  Ton sai-а. 

Осећам се, ипак, одговорном да Вас упозорим на један недо-
статак и тиме ризикујем да упропастим идеалну слику Ton sai-а.
Показало се да сам (не само ја већ пола пењачке популације), у
најмању руку преосетљива на локалне бактерије и микроорга-
низме. Иако смо покушали да се заштитимо тако што смо пили
само флаширану воду и јели само у ресторанима, мучнина и
дијареја нас нису заобишли. У једном тренутку је то попримило
размере епидемије и чинило се да сви пењачи шеткају около са
измученим изгледом на лицу и ролном тоалет папира која вири
из џепа. То све не би био толики разлог за драму да није чиње-
нице да на Ton sai-у нема ни апотеке ни доктора. По лекове мо-
жете на суседни Rai leh (пешке 15 мин.) где постоји пристојно
опремљена апотека. Међутим, ако Вам, не дај Боже, буде по-
требна медицинска помоћ, морате се бродом одвести до Ao nang-
а где постоји приватни доктор, а ако он не ради морате се
таксијем запутити у државну болницу у Крабију. Мој савет би, сва-
како, био: понесите све могуће лекове са собом, али никако не
штедите на лековима против дијареје (лоперамид, пробиотик,
лиобиф...), мучнине (ранисан, клометол...) и на антисептицима и
антибиотицима за ране (јод, алкохол, хидроген, банеоцин ...). Са
овим последњим се не шалите јер су једној Немици замало од-
секли ногу због инфекције проузроковане малом посекотином у
води (за време нашег боравка!).

Али црне ствари на страну, најтоплије, највлажније и најзеле-
није Вам препоручујем да Тајланд као пењачку дестинацију par
exellance посетите барем једном у животу. Увек ћете се сећати
најљућег пењања, најдивније плаже и мора и најбезобразнијих
мајмуна који вам у тренутку непажње могу украсти, ама баш
све.�

Габриела Ћирковић, ПК „Гекон” - Београд
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