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Године 1939. Српско планинско друштво покренуло је часопис
“Наше планине”, чија су три броја изашла до 1941. године.
Десет година касније, 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”. Покретање и трајање планинарског гласила од 1939. године до
данас, а све са прекидима због ратних година и сиромаштва, поуздан je
знак потребе и жеље велике породице планинара да има свој лист. И
онда, када је штампан у скромном издању, пружао је информације неопходне за одлазак у планину, упутства за боравак у природи, податке о успонима и домовима, као и фотографије терена и учесника акција.
При оснивању “Планинарског гласника ”, основна концепција Издавачког савета била је да “Гласник” омогући приступ информацијама о
збивањима у планинарским друштвима , да објављује календар догађања, да допринесе ширењу знања из области занимљивих и корисних
за организацију планинарских акција и да објављује чланке планинара сарадника. Сарадници су сви који шаљу прилоге о оствареним акцијама,
али и чланке из разних области као што су спелеологија, картографија,ботаника, спортска медицина, метеорологија, оријентација и друго, чиме се
доприноси припреми планинара за одлазак у природу.
Квалитет часописа зависи од квалитета текстова који пристижу
у Редакцију. Прилози са подацима свих врста - о планини, пређеном путу,
упозорењима на опасна места, висинским разликама, успонима, информацијама о домовима (број постеља, могућност боравка, важни бројеви
телефона...) чине “Планинарски гласник” и водичем кроз планину, односно приручником за све видове кретања и боравка у планини.
Међутим, у дужем периоду, Редакцији су претежно стизали текстови засновани углавном на личним доживљајима, опширним описима
личних утисака и емоција. Ма колико били живописни, такви написи не испуњавају основни циљ “Гласника”.
За наредни период , Редакцијски одбор часописа одлучио је да
првенство при избору текстова за објављивање да оним извештајима, који
обилују информацијама корисним за све полазнике у планину, али нарочито за оне који је први пут походе.
То, наравно, не искључује и приказ личних доживљаја и емоција,
али у мери која не преовлађује, што увек може тексту додати димензију
литерарне вредности...
Редакција ће настојати да бројеве “Гласника” обогати избором текстова о областима важним за планинаре, оригиналним или пренетим, као и
текстовима из планинарске литературе старијим од тридесет година. Биографије старих планинара, оних који су својим делом допринели његовом
развоју и успону, као стална рубрика обогатиће садржај часописа и млађим члановима организације ће учинити јасном слику о њеном континуитету.
Издавачки савет такође ће на крају календарске године наградити
најбоље текстове и фотографије објављене у “Гласнику”
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Обавештење читаоцима

Обавештавамо читаоце да је услед техничке грешке текст са корица и
прве странице Планинарског гласника бр.69 штампан без претходно обављене
лектуре и коректуре, па грешке нису исправљене. Молимо читаоце за извињење.
Редакција
Сарадницима часописа
Пожељно је да у чланку параграфе одвојите увученим редом. Фотографије
слати одвојено од документа у максималној резолуцији, потписане и са именом
аутора. За слење преко NET-a обавезно нагласити да је - за часопис. Х В А Л А !

ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

СТОЛОВИ,
МАГЛИЧ-УСОВИЦАЧИКЕР-МАГЛИЧ
Планина Столови налази се југозападно од Краљева.
Са запада је реком Ибар раздвојена од Чемерна и Троглава. Са јужне стране Брезјанска река, која се улива у
Ибар, одваја Столове од Студене планине, а источна граница река је Рибница. Обронци Столова на северу се
спуштају до манастира Жиче и Матарушке Бање. Највиши
врхови су Усовица (1375м) и Чикер (1325м).
На Столове се најчешће иде за време манифестације
„Нарцису у походе” и то од Каменице или од Брезне.
Најлепша стаза за излазак на Столове почиње од Ибра,
тачније од Маглича. Ово је уједно и једна од тежих стаза,
али вреди се помучити.
Стаза почиње код кафане испод
средњовековног утврђења Mаглича.
Прелази се висећи мост на Ибру, затим
пружни мост на речици Магашници и
креће на успон гребеном на Клечку (866
м). Стаза на овом делу није обележена,
али се иде све гребеном преко Греде
(933м), тако да нема дилеме. Поглед на
Ибар и Маглич је изванредан, али треба
бити опрезан јер је стаза доста стрма и
каменита. На овом терену има траве, такозване власуље, на којој се лако може
оклизнути, поготову ако је влажна. С
друге стране, када су врућине, на овом
терену има змија, па треба водити
рачуна како се гази и где се седа.

У почетку на стази има само понека клека, а касније се
наилази на жбуње међу којим има јоргована који цвета почетком маја. Идући даље стиже се до предела који красе
брезе и четинари који се простиру до испод замог врха,
Усовице (1375 м). Близу врха, десно од стазе постоји извор
и водозахват који се користи за потребе гашења шумских
пожара.
На врху дочек најчешће припрема крдо „дивљих“ коња.
Навикли су на планинаре и радо им прилазе, али треба
бити опрезан, јер они главни, предводници, некад знају
бити агресивни.
На Столовима се могу наћи неке ретке биљке као што
су ситна жута перуника, јеремичак, дивљи љиљан, српски
љубичасти кукурек, линцура и друге биљке, а нарочито је
присутан нарцис који цвета у мају и тада је најлепше проћи
овом стазом, јер ћете уживати, најпре, у мирису јоргована,
а онда се дивити лепоти нарциса просутих испод витких
бреза. Ове биљке треба понети на фотографијама, а сачувати их на планини.По ведром дану са Усовице се види
цело Краљево, затим велики део Србије и део Црне Горе.
Од Усовице преко Чикера (1324 м) до Маглича стаза је
обележена. То је део који припада Голијској трансверзали.
Део испод Чикера са шумом бреза посебно је леп, а сам
Чикер је прави планински врх. На овом делу има извор код
Радованове колибе. Даље се силази гребеном до Велике
чуке (1027), преко Липара и Козаревог брда (838 м),
Градском косом до Маглич града.
До Усовице треба око 5 сати лаганог хода са
задржавањима за фотографисање и предахе за уживање
у призорима са стазе. За силазак треба око 4 сата. Ако је
група добро кондиционо спремна цео успон и силазак
могу да се обаве и за краћи период. Али не треба журити,
већ уживати у овој лепој стази и видицима који се пружају
на све стране. Стаза је дуга око 18 км, са укупним успоном
од око 1300 м и истим силаском.
Биће ми драго ако вас ово подстакне да кренете
на Столове овом стазом. Сигурна сам да ћете уживати у
лепоти пејзажа, па напор неће бити оно што ћете памтити.
Рада Вукосављевић
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ОД МАГЛИЧА
ДО КОМОВА

Група чланова Планинарског друштва “Букуља” из
Аранђеловца, у којој смо нас четворица – др Душан Вујновић, Аца Антонијевић, Срђан Ракоњац и ја, кренула је минибусом 18. јула 2009. године на дводневно планинарење.
Са нама су пошли наши пријатељи Коста Прелевић и Љубиша Марковић.
Из Аранђеловца смо кренули у раним јутарњим часовима, како бисмо планиране акције за тај дан обавили пре
мрака. На Руднику се укључујемо на Ибарску магистралу
и настављамо путовање према Новом Пазару. На двадесет првом километру од Краљева, у Долини јоргована, правимо прву паузу. По легенди, Краљ Урош I (1243 – 1276)
је у част доласка своје невесте, француске принцезе
Јелене Анжујске, долину поред Ибра засадио јоргованима.
Планирали смо да наша акција почне од средњевековне тврђаве Маглич, која доминира на брду изнад Ибра.
Прелазимо висећи мост, пењемо се каменитом стазом
према врху. Улазимо на широка врата тврђаве, окренуте
према скровитој страни брда, па је са Магистрале сасвим
невидљива...Према историјским подацима, тврђава је грађена у средњем веку, више пута паљена и поправљана.
Дограђивао је и епископ Данило Други, савременик Краља
Милутина.
Подстакнути жељом да истражимо сваки педаљ ове
старине, и поред видно истакнуте забране, пењемо се на
сопствени ризик полутрулим стрмим степеницама...Са
узаног платоа, који повезује куле, поглед са висине ствара
импресиван доживљај.
На граничном прелазу “Црнча”, без дужег задржавања.
улазимо у Црну Гору. Старим путем се удобно возимо од
Рожаја преко Берана према Андријевици. Истим овим
путем, пре скоро једног века, крајем 1915. године, одвијало
се драматично повлачење српскe воске са Косова за Подгорицу и судбоносни прелазак Албаније. Поробљен и
ратом измучен народ бежао је у далеки свет, обележавајући лешевима сваки метар пута.
Напуштамо Андријевицу и вијугавим путем, док наш
возач Аца “Ранче” вешто савладава кривине, стижемо на
Трешњевик (1570м) до Пекића кафане. Од кафане пут
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продужава преко Матешевог поља за Подгорицу, док се ми
одвајамо лево и релативно брзо стижемо до Еко - кампа
Штавна, на 1692 мнв на простору Комова, нашег коначног
одморишта.
Новоизграђени Еко - камп на Штавни има 10 бунгалова,
опремљених са четири лежаја, купатилом и једном мањом
терасом испред. На улазу у Камп се налазе рецепција и
ресторан.
Предео Штавне је планинска површ подно Васојевића
кома, делимично прекривена зеленим пашњацима са десетак катуна Вулића и једним склоништем за планинаре.
Простире се правцем југоисток – северозапад, са малим
нагибом према северу. Јужна страна је гребеном окренута
према југу, масиву Кома.
Планинари се на Комовима обично пењу на све
врхове, у зависности од слободног времена и личне припремљености. Гледано са Штавне, прво је Васојевића ком
(2.461м), десно је Љеворечки или Средњи ком (2.469м),
надаље трећи – Кучки ком (2.487м). Ту се налазе још три
врха изнад 2000 метара – Рогамски врх (2.303м), Бован
(2.252 м) и други по висини Стари (Љеворијечки) ком
(2.483м)
Изјутра, 19. јула, око 6 часова, на успон крећемо нас
петорица. Кости се није ишло, остаће да спреми ручак...
Са Штавне идемо гребеном до видно истакнутог путоказа подно Васојевића кома, одакле крећемо десно. Са
овог места наш успон на Кучки ком званично је започео.
Пробијамо се шумовитом косином до изласка на другу
косину веома широког сипара, који се формира одмах
подно врха Васојевића кома, спуштајући се неколико стотина метара у подножје Средњег кома. Високо горе сачињавају га ситни каменчићи и песак, затим постепено
прелази у крупнију гранулацију, да би се доле, дубоко у кањону, налазиле огромне одронуле камене громаде.
Прелазак овог опасног сипара захтева крајњи опрез –
грешка у ходу, напросто, не сме да се догоди. Корачамо
лагано хоризонталном стазом, местимично једва уочљивом, на разумном растојању један од другога, строго пазећи да не изазовемо одрон. На крају сипара стижемо на

„ ... ДО ЦАРСКИХ ВИСОВА”
стабилну подлогу у подручје међукомља. Ту, између Васојевића и Лијеворијечког кома, настаје река Љубиштица.
На седлу, десно од врха Баван, правимо краћи одмор,
затим скрећемо на запад непрестано пењући се веома
стрмом косином обраслом оштром травом. На оваквим
местима маркација стазе је слабо видљива, што захтева
посебан опрез – отићи у погрешном смеру значи отићи у
неизвесност.
Планински превоји и различитост састава подлоге
стазе смељују једни друге, док километри лагано остају
за нама. Прекрасни видици маме наше погледе, губећи се
далеко према хоризонту југа.
Дубоко доле испод нас, простране косине обрасле планинском травом катуна Мартиновића подсећају на време
када се ту некада напасала велика стада оваца. Према казивању мештана, Краљ Никола је на јужној страни Комова
формирао “Царину”, неку врсту границе, да помири завађена племена Васојевића и Куча.
Након великог напора стижемо до скоро вертикалног
процепа у стени. Стрпљиво и крајње опрезно, један за другим, пењемо се уском просеклином до мале терасе на
оштром гребену Кома. Са овог места до врха дели нас тридесетак метара слемена, са опасним вертикалама, дугим
неколико стотина метара. Овде остављамо ранчеве, узимамо само фотоапарате и, скоро у пузећем ставу, корак по
корак, прелазимо ивицу слемена. Коначно, после толико
напора, тачно у 10,30 часова стижемо на врх Кучког кома.
На малом простору налазимо места за предах, честитамо
један другом и правимо заједнички снимак за наш пано у
граду, као сведочанство успеха аранђеловачких планинара.
Радост и осећај неизмерног задовољства није трајала
дуго. Са југа, из долине према врху, полако се пела густа

магла. У 11 часова морали смо кренути назад пре него
што ова магла стигне до нас.
Док узимамо ранчеве, посматрамо удаљене обрисе
врхова Проклетија, Дурмитора, Ловћена, Копаоника, Пештера и даље све до Херцеговине. Исто онако како смо се
пели, пажљиво и опрезно,тако исто започињемо спуштање. Магла је стизала све ближе, сада праћена и злослутним облацима. Лагани страх увлачио се у душу.. Ако
нас невреме задеси на овој висини, мораћемо остати “приковани” за стену док се време не стабилизује, а то у оваквим ситуацијама може да потраје, јер би спуштање у
оваквим условима било опасно. Да је барем стићи до оне
просеклине у стени – даље би већ некако ишло лакше. Кад
смо стигли надомак просеклине, као нека невидљива рука
скрете облаке према западу и кад стигосмо на травом прекривену косину, појавише се зраци сунца и одагнаше све
наше слутње и страхове...
Повратак је потрајао мало дуже од уобичајеног. То је у
оваквим приликама оправдано, јер се услед напора и радости успеха опрезност смањује. Управо у таквим ситуацијама догађају се грешке са катастрофалним
последицама. Зато смо чували снагу и стрпљење за прелазак преко сипара. Др Дуле, успут, за своју богату колекцију снима ретке врсте високогорске флоре.
Безбедно прелазимо сипар и око 14 часова стижемо
на ручак. Сви смо задовољни, јер смо богатији за једно
ново планинарско искуство.
Наше путовање из “долине векова” до “царских висова” , овом акцијом се не завршава. Дружење ћемо наставити са божанским горостасом Дурмитором, али у неко
друго време.
Александар Аца Милинковић
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ГРЧКА –
ПОЛУОСТРВО
ПЕЛИОН

Чудесан спој мора и планине. Дивљина и лепота у
једном. Рајске плаже и права огрлица традиционалних
живописних села. Богатство вода, шума, ливада и воћа.
Домовина кентаура, митског краља Пелеја и легендарног
јунака Ахила. Полуострво Пелион има све. То је Грчка,
какву недовољно познајемо, крај у који су љубитељи
природе из Србије ретко залазили...
Чари дивље, очуване и прекрасне природе тог
крајолика упознао сам крајем маја на планинарско –
туристичкој акцији у организацији ПСД „Железничар“ из
Београда. Речју, крај идеалан за планинарење.
Пелион, или Пилион, је полуострво и планина у
југоисточном делу Тесалије, у самом средишту Грчке,
између Солуна и Атине - попут куке, јер га са
истока запљускују таласи Егејског мора, а са
запада залива Пагаситикос. Као и сваки крај ове
земље богат је историјом и митологијом, тако и
назив Пелион потиче од митског краља Пелеуса,
односно Пелеја, из чијег се брака са нимфом
Тетидом родио легендарни грчки јунак Ахил. То је
и земља чувених митолошких бића кентаура.
Волос је центар полуострва и покрајине
Магназије.
Највиши врхови Пелиона, једне од најлепших
грчких планина, су на њеној северној страни,
Плиасиди 1548 метара и Поурианос Ставрос
1610 метара. Нисмо имали среће да дођемо до
ових врхова, јер су на њима војни објекти. Његов
источни масив се нагло сурвава у Егејско море,
стварајући дивље, стеновите и лепе обале,
литице и увале. Насупрот томе је западни предео,
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који се питомо спушта до Пагасетикус залива. Према
митологији, ова планина је била летња резиденција богова
са Олимпа. Источни део је богат шумама четинара, храста,
букве, јавора, али и кестена и древних платана, док је на
западном слика другачија, али такође лепа и чаробна. Цео
крај обилује маслињацима, медитеранским воћем и
биљем, али и трешњама, крушкама и свакојаким
континенталним воћем. На Пилиону се налазе и бројни
извори, клисуре и потоци. Права је оаза река, водопада и
извора кристално чисте воде. У време летњих месеци
засениће вас плаветнило Егејског мора, мала рибарска
места, рајске плаже и летовалишта. Али, и за време зиме,
ова прелепа планина и њене снежне падине пружају
велике могућности за скијање на савршеним ски-стазама.
У недрима планине Пилион, на њеним падинама,
попут драгуља скривена су традиционална села. Има их
24, са традиционалном пилионском архитектуром,
каменим зградама и терасама, што
омогућује
фантастичан поглед на околину. У то сам се уверио
учествујући са планинарима београдског „Железничара“ и
других друштава на две пешачке туре, од летовалишта
Кала Нера до оближњих села у брдима. Где год да пођете,
од мора ка брдима, идете старим уређеним стазама, које
наши домаћини називају калдрми. Изграђене су одавно и
служиле мештанима за допремање маслина. Овај
природни резерват привлачи туристе током целе године,
јер има мрежу утабаних стаза за планинарење и
планински бициклизам (Mountbike), а у близини су
пешчане и шљунковите плаже.
Стаза Кала Нера – Миљес (380 мнв)
– Визица (470 мнв) – Кала Нера
Макадамом кроз маслињаке, а онда калдрмисаном
стазом спуштамо се у долину једне од речица. Следи
успон до првих кућа Миљеса, затим до станице
туристичког возића у том месту, где можете видети један
од бројних водопада на полуострву. Пењемо се до центра

ДИВЉИНА И ЛЕПОТА У ЈЕДНОМ
полуострву. Већ одатле се
види село Пинакатес, са
кућама начичканим у
брду.
Долазимо до цркве
Светог Илије из 1803.
године на билу изнад
села. Одатле пуца поглед
на суседна села на
западном делу Пелиона,
као што су Цангарада и
Кишос. Силазећи ка
центру, клањамо се још
двема црквама, од којих је
она новија посвећена
Светом Димитрију, а
налази се на самом тргу,
где су прелепа чесма из
1894. године и стари
платан. Пинакатес се
сматра једним од најбоље
очуваних од 24 села овог
полуострва,
па
је
заштићено подручје прве
категорије. Стаза је
Миљеса и настављамо 2 км асфалтом ка селу Визица,
успут са прелепим видиковцима на западну обалу укупне дужине 11 км, као и претходна до Миљеса, погодна
Пелиона. На тргу у Визици права атракција су два стара и за рекреативце.
платана. Стрмом стазом силазимо у долину реке, следи
Србољуб Николић
успон макадамом крај једне цркве, а онда преко гребена
долазимо до пута који води на обалу до
Кала Нере. Пешачка стаза, укупне
дужине 15 км је добро маркирана и
може се прећи за око шест сати.
Стаза Кала Нера – село Пинакатес
– Кала Нера
Још на изласку из летовалишта,
пешачка стаза са путокозом и добром
маркацијом води кроз хлад маслињака,
олијандера, воћњака... Када дођете до
била, окрените се да уживате у погледу
на залив Пагаситикос. Занимљиво је да
на стази, све до села, пролазите поред
три цркве, неколико кућа за одмор и
салаша овдашњих мештана. Има
традиционалних кућа од камена,
покривених каменим плочама.
Одједном се, у том забитом крају
нађете на прузи са више тунела и
мостова, којом једном дневно саобраћа
туристички возић до Миљеса. Ту је и
железничка станица Пинакатес, одакле
се калдрмом крај канала, из којег јури
вода, пењемо до цркве Светог Јована.
Делом кроз четинарску шуму избијамо
на асфалтни пут, који повезује села на
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ЕКСПЕДИЦИЈА

МУСТАГ АТА
Отац ледених планина као седи белоглави старац, као
фатаморгана треперавог ваздуха диже се над прашњавим
пустињским пејзажима Синкјанга.

На источном делу планинског венца Памира или на
западу Квен Луна, налази се Мустаг Ата, у преведу са
ујгурског језика „Отац ледених планина“ висок 7546
метара. Због благог нагиба његових падина технички је
мање захтеван од осталих врхова југозападног гребена.
Такве особине погодују планинарима, скијашима, а
авантуристе привлачи и његова удаљеност од
цивилизације. Географска изолованост утицала је на то да
се наука дуго није подробно бавила овим простором, отуда
недоумица којем планинском систему припада Мустаг Ата.
У сваком случају налази се негде између Памира и Квен
Луна, а ми се приклањамо онима који га сматрају делом
Квен Луна.
Ретко ко је од наших планинара у овим пределима
боравио, а на Мустаг Ату се до сада из Србије нико није
пењао. Зато ћу покушати да понешто напишем о планинама које смо гледали и пењали као и простору око њих.
Квен Лун или Кун Лун Шан је планински венац
састављен од низа независних узвишења која се простиру
на северном ободу тибетске висоравни. По свом постанку
Квен Лун је сличан много познатијим Хималајима који
тибетску висораван затварају са југа. Протеже се од
планине Памир - планинског чворишта веначних планина
Азије, генерално ка истоку. Дужином од око 3000 км Квен
Лун је најдужа планина Азије. У основи је изграђен од
кристаластих шкриљаца, херцинских гранита и других
палеозојских седиментних стена. Иако спада у групу
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млађих веначних планина, као на пример наши Динариди,
стварање овог великог планинског система започело је још
у доба палеозоика. За Квен Лун се верује да је рај
Таоизма, а према легенди овај рај је први посетио краљ
Му (976-922 г пне) из Џоу династије.
Памирска високопланинска област представља
средиште према коме се стичу планине различитих
старости и грађе. Може се рећи са се из тог средишта
планински венци разилазе на североисток, југоисток и
југозапад. Од Памира се у правцу североистока протеже
Хиндукуш, према југоистоку се простиру Квен Лун,
Каракорум и Хималаји, а ка југозападу планински венци
све до Пиринеја у Европи и Атласа у Африци.

„ОТАЦ ЛЕДЕНИХ ПЛАНИНА”

Северно од Тибетске висоравни и планине Квен Лун
простире се огромна Таримска котлина у којој се налази
једна од највећих и најсуровијих пустиња унутрашње
Азије. То је пустиња Такла Макан, што се најчешће
преводи као ’’Уђеш, а не изађеш’’. Мустаг Ата се налази у
подручју суве континеталне климе где су зиме, које трају
од октобра до марта веома хладне, суве и ветровите.

Давне 1870. године, путујући Јарканд регијом, која се
налази на јужном делу Такламан пустиње, британски
капетан Тротер и његов партнер Гордон запазили су
велике снежне врхове који се пружају пред њима ка
западу. Ова два Енглеза били су први Европљани који су
видели језеро Кара Кул, које се налази у подножју врха
Мустаг Ата, чија је висина од 7340 метара тада први пут
измерена. Први забележен покушај планинарења на
Мустаг Ату био је 1894. године од стране шведског
истраживача Свена Хедина. Ипак, врх је први пут испењан
31.07.1956. године када се на врх попело 19 совјетских и
12 кинеских планинара. Наредни успон извршен је 1959.
када су се на врх попела 33 планинара различитих народности које живе у Кини. Након што су се односи између
Кине и Совјетског Савеза пооштрили, споменути совјетски
успех из 1956. године је једноставно нестао у званичним
кинеским изворима, а као датум првог успона уписана је
1959. година. У следеће 24 године на Мустаг Ату није
забалежен нити један успон странаца, све до 1980. године

када је врх поново отворен за иностране експедиције.
Тридесет и две године касније, шесточлана планинарска
екипа из Србије упутила се ка Кини, са циљем да се попне
на врх Мустаг Ата. Експедиција је организована у оквиру
програма којим се планинари Војводине и Београда припремају на врхове изнад 8000 метара, а врхови као што је
Мустаг Ата, чије су стране релативно благе, идеални су за
припремни део стицања искуства за боравак на великим
висинама. Процена организационог одбора је да су
чланови експедиције способни да пењу захтевне
вертикале, али да млађи чланови тима немају довољно
искуства у боравку на великим висинама. Искуство је
потребно стећи, а и пењаче испробати на виснама од око
7000 м. Готово да не постоји начин да се способност
адаптације пењача на велике висине испроба овде доле,
експедиције на врхове од 8000 метара су скупе те је циљ
ове експедиције био стицање искуства, тестирање
способности адаптације и пењање на врх виши од 7000 м
на који се ни једна експедиција из Србије до сада није
пењала. Чланови експедиције који су 1. јула 2012. године
кренули на једномесечну експедицију били су: Миодраг
Јововић (Врбас), Миливоје Ердељан (Нови Сад), Предраг
Загорац (Београд), Игор Радосављевић (Ниш), Жељко
Дулић (Буковац) и вођа експедиције Исо Планић
(Суботица).
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западно од пустиње Такла Макан. Највиши
врх ове планине је уједно и највиши врх
Киргистана. То је врх Победе висок 7439 м.
Након краћег обиласка Бишкека планинари су наставили пут ка Нарину,
следећем одредишту на свом путу. Иако
саобраћај на овој деоници није великог
интензитета, морате бити опрезни у вожњи
јер стада, или крда, често заузимају читав
друм. На путу ка Нарину пролази се преко
превоја Долон који је висок 3038 метара.
Предео кроз који води друм лежи на око
3000 метара нв. Лети је украшен
раштрканим белим јуртама у којима живе
пастири, а посвуда се около могу видети
велика стада оваца, крда крава и коња, као
и понеки киргиски каубој како израња из
облака прашине на коњу без седла.
Након 8 сати вожње, коначно Нарин!
Након промене лета у Москви, прва дестинација плаГрад
од
око
50.000
становника лежи на обалама
нинарима Србије био је главни град Киргистана – Бишкек.
истоимене
и
најдуже
реке
Киргистана.
У време када је Киргистан био део Совјетског Савеза
Бишкек се звао Фрунзе. Бишкек је град са широким
На путу од Нарина према кинеској граници убрзо
булеварима, окружен планинама, са једноличним фапрестаје
асфалт и наредних стотињак километара па све
садама суморног изгледа које подсећају на доба
до
границе,
која се налази на високом планинском превоју
комунизма међу којима ничу здања новог доба и свуда
присутним дрворедима који повезују старо и ново. Ала-То Туругарт 3752 м, путује се прашњавим друмом. Крај пута,
Сквер је главни трг у Бишкеку на коме се одигравају сви на висини од преко 3000 метара, налази се и језеро Чатир
Кол, једно од највиших планинских језера Киргистана.
битнији догађаји, од фестивала до демонстрација.
Земља Киргиза, Киргистан, је изолована, од мора Окружено је зеленим пространством непрегледних
удаљена планинска држава која се од друге половине 19. пашњака на хоризонту оивичених назубљеним и снегом
века нашла у саставу руске империје. Киргизи говоре покривеним планинским врховима. Усред тога - језеро
језиком који је сличан горњеалтајским језицима, али пишу скоро нестварно, мирне површине и пастелне боје на
ћирилицом која има 36 слова. По вероисповести су чијим пустим обалама нема знакова живота. Након три
углавном муслимани, али на улицама није неуобичајено контролна пункта са киргиске стране и још три са кинеске
видети девојке у мини сукњама. То је земља у којој се ушли смо на територију Народне Републике у којој је на
власти КПК - партија следбеника идеја Маркса и Енгелса.
разбијају стереотипи.
Аутономни регион Кине у који су планинари ушли из
Пут кроз Киргистан до границе са Кином по углавном
прашњавим друмовима трајао је два дана током којих смо Киргистана зове се Синкјанг, Сикјанг или званично
се дивили величанственим језерима, планинама, непре- Аутономни Ујгурски Регион Сикјанг. Пошто у школским
гледном простору и смерним и гостопримљивим косооким атласима пише углавном онако како смо у школи учили,
Киргизима.
Исик Кол је најпознатије и најлепше
језеро Киргистана. Лежи у котлини
између планинских венаца Тјан Шана на
1609 мнв и спадa у највећа
високопланинска језера на Земљи. Има
облик елипсе, дугачко је 192 км,
отприлике као од Суботице до Београда.
Име на туркменском језику значи топло
језеро. И заиста је такво, никада се не
заледи.
Тјан Шан, у преводу небеске
планине, је планински венац који
прекрива око 80 одсто Киргистана.
Простире се још кроз Казахстан и
кинеску провинцију Синкјанг, северно и
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користићу назив Синкјанг. Дакле, заједно са Манџуријом,
Унутрашњом Монголијом и Тибетом, ову провинцију
сврставамо у такозвану Спољну Кину. За Синкјанг се
често, али незванично користи израз Кинески Туркестан
или Источни Туркестан. Добро, странцима се можда
грешка и прашта, али домаћи могу и у затвору заглавити
ако се око имена ’’забуне’’. Синкјанг је простор величанствених контраста између дубоких пустињских котлина
и вечитим снегом покривених планина високих до неба. То
је пространа, ретко насељена област која покрива шестину
површине државе. Три пута је већи од Француске, богат је
рудама, нафтом и природним гасом.
Синкјанг је постојбина многих турских етничких група,
од којих су најбројнији Ујгури. Ујгури су муслимани сунити
и за разлику од Хана који живе готово искључиво у
градовима, Ујгури живе претежно на селу. За разлику од
званичног кинеског језика Ујгури говоре ујгурски, који спада
у турску групу алтајске породице језика. У односу на Хане
Ујгури живе у успореном, оријенталном ритму, тврдећи да
њихова права престоница није Урумчи (који је сада главни
град Синкјанга) већ Кашгар где су некада владали њихови
султани. Иако је пекиншко време јединствено за целу Кину,
што је два сата унапред у односу на Киргистан, већинско
некинеско становништво време не мери по Пекингу, већ
користе своје тзв „локално време“ које се подудара са киргистанским.
Највећи град у овој регији је Кашгар. За овај град кажу
да је био најбољи пример традиционалне исламске
архитектуре у Централној Азији, али је у последње време
много тога порушено зарад савременог развоја. Зграде
као да ничу пред очима посматрача када на моменат
застане посматрајући динамичан живот овог града.
Имресивно је брз развој модерне Кине. Овде се налази
највећа џамија у Кини, затим огромна статуа бившег
кинеског лидера Мао Це Тунга, као и још много историјских
знаменитости које говоре о прошлости древног града.
Кашгар или Каши, како га зову Кинези, има и велику
пијацу која је најпосећенија недељом. На хиљаде
фармера из окружења долази тога дана да прода широку
лепезу воћа и поврћа. Сточна пијаца у Кашгару такође је
веома посећена. Продају се и теписи и свила на базарима,
где могу да се виде и бројни локални занати.
Крај пута, улице, ту и тамо се може видети човек како
седи крај округлог отвора попут шахта из којег се вије
слаби дим. То је начин на који се спрема локални хлеб
под називом „нан”. Овај хлеб сличан је нашем јер се прави
са квасцем, једино је начин печења специфичан. Унутар
рупе, на дну, ложи се ватра, а нан се лагано пече изнад
ватре. Уколико волите нешто мало егзотичније да
поједете, на пијаци можете купити и живе шкорпије, као и
неке од сушених гмизаваца. Уосталом то није необично за
Кину и доказ је прожимања култура.
Иако модеран и развијен град, Кашгар има квартове са
остацима старог града који није порушен....још увек. Оно
што симболизује стари град јесу уске улице и куће од блата
са равним крововима.
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пристојне кубикаже. За Киргизе који живе у подножју
Мустаг Ате напредак није равномеран на сваком
плану.
Све надаље планинари ће ићи пешке. У Субашију
се смештају у бетонске јурте изграђене за туристе и
планинаре. То је компромис између традиције и
комфора, па као и многи други компромиси иритира
оне који су на њих принуђени. Праве јурте су од
пустине, конструкција је од дрвета те су лако
склопљиве и расклопљиве. То је врста шатора који
користе номадски народи у централној Азији. Номади
своју јурту постављају на пространом пашњаку високо
у планинама. Како месеци пролазе, трава расте
спорије него што је стока грицка, те је после извесног
времена потребно преселити се неколико километара
даље, где су пашњаци још увек нетакнути.
Из долине у којој се сместило мало и неугледно
село пружа се величанствени поглед на узвишење
Мустаг Ата и суседни, око 50 км удаљени Конгур (7719
м). Мустаг Ата покривена бљештавим снегом изгледа
високо, моћно, а када спустите поглед на ретком
травом покривену долину, поглед на караване камила
и крда јакова добијате комплетан доживљај о овом
скоро мистичном месту. Ипак она својим изгледом не
плаши планинаре, већ као да их својим благим и
заобљеним падинама мами да се на њу лако и без
напора попну. Требало нам је времена да схватимо да су
Улицама Кашгара некада су шетали и многи трговци, те благе падине замка за лакомислене. Након што су се
пустолови и истраживачи, а између осталих и Марко сместили, планинари су кренули у аклиматизациону
Поло. Кашгар је за време средњег века, уз Самарканд у
Бухару, био једна од најпознатијих оаза на путу свиле.
Ободом пустиње Такла Макан трговци су вековима
преносили робу из Азије у Европу и обрнуто. Путем
свиле каравани камила нису преносили само товаре
робе. То је био пут размене технологија, идеја,
цивилизацијских тековина. Од тог Кашгара остало је
мало материјалних трагова. Но ипак, многи још увек
овуда пролазе желећи да осете енергију древних
времена, можда чак са надом да се на некој од
безбројних тезги може пронаћи чаробна лампа или
летећи ћилим. Треперави ваздух пустиње нуди вам
поглед на призоре које сте претходно замислили у својој
глави.
Након једног дана проведеног у паковању опреме,
набавци хране и разгледању Кашгара, рано ујутро
планинари крећу даље јединим путем који повезује Кину
и Пакистан. Након 5 сати вожње стижу у село Субаши на
висину од 3750 метара. То је последње место где се
може доћи путничким возилом и налази се око 25 км од
границе са Таџикистаном. Куће у селу се бојом не
разликују од боје земљишта око села, из даљине се од
околног земљишта разликује само по релативно
правилним геометријским облицима. На равним
крововима кућа од блата по правилу се налазе соларни
панели и сателитске антене, док су испред често
паркирани теренски аутомобили или мотоцикли
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шетњу како би постепено привикавали своје организме на
услове који владају на великим висинама. На висини од
3750 метара где се налази село Субаши, ваздух је већ
поприлично разређен, те је свака врста кретања тежа него
што то казују фотографије.
Оно што дефинитивно спада у једно од важнијих
искустава на овој експедицији јесте играње фудбала на
разређеном ваздуху. У доколици аклиматизације опробали
смо се у овој, по нама незаслужено популарној игри. Под
овим условима где има мање кисеоника и где је стање
свести код човека сужено, и много јаче фудбалске екипе
од наших планинара, ако уопште постоје, овде би изгубиле
утакмицу. Тако су наши планинари на својој кожи осетили
зашто је бразилска фудбалска селекција изгубила
утакмицу од нејаке Боливије у највишој престоници света
Ла Пазу који се налази на отприлике истој надморској
висини као и Субаши.
Другог дана боравка у Субашију, као део активне
аклиматизације, без припрема и премишљања попели смо
се на врх висок близу 4000 метара. На самом врху неки од
чланова екпедиције пронашли су и фосилне остатке, бар
су тако помислили. На крају се ипак испоставило да је то
само део вилице недавно угинулог мрмота.
После два дана боравка у Субашију експедиција је
кренула пешке до базног кампа. Трекинг нас је водио крај
привремених насеља сточара, који лето проводе у
планини и при том за своје станове користе шаторе кружне
основе. Јурта се по неким проценама може направити за
месец дана, а рок трајања јој је неколико година. Прича о
јурти је прича о енергетској ефикасности, еколошким
матери-јалима и жилавој традицији која се безизгледно
опире ономе што је неумитно. Оно што је планинарима
запало за око били су мрмоти који додуше нису завијали
чоколаду у фолију, али јесу били занимљиви за гледање.
Високопланински пашњаци густо су насељени овим
симпатичним глодарима који својим звиждуком и
радознало уздигнутом главом прате пролазнике.
Ушушкан, на заравни између високих морена налази
се базни камп који је, као што и сама реч каже, база за
планинаре и у њему се аклиматизује, одмара, чека

повољно време. Одатле се на успон полази и у њега се
враћа. Ту је магацин, ту су кувар и особље из агенције, ту
је заједнички шатор који је истовремено и трпезарија и
сала за састанке и дневни боравак. Ми смо базни камп
напуштали четири пута пењући се нагоре и исто толико
пута се у њега враћали. Изнад базног кампа формирали
смо још три висинска кампа.
Базни камп налази се на висини од 4350 метара, затим
Камп 1 на 5350 метара, Камп 2 на 6200 метара, Камп 3 на
6800 метара и коначно врх 7546 метара. Осим највишег и
главног врха, висину од 7000 метара висином прелази још
неколико врхова. То су Калаксонг 7277 м, Куксај (Северна
Мустаг Ата) 7184 м и Коскулак (Јужна Мустаг Ата) 7028 м.
Ради аклиматизације, планинари су сваки пут након
доласка у неки од кампова имали и додатну шетњу нагоре,
како би се навикли на све ређи ваздух. У базном кампу и
изнад њега боравили смо од 7.07. до 26.07. У то време
заједно са нама на планини је било још око 10 углавном
кинеских експедиција са више десетина планинара. Можда
грешим, али ми се чини да је наша експедиција била
једина која није користила услуге висинских носача.
Игор, Жељко, Пеђа и Исо су након две ноћи у базном
кампу кренули нагоре, поставили Камп 1, преноћили у
њему па се вратили. Након још две ноћи у бази,
четворочлана екипа попела се до Кампа 1, преноћила у
њему и затим се попела до Кампа 2. Ту смо преспавали,
оставили опрему за завршни успон и поново се спустили
у базу. На такав начин чланови експедиције су се
припремили за финални покушај да се досегне врх
11

„ОТАЦ ЛЕДЕНИХ ПЛАНИНА”

планине.
Као што је одоздо, из подножја планине и изгледало,
успон па-динама планине је лак,
нагиб нигде не прелази око 30
степени, то је континуирана блага
узбрдица и само између Ц1 и Ц2
постоје пукотине које пред-стављају
релативну опасност од пропадања.
Дерезе нису потребне, а крпље смо,
осим током припреме, користили
након Ц2. Искуснији скијаши на
овим падинама, ако су услови
повољни, могу уживати у турном
скијању.
Пошто пењачи који су учествовали у експедицији имају искуство у
пењању вертикалних сувих и залеђених стена, као главни разлог
одласка на Мустаг Ату, планину
благих страна, истакла се потреба
за стицањем искуства планинарења
на великим надморским висинама,
поготово за два нова члана
експедиције, Игора и Жељка. За ове
младе алпинисте планинарење на
око 7000 метара јесте важан корак у
припреми за пењање на највише
врхове на свету. Основни смисао
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експедиције је био стицање иску-ства о понашању
сопственог организма на великим висинама. Нико од њих
двојице није спавао на 6700 метара, све до сада. Мустаг
Ата им је то омогућила.
Чекајући услове за коначни успон на врх искористили
смо прилику да посетимо језеро Кара Кол које је дугачко
25 км и лежи на надморској висини од 3900 метара. Пошто
се налази десетак километара од Субашија, то је за нас
био једнодневни излет из базног кампа. Полуострво на
јужном делу језера и острво на северном, деле језеро на
два базена, мањи источни који је релативно плитак (13-19
м) и већи западни са дубином од 221 до 230 метара. Кара
Кол језеро лежи у рупи која је у ствари кратер величине 45
км настао ударом метеорита. Претпоставља се да је на
ово место ударио метеорит пре 5 милиона година.
Након аклиматизације, постављања висинских кампова
Ц1 и Ц2, изношења опреме и одмора остало је да се
сачека повољна временска прогноза и крене на врх. За
датум повољан за финални успон одређен је 21.07.
Постепено, спавајући у висинским камповима Ц1, Ц2,
затим у Ц3 који смо за ту прилику поставили, унапред
одређеног датума, по сунчаном и углавном ведром
времену скоро без ветра, покушали смо да се домогнемо
врха. Снег у који смо упадали све дубље нас је зауставио
на 7000 метара. Нисмо могли очекивати успех тога дана.
Вратили смо се у базни камп, након дводневног одмора
покушали смо још једном, али смо дошли само до Ц2. Снег
који је данима упорно падао био је једноставно на тој
висини предубок за кретање, чак и са крпљама. Тих дана
које смо имали за финални успон ниједна експедиција, па
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ни наша, није успела да се домогне врха. Да споменем
само две велике, обе кинеске. Прва, која је са нама
покушала успон 21.07. имала је, осим (мислим) девет
чланова још и пет шерпаса који су из Непала дошли само
због тога да тој експедицији обезбеде успех. Друга, такође
кинеска, имала је чак седам Тибетанаца који су прошли
обуку за висинске носаче. Њихов задатак био је да

пробију пут до врха за бројну пењачку дружину. Ни они
нису успели. Пошто нам је истицала виза, покупили смо
’’чауре’’, ставили ранчеве на леђа и помешаних осећања
кренули из базног кампа пут куће. Вече пре но што смо се
часно повукли (читај збрисали) у базном кампу се до
дубоко у ноћ орила песма из нашег великог шатора.
Италијани и ми смо, за успех и срећу покуњених
планинара који остају да чекају лепше време, уз помоћ
компјутера и благог кинеског пива певали и оно што певати
нисмо знали.
Прича о нашем успону на Мустаг Ату је стара прича о
планинама и онима који се на њих пењу. То је прича о
свима нама који смо, понети сопственим успехом и
таштином, спремни да потценимо изазове и преценимо
сами себе. Да, рекли су нам да лоше време на Мустаг Ати
никада у сезони пењања не траје дуже од два дана, а овај
пут је лоше време трајало вишеструко дуже. Али смо увек
до сада сваку очекивану невољу множили са три. Овај пут
смо превише веровали у себе и срећу. А срећа је варљива
категорија.
Следећи циљ ове експедицје је освајање врха
Даулагири висине 8167 метара у Непалу на Хималајима.
На тај врх још никада није крочила ципела српског
планинара...
Исо Планић
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НАПОРНО И УЗБУДЉИВО

УСПОН НА
CHAMES KANGRI
(6622мнв)

Подстакнути и охрабрени позитивним искуством
претходне експедицује ПСД “Железничар” у Индијским
Химлајима, одлучујемо да и ове године посетимо Ладак.
Циљ нам је врх Chames Kangri(6622м). За аклиматизацију
смо одабрали Tso Moriri трек.
15.07. ујутру стижемо у Делхи и истог поподнева настављамо авионом до Шринагара(1700м) главног града
Кашмира. Кашмир се налази у северозападном делу Индије и граничи се са Пакистаном.Већинско становништво
је исламске вероисповести, од којих један део има јаке сепаратистичке тенденције ка припајању Пакистану, тако да
је политичка ситуација сложена, а безбедносна с времена
на време врло експлозивна . Војске и полиције има на сваком кораку . Смештамо се у једном од многобројних бродова – хотела на језеру Дал.
Следећег дана крећемо у Гулмарг, познати скијашки
центар на педесетак километара од града. Жичаром
идемо у две етапе до 3900м и затим пешачимо до неких
4050 м. На сам врх Гулмарг (4100м) не можемо, јер је на
самој граници, па је ограничен приступ. Ипак, ово је прва
прилика да се осети висина и начин како организам реагује
на разређен ваздух ...
Од Шринагара нам предстоји дводневни пут џиповима на исток до Леха. Првог дана прелазимо превој Зоји
(3600м) и ноћимо у Каргилу (2800м). Успут пролазимо кроз
Драс, друго најхладније стално настањено место на свету
(после Јакутска у Сибиру) и преко неколико локација на
којима су вођене најтеже борбе у пакистанско-индијском
сукобу 1999. године. Пакистанци су тада са севера преко
високих планина продрли у индијску територију у намери
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да пресеку главну комуникацију између Кашмиар и Ладака..Индијци су се брзо прибрали и одбранили. Од тада
држе велики број војника у овој осетљивој области.
После Каргила долазимо до места Мулбек, где наилазимо на скулптуру Буде. Прелазимо полако из муслиманског Кашмира у будистички Ладак. Предели остају све
голетнији и суровији. За разлику од Кашмира, где има
много шума и пашњака, Ладак је сув, кршевит и са мало
вегетације поред водених токова. Зато га и зову “ледена
пустиња”. Прелазимо превој Фото (4090м) и затим посећујемо чувени манастир Lamauuru, на 120 км од Леха. Ту
смо имали јединствену прилику да присуствујемо преподневној молитви .
Убрзо наилазимо и на моћни Инд. Пратимо га узводно све до Леха .
Лех (3500м) је престоница Ладака, који је у административном смислу источни део Кашмира. Становништво
је у већини тибетанског етничког порекла.
Лех је пун странаца, - што планинара и трекера, што
људи који долазе из духовних побуда, односно да би упознали махазана будизам и евентуално пронашли одговоре на нека своја питања. Наши домаћини су били
посебно узбуђени, јер је тих дана у посети Ладаку био
лично Далај Лама.
У Леху смо два дана. Сређујемо у локалној агенцији
потребне дозволе и договарамо појединости у вези трекинга и успона .
20.07. крећемо на трекинг. Успут посећујемо познате
манастире Sheu, Tikse и Hemis и после три сата вожње џиповима долазимо до места Rumtse (4095м) где нас чека
екипа која ће ићи са нама - водич Намгел, кувар, Непалац
Барат и људи задужени за товарне животиње.
Следећих седам дана пешачимо у просеку 6-7 сати
дневно . Све време смо на висинама преко 4300м и свакога дана прелазимо понеки превој од близу 5000м. Онда
се спуштамо на нешто мању висину где кампујемо, наравно, увек поред неког потока да бисмо имали воду за
пиће и кување.
Свуда око нас су врхови од 5500м. Природа је овде
заиста лепа, али сурова. Сунце је немилосрдно на овим
висинама, а опет - чим мало зађе иза облака, постаје
осетно свеже. Увече је прилично хладно. Осим траве
поред потока и речица, нема друге вегетације. Што се тиче
фауне, успут смо виђали мрмоте (чак и на превојима од

„ЛЕДЕНА ПУСТИЊА”
Од језера Морири - поново два
дана џиповима чувеним путем ЛехМанали(473км) који је атракција сам за
себе ! Нарочито је популаран међу бициклистима из Европе, док Индијци
више воле путовање моторима.То је
иначе и главна копнена веза између
Ладака и Централне Индије (проходна
од маја до октобра) тако да је пут препун камиона, цистерни, аутобуса, комбија... Сваки час очекујете да се
заглавите у гужви на некој кривини,
али на крају пролазите без неких проблема. Зато се за Индију каже - хаос
који функционише...
Коначно, по невиђеном блату
прелазимо превој Ротонг (4000м) и
улазимо у шумовити зелени Манали
(2000м) - тотални контраст у односу
на Ладак.. Из Маналија се ноћу бусом
возимо путем који би могао да се на5000м) и разне ситне глодаре, птице (утве, гавранове, го- зове аутострадом ужаса и стижемо до Делхија. Дан одлубове, галебове,...) и дивље магарце. Логично је да нема мора, излет до Агре ради посете Таџ Махалу и 06.08.
много становника, али прошли смо и кроз неколико села полазимо на пут према Србији...
која су настањена током целе године. Како и од чега живе
6622м Адреналин Н.Сад
ти људи - чудили смо се ми, размажени становници уме- Немања Поповић
трекинг Железничар Београд
реног климатског појаса. Већим делом трекинга нисмо наи- Драгана Милојевић
6622м СПИД Железничар Врање
лазили на друге планинаре, очигледно је да су се одлу- Зоран Павловић
трекинг Железничар Београд
чили за нешто мање захтевне варијанте. Након седам Срђан Тошић
трекинг Железничар Београд
дана напорног, али узбудљивог пешачења, указује нам се Весна Карлица
6622м Железничар Београд
наш циљ - Chames Kangri(6622м) који се уздиже изнад чу- Јелена Радојковић
6622м Б.Поље, Црна Гора
десног језера Морири (4400м) .Ту нам се придружују још Ивона Јочић
6622м Б.Поље, Црна Гора
два високогораца из Србије и један индијски планинар. Зехра Балић
6622м Железничар Београд
Пребацујемо се на источну обалу и кампујемо на Раде Лубурић
5900м Железничар Београд
месту Skuurchu(4700м). Следећег дана идемо нешто из- Зденка Лубурић
Зоран
Филиповић
6622м Железничар Београд
мењеном трасом од уобичајене. Пењемо се према јужној
6622м Н. Делхи Индија
страни и постављамо камп на 5900м. Био је то дугачак Атул
дан и снагу смо прилично потрошили, али зато нам је Сингх Кадри
остало само неких 750 м за сутрашњи завршни успон.
Вечерамо рано. Проверавамо опрему, договарамо
се за сутра и одлазимо на починак.
Зоран Филиповић
Устајемо у 02,15. Уобичајени пориџ је за доручак и у 03,30h полазимо... Време је ведро и за ову
висину не превише хладно. Полако, сипарастом стазом долазимо до 6100м где намештамо дерезе и по
снежној падини настављамо до гребена.
Правимо мало дужу паузу и коначно, око 09,30h
Немања и Зоран-Паћа стижу на врх, а за њима и
остали. Изузетан је поглед на језеро испод нас и
околне врхове Менток (6200м) на западу и Гyа
(6794м) на југу у Кини. После фотографисања и
качења молитвених заставица, враћамо се истим
путем до кампа на 5900м. Даље се спуштамо до
кампа Скyурцху, где стижемо касно поподне, уморни
или чак исцрпљени - како ко, али срећни што се све
завршило добро.
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НАЈДУЖА ТРКА НА СВЕТУ

НАШИ УЧЕСНИЦИ
НА СВЕТСКОМ
СКИ-ТАКМИЧЕЊУ
У ШВЕДСКОЈ

циплина, нарочито ако је, као у овом случају,
једна четвртина укупне стазе узбрдица.

„Vasaloppet” представља нордијско,
или крос-кантри скијање и најдужа је трка на
свету у тој дисциплини. Фестивал трка се
одржава једном годишње, почевши од 1922.
године и обично почиње последње недеље
у фебруару, или прве недеље у марту. Цео
низ манифестација и трка различите дужине
обележава сећање на борбу шведског народа за ослобођење од данске владавине,
вођене између 1520. и 1523. године и проглашења Густава Ериксона Васе за краља
слободне Шведске 6. јуна 1523. године. Ове
године је на тркама било пријављено више
од 60.000 такмичара.
Овај национални празник, који Швеђани славе, је пример подршке државе слободном и спортском духу, уз слоган „очевим
стазама за будуће победе”. Ученици нису поБојан Ристић, члан Горске службе спасавања хађали школе током овог такозваног „спортског“ распуста,
Србије (ГСС) из Зајечара и Дарко Васић из Пожаревца, и тиме се млади прикључују овој и другим спортским ма26. 02. 2012. године учествовали су на „Vasaloppet”, нифестацијама.
највећем светском ски-такмичењу које се, на стази од 90
Ево још података:
км, континуирано одржава у Шведској од 1922. године.
Vasaloppet
- Старт, Selen: 350 m надморске висине,
Њих двојица су први званични учесници из Србије у току
Највиша
тачка
(после 3,0 km): 528 m надморске висине,
90 година дуге традиције ове маратонске трке.
Циљ
Mora:
162
m надморске висине,
Ристић и Васић су учествовали на трци „Oppet spar”
Узбрдица: 25 % - 22,2 km
- „Отворена стаза” и обојица успели да пређу, на скијама за
Равно: 43 % - 38,6 km
нордијско трчање, растојање од 90 км. Старт трке је био у
Низбрдица: 32 % - 29,2 km
селу Берга на 350 мнв - највиша тачка трке се достиже
Укупно: 90 km
после 3 км од старта (528 мнв), а циљ трке је у месту Мура
(162 мнв). На овој трци је стартовало 9557 такмичара из
Бојан Ристић
26 земаља. Нордијски маратон је изузетно захтевна дис-
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пионат, као и Светски куп су почели
да се организују од 2000 год. под покровитељством Комисије за ледно
пењање (КЛП) UIAA и од тада су у
сталном развоју. Прве земље одакле
је „ледни циркус“ почео биле су:
Француска, Италија, Русија и
Швајцарска. Временом се проширило на Румунију, Јужну Кореу, а у
плану је и прелазак на трећи континент-Северну Америку. Тиме ће
ледно пењање испунити и последњи
критеријум, а то је организација такмичења на три или више континенaта, за добијање права за
кандидатуру и учествовање на Зимским Олимпијским играма. Наредне
DryTooling Fest Београд март 2012._фото: Дејан Хветковић
Зимске Олимпијске игре биће одржане 2014 год. у Сочију (Русија). Захваљујући свом утицају и значају
који ледно пењање има у овој земљи, нешто попут ватерпола код нас, ледно пењање се изборило за дозволу код
Међународног Олимпијског комитета да се током Олимпијских игара у Сочију истовремено одржи и Светски куп у
ледном пењању. Приближавање ледног пењања Олимпијским играма, значајно је утицала на мобилност свих
Такмичарско ледно пењање изродило се из зимског учесника такмичења - од делегата и тренера до спортиста
алпинизма, које подразумева пењањеа са алаткама и спонзора.
Што се Србије тиче, прво такмичење ове врсте ор(бајлама) и дерезама преко леда, снега и стене. Данас се
таква врста пењања зове комбиновано (микс) пењање. ганизовано је од стране Алпинистичког одсека Београда
Његовим даљим развојем дошло је до нових специјали- на Тргу Ребублике у центру Београда 2005 год. након чега
зација и појаве чистог ледног пењања (ice climbing) али и је уследило још неколико такмичења углавном везаних за
пењања са алаткама, само преко суве стене (dry-tooling). зимска фестивалска дешавања на Београдском сајму.
Данашње ледно пењање, иако носи назив који ука- Услед одсуства системске подршке Савеза, или неких друзује само на пењање по леду, представља највише ком- гих релевантних институција, ентузијазам младих људи
биновано пењање, док доминација сувог или леденог дела који су били једини носиоци целе идеје - од нивоа планирања, преко прикупљања финансија, потом изградње
стене у многоме зависи од места орга-

ТАКМИЧАРСКО
ЛЕДНО ПЕЊАЊЕ

низације такмичења и могућности да
се лед формира и одржи током целог
такмичења. Такође, треба знати да постоје и две дисциплине: брзинско и тежинско пењање. Прво захтева од
такмичара да за што краће време савлада залеђену вертикалу од 10 до
15м висине, док се у тежинској дисциплини очекује да се достигне што већа
висина преко комбиноване превисне
стене. Време за пењање лимитирано
је у овом случају на 10 минута.
Прво забележено такмичење ове
врсте одржано је на Бренва глечеру у
околини Курмајера у Италији пре стотинак година. Од тада се бележи пораст националних такмичења на нивоу
свих боље планинарски организованих
земаља широм света. Светски шам-

Светски куп_Saas Fee_Швајцарска_фото: Сана Зулић
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стене и на крају њеног рушења потрошен је ! Такмичења се не организују уназад неколико година.
Србија данас у Комисији за ледно
пењање UIAA има два представника - сталног члана др Синишу
Вујића (инструктор спортског пењања, алпиниста) и дописног
члана Сану Зулић (инструктора алпинизма) који су њени чланови последње три године. Такође, Србија
има још једног веома важног представника у Међународној планинарској
федерацији
(UIAA),
председника Антидопинг комисије
др Ненада Дикића. Рад ове Комисије тесно је повезан са радом
сваке друге такмичарске дисциплине у оквиру UIAA, па тако и ледним пењањем.
Светски куп_Busteni_Румунија_фото: Синиша Вујић
Почетком јуна 2012 год. у Бавшици, околини Бовеца (Словенија)
одржан је редовни годишњи састанак Комисије за ледно тренутним и будућим организаторима такмичења, допинг
пењање (КЛП) UIAA, где сам као члан Комисије и пред- контролама, нарочита пажња посвећена је припремама за
ставник ПСС имао част да присуствујем. Организација такмичење у Сочију 2014 год. Сви присутни су се сложили
целог скупа била је под покровитељством Планинарског да ако све буде урађено према плану, Сочи ће бити велика
савеза Словеније на челу са Андрејом Печјаком, пред- одскочна даска за овај спорт. Занимљив детаљ са саставником Словеније у КЛП UIAA. Поред званичних учес- станка јесте појава заинтересованости Адидаса (Немачке
ника скупа: председника, чланова Комисије, организатора спортске марке) по питању спонзорства и улагања у спорт,
такмичења, судија, спортиста и опремача смерова, са- а која за разлику од осталих већ присутних робних марки:
станку су присуствовали председник PZS Бојан Ротовник, The North Face, La Sportiva, Red Fox... није у директној вези
члан Извршног одбора UIAA Петер Фаркаш и извршни сек- за спортовима у природи. Такође, представнику Србије понуђено је да учествује на семинару за судије, што би сваретар UIAA Гурдепак Ахуј.
Током дводневног састанка. поред уобичајене расправе како допринело значају нашој земљи у овом спорту.
на тему усвајања записника са претходног састанка, прав- Међутим, да би се створила права снага и утицај, нељења текмичарског распореда за наредну сезону, моди- оходно је имати своје такмичаре и своју националну лигу,
фикације такмичарског правилника, разговора са која ће здравом селекцијом стварати прво националне, а
даље уз ваљани рад и труд, надам се,
и интернационалне шампионе.
Светски куп - Val Daone-Италија
Последњи састанак Управног одФото: Сана Зулић
бора ПСС, на коме сам имао прилику
да присуствујем, показао је да постоји
веома велика заинтересованост
нашег Савеза за системски развој
овог спорта. Да ли ће до тога доћи и
да ли ћемо имати своје шампионе,
остаје да видимо. Са друге стране,
једно је сигурно - ледно пењање на
међународној сцени наставља да
расте и развија се, били ми тамо или
не. Где ћемо ми у свему томе бити,
као и увек, само од нас зависи.
Синиша Вујић
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СЕЋАЊЕ СА ДУЖНИМ ПОШТОВАЊЕМ

ПЛАНИНАРИ СРБИЈЕ
НА
ПУТЕВИМА
ОСЛОБОДИЛАЦА
ОТАЏБИНЕ
1912-2012.
Ове године у октобру навршава се сто година од велике, тешке и славне Кумановске битке у Првом балканском рату, у којој је српска војска нанела
одлучујући пораз војсци турске
империје, чиме је отворила
даљи пут у слободу поробљених крајева Србије.
У неговању поносног
сећања на велике жртве
ослободилаца и чувању
њиховог достојанства, морамо увек имати на уму
историјску чињеницу да су
у овој бици положени животи српских војника и за
остваривање слободе
свих народа централног
Балкана.
У знак сећања на овај
велики догађај Планинарски клуб „Железничар 2006“ из Врања у
сарадњи са Планинарским савезом
Србије, организује

Зебрњак - данашњи изглед
Републичку планинарску акцију „Планинарски поход
на Зебрњак“ 27-28. октобра 2012. год.
На Зебрњаку, код Споменика учесницима битке, одржаће се централна свечаност.
Планинарска колона кренуће у суботу 27. октобра, од
споменика у селу Ристовац на поход дуг 25 километара
преко планине Рујан до манастира Свети Прохор Пчињски. У недељу 28. октобра планинари ће наставити
поход од места Старо Нагоричане у Македонији до Споменика на Зебрњаку, где ће положити цвеће и присуствовати свечаности.
Позивају се планинарке и планинари, а нарочито планинарска омладина, да се придруже овој акцији у знак
поштовања и неговања сећања на славне жртве српске
војске.
Званични позив са програмом и условима организације похода биће упућен свим друштвима и клубовима у
Србији.
О програму се можете информисати и на сајту Савеза www.pss.rs.
Бранислав Божовић

Зебрњак - некадашњи изглед
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ПЛАНИНАРСКА
РАДИОНИЦА

У оквиру међународне сарадње и рада са младима, Планинарски савез Србије је, заједно са Планинарским савезом Федерације Босне и Херцеговине, током
лета 2012. године, организовао Планинарску радионицу, о
чему је постигнут договор између представника ова два
планинарска савеза на састанку одржаном 03.3.2012. године у БиХ (Коњух), а договор су касније верификовали
Управни одбори оба савеза. Такође, договорено је да учесници Планинарске радионице буду млади планинари старости од 18-21 године и то по 10 учесника из сваког савеза.
Планинарска радионица је одржана у два сегмента: први је био у временском периоду од 06-08.7.2012.
године у Србији, на планини Јадовник, у планинарском
дому на Сопотници (општина Пријепоље), а други у врeменском периоду од 24-26.8.2012. године у Федерацији
БиХ, на планини Јахорина, у планинарском дому „Руда
глава” (општина Горажде). Током одржавања Планинарске
радионице у Србији, првог дана свим учесницима (њих
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20), представљен је локалитет и планина где се налазе, а
опште одушевљење свих изазвао је велики водопад Сопотнице, док су у вечерњим часовима представници Горске службе спасавања ПСС одржали предавање на тему
"Опасности у планини". Како је у истом временском периоду одржаван и Камп планинара Србије на Каменој гори,
другог дана (07.7.2012. године) су сви учесници радионице
отишли на Камену гору и, подељени у мешовите екипе,
учествовали у Отвореном првенству Србије у планинарској оријентацији, па су две екипе Планинарске радионице
освојиле медаље и то екипа сениорки, која је освојила
друго место и сребрну медаљу, као и екипа јуниора. Након
окончања такмичења, учесници Планинарске радионице
су по слободном нахођењу, али уз пратњу, учествовали и
у другим активностима на Кампу планинара Србије (слободно пењање на природној стени, спуштање постављеном инсталацијом ГСС-а, купање у базену). Трећег дана
учесници Планинарске радионице су имали пешачку туру,

ВЕСТИ ИЗ РАДИОНИЦЕ
Током ова два викенда, полазници Планинарске радионице - двадесет младих људи се
међусобно дружило, заједно такмичило, пењало, смејало и певало, створена су пријатељства и жеља за даљим дружењем. Свим
учесницима је на растанку било жао што Планинарска радионица није трајала дуже и што се
такви сусрети не организују чешће. Стога остаје
задатак Планинарском савезу Србије и планинарским клубовима у Србији да и убудуће организују сличне сусрете младих планинара, те
да се сви заједнички потрудимо да испунимо
овако лепе жеље наше планинарске омладине.
у оквиру које су обишли и остале водопаде Сопотнице.
Током одржавања Планинарске радионице у Федерацији БиХ, првог дана сви учесници (исти као и у
Србији) су се попели на врх Руда глава у близини планинарског дома, а током другог дана су учестовали у такмичењу у планинрској оријентацији и у оријентирингу, јер
су на истом месту и у исто време одржавани "Дани плани-

нара БиХ". Наиме, прво је одржано такмичење у планинарској оријентацији, а екипе Планинарске радионице су
учествовале ван конкуренције и у укупном пласману једна
екипа је освојила друго место, док су учесници Планинарске радионице из Србије освојили прва три места у оријентирингу. Трећег дана учесници Планинарске радионице су
се пењали на врх Клек, где су им показана правила пењања у стени.

Председник Комисије за младе
Неда Милошевић
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35. ПЛАНИНАРСКИ
МАРАТОН НА
ФРУШКОЈ ГОРИ
Ове године, 28. и 29.
априла, јубиларни 35. Планинарски маратон на Фрушкој
гори оборио је све досадашње
рекорде – на 17 уређених, маркираних стаза, дужине од 4,5111 километара стартовало је
14.007 учесника (6.995 жена,
7.012 мушкараца, од којих чак 9925 млађи од 25 година).
Учесници су стигли из 256 места из Србије, а из иностранства из Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Словеније, Мађарске, Аустрије, Немачке, Русије, Ирана и Републике Српске.
Иако је старт Маратона, уобичајено заказан за 9 часова, учесници маратона, углавном планинари и рекреативци, неоптерећени било каквим резултатом на стази и
држећи се основне девизе да је Маратон спортско-рекреативна манифестација нетакмичарског карактера, стизали су пуним аутобусима ГСП-а све до 11:30, без журбе
попуњавали пријаву, кретали на одабрану стазу и уживали
у прелепом дану на Фрушкој гори. Управо је овај продужени, развучени старт Маратона омогућио рекордан број
учесника, а популарни ’’чистач’’ (контролор стазе који по
одеђеној сатници затвара контролне тачке) је уместо у
10:30 са Поповице кренуо тек око 12:00 часова.
Осим више хиљада учесника Маратона који су у опуштеној атмосфери лагано шетали стазама, неколико десетина учесника проверавало је своје атлетске способности
покушавајући да одабрану стазу пређу што брже, трчећи –
колико је то профил стазе дозвољавао!
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На најдужој стази Маратона - Ултра Плус, дужине
111,151 км са 4119 м успона, мотив да се стаза пређе што
брже била је и чињеница да се ова стаза последње две године налази у календару квалификационих трка за Ултрамаратон око Мон-Блана (више о једном од најпознатијих
планинских ултрамаратона погледајте на www.ultratrailmb.com).
На изузетно тешку и захтевну стазу одважило се нешто
преко 200 учесника Маратона, а на циљ је, у временском
лимиту од 34 сата, стигло 146 ултрамаратонаца! Међу
мушкарцима стазу су најбрже савладали Угљеша Николић
из Руменке (15:17) Драган Ћирић (16:56) из Новог Сада и
Жикица Ивановски из Штипа, Македонија (16:56). Најбржа
жена била је Марјета Гомилшак из Птуја, Словенија (18:09)
а за њом су стигле Биљана Чонкић из Новог Сада (21:45)
и Вероника Долгос из Татабање, Мађарска (22:25). Више
података о Планинарском маратону на Фрушкој гори и
листе учесника најдужих стаза Маратона можете погледати на www.psdzeleznicarns.org.rs !
Текст: Драган Ћирић
Фотографије: Аида Сакић

ДОАЈЕНИ НАШЕГ ПЛАНИНАРСТВА
Радећи на изради докторске дисертације Срђан
Б. Мићић, историчар уметности, наишао је у Архиву
Српске академије наука и уметности на забелешку планинара Николе Станаревића о његовим планинарским
активностима пре Другог светског рата.

ПЛАНИНАРИ У
АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
Никола Станаревић рођен 1882. у Пироту, гимназију завршио у Нишу, студије права у Београду. У Берлину похађао
Високу трговачку школу, 1908 – 1909, завршни рад на тему
Емисионих банака. Од фебруара 1904. до Првог светског
рата био уредник рубрике “Економија и трговина” у листу Политика. Мај 1905 - септембар 1906. уредник “Земљорадничке
задруге”, часописа Српских земљорадничких задруга. По повратку из Берлина, 1909. радио у Министарству за народну
привреду, али 1914. излази из државне службе. Био је мали
акционар Народне банке и радио је у Месарској банци
Писао за “Српски књижевни гласник”, “Економист” (часопис који су покренули чиновници Министарства финансија и
Министарства народне привреде, 1912 – 1913), “Банкар” и
друге стручне часописе. Током Првог светског рата, у Женеви
је учествовао у стварању Југословенске демократске лиге
заједно са Јованом Цвијићем, др Божом Марковићем, Костом
Куманудијем, Илијом Шуменковићем, Драг. Јоксимовићем,
Продановићем, Иконићем и др, чији програм је предвиђао демократски систем владавине на републиканској основи за
нову државу. Као економски стручњак био је члан делегације
Краљевине СХС на Мировној конференцији у Паризу 1919 –
1920. После Првог светског рата помагао је оснивање листова
Време и Препород. Био је члан УО Југословенске републиканске атранке, чији су чланови били Јован Жујовић, Јаша
Продановић, Љуба Стојановић и др. Помагао издавање страначког листа Република. Члан управе Удружења банака из
Београда, генерални секретар 1921 – 1924.
1924. године учествује у поновом покретању органа
Друштва за економску и социјалну политику, Економист, који
је излазио до 1931. године. Уређивао је Привредну хронику и
пратио рад Народне банке и већих новчаних завода. Наставио да пише за лист, после његовог поновог покретања, фебруара 1936. под називом Југословенски економист.
1925. постављен је за генералног директора Осигуравајућег друштва “Шумадија” где остаје до 1933. године. Потом
је постао директор Савеза осигуравајићих друштава Југославије, а јануара 1934.поставаљен је за комесара Министарства
трговине у Српско-американској банци и за члана УО Беогрдске задруге.
У јесен 1933. постаје члан Ротари клуба Београд на предлог Богољуба Кујунџића и Милана Стојадиновића. Указом
од 26. августа 1935. враћа се у државну службу. Постављен
за начелника Банковног и валутног одељења Министарства
финансија, на предлог министра Душана Летице, уз саглас-

ност гувернера Народне банке Милана Радосављевића и
председника владе Милана Стојадиновића (сва тројица чланови Ротари клуба Београд). Министар Душан Летица поставио га је и за члана УО “Шипада”. По повратку у државну
службу, морао је да напусти своје друге послове – у фирми В.
Петковић и Комп и Савезу осигуравајућих друштава. У Српско
– американској банци је и даље комесар Министарства трговине, а по одобрењу министра Летице, остао је у Надзорном
одбору Извозне банке.
Архив САНУ , фонд 14212 Никола Станаревић,
Успомене 14212/ IV Животопис, свеска IV, стр. 26 – 28.
“ За време годишњег одмора путовао сам по Југославији као планинар. Обишао сам скоро све планине од Триглава па на Југ до Шар планине и Старе планине на
бугарској граници. То ме је најбоље освежило у мирној планинској атмосфери далеко од градске прашине и буке. Излете сам правио и са Планинарским друштвом, коме је на
челу био Ing. Станоје Недељковић. Били смо на Јастрепцу,
Сувој планини и Копаонику по 2 – 3 дана. Волео сам да идем
тамо где нема могућности да допре аутомобил, јер тада
нису били изграђени многи друмови. Чак се ни на Гоч над
Врњцима није могло ићи колима. Ја сам, тако рећи, био
први посетилац, тада сазиданог дома на Гочу. Поред моје
супруге била је гђа Др Пкевачевић, супруге др Милутина
Бошковића и Веље Димитријевића пуковника. На Дурмитор
се такође до Црног језера и Жабљака могло доспети само
на коњу или пешице. Тамо сам био негде око 1930. год. као
пионир домаћег туризма. Никшићки лист нотирао је ову
моју посету као реткост у оно доба. Уредник листа био је
Кавала књижевник. Кад сам обишао све наше планине,
прешао сам у суседне земље. У Аустрији сам боравио 2–3
летња одмора – Инсбрук и Салцбург били су ми средишта
одакле сам ишао на Алпе. Био сам и у Тиролу, али је тамо
све удешено. Добри хотели, аутобуси скоро до врха планине, жичане железнице, успињаче итд. У Италији сам походио велика језера и боравио у Болцану, одакле сам правио
посете на талијанске Алпе. У Француској сам добар део одмора провео у Греноблу, излетишту за Француске Алпе и
два три дана био у Chamonix – као излетишту за Монблан.
Али и ту се велике висине достижу железницом до тзв Леденог мора - сталног леда. Наше прво Српско планинско
друштво основали су 1902. године махом професори на тадашњој Великој школи: Ј. Жујовић, археолог Милоје Васић,
Павле Поповић, Б. Марковић, Тих. Ђорђевић. Многи си између два рата – из традиције - долазили на Авалу, нарочито Васић. Први планинарски дом подигнут је 1923 –
1925 иницијативом интелектуалаца др. Спирта (?), М. Недељковић, ја и многи други. После је дошао на ред Космај –
1935. где је такође подигнут дом који је изгорео за време
рата 1941. Копаоник је добио први дом опет иницијативом
Београђана.”
Редакција захваљује Срђану Б. Мићићу на вредном
прилогу из историје планинарства.
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ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

ОДРЖАНА 43.
КОНФЕРЕНЦИЈА
ЕВРОПСКЕ ПЕШАЧКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ (ЕRА),
Ставангер (Норвешка)
13 - 16.09. 2012.
Трочлана делегација Планинарског савеза Србије
(Н.Милошевић, Б.Божовић и Б.М.Мићић) учествовала је на
43. конференцији ЕRА у Ставангеру (Норвешка).
Конференцији је поред чланова Председништва ЕRА и
домаћина из Норвешке присуствовало око 80 чланова из
29 савеза.
Први дан се радило у две комисије: за пешачење (на
којој су се разматрале следеће теме: увођење ознаке
„Квалитетни путеви – најбољи у Европи“, Еко нагрaда за
2012, појава интернет сајта „Пријатно пешачење“,
европски пешачки водичи – волонтери/ сертификација
организација са искуством и измене Статута ЕРА),
односно комисије за путеве (извештај са регионалног
састанка за североисточну Европу у Братислави, сајт ЕРА
и сарадња са Треилдино сајтом, извештај о раду на Е 12,
текући проблеми на Е-путевима од Е1 до Е12). Одржане су
и радионице са 4 теме: Дугачки путеви, заштита права и
копирање. Како достићи квалитетне путеве, Пешачки
водичи и Означавање путева. Следећег дана је одржана
Конференција на којој је, између осталог, представљен
Вршац са околином као следеће место одржавања
конференције. Усвојена је и тема следећег ЕУРОРАНДА
за септембар 2016. – Енергија. Конкурс за домаћина је

отворен до следеће Конференције. У послеподневним
часовима оба дана су искоришћена за заједничко
двочасовно пењање на чувени Прикестолен (стена
проповедаоница) који се 604 м вертикално издиже изнад
Лисе фјорда, односно пешачење дуж пешчане плаже
Сола.

ОТПОЧЕЛО ОДБРОЈАВАЊЕ
ЗА 44. КОНФЕРЕНЦИЈУ
ЕВРОПСКЕ ПЕШАЧКЕ
АСОЦОЈАЦИЈЕ-ВРШАЦ
(СРБИЈА) 9 – 12.10.2013.
Припреме за 44. конференцију ЕРА су увелико у току.
Резервисан је хотел („Србија“), направљен план и
позивнице које су подељене у Ставангеру. Огроман посао
је пред нашом организацијом да се прикажемо како
доликује. Одређено је језгро Организационог одбора које
ће морати да се прошири, а сваки волонтер у припреми и
реализацији овог скупа је добродошао. Очекивали смо да
ћемо изазвати интересовање Европе, али оволико не. Није
било делегата који нам није пришао у Ставангеру и
поручио да сигурно долази. Усмено су најављене и групне
посете Србији из Шкотске, Француске, Италије, Норвешке
и Португалије.
Пред затварање овог броја стигао је и писани захтев из
Немачке да им се обезбеди смештај за 40 учесника са
програмом од неколико дана.
Спремајмо се да будемо добри домаћини!

Исо Планић:
ПЛАНИНСКИ ВРХОВИ У СРБИЈИ
Захваљујући труду планинара Исе Планића, професора географије, који је прикупио и обрадио све важне врхове
у планинама Србије, стручна јавност и планинари добили су веома корисну књигу. Књига обухвата планинске врхове
које је аутор сматрао планинарски атрактивним и обрадио их према географски стручним критеријумима (планински
врх виши од 500м надморске висине, јасно визуелно-морфолошки истакнут, планинарски атрактиван, укључујући и
атрактивне планинарске тачке – видиковце над кањонима, клисурама и предеоним целинама. Списак обухвата
укупно 3215 планинских врхова у десет географских регија са планинским рељефом у Србији. Подаци о планинским
врховима систематизовани су детаљно у функцији: регије, планине или предела где се налази планински врх, топографске секције терена и техничких параметара то јест географске ширине и дужине и надморске висине. Описи
планина су кратки, језгровити и примерени потребној функцији књиге. Књига је урађена у електронској форми у програму у коме је лако претраживати и сортирати податке.
Употребљивост ове књиге , која садржи детаљну базу података о планинским врховима је вишеструка. Посебан
допринос односи се на представљање разноврсности предела Србије као планинске земље. У планинарству ова
база података ствара основу за дефинисање критеријума теренских услова у укупном рангирању учесника такмичења у дисциплинама спортског планинарења и пешачења. У широј стручној јавности, посебно у физичко географској научној дисциплини, ова база података представља несумњиви допринос.У прикупљању података за ову књигу
помогли су бројни сарадници, планинари из целе Србије и колеге аутора из научних и стручних институција.
Књигу је издао Планинарско-смучарски савез Војводине, у квалитетној штампи Управе за заједничке послове покрајинских органа Владе АП Војводине. Издавање књиге подржао је и помогао Планинарски савез Србије, што није
поменуто у импресуму.
Бранислав Божовић
________________
Исо Планић, професор географије, члан је Планинарског клуба „Спартак“ из Суботице. Учествовао је у више
експедиционих успона у високим планинским масивима света. Попео се на Монт Еверест, Гашербрум 1 и 2,
Брод Пик и Шиша Пангма.
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ОНИ СУ ОСТАВИЛИ ТРАГ

РАДОВАН – РАДЕ
СИЛАШКИ
16. јул 1923 – 11. јун 2012.
Рођен у Вршцу подно Вршачког брега, како је волео да
назива ову планину, редовно је обилази већ као петнаестогодишњи члан Скаутског стега. Од тада Раде остаје
веран друг са најлепшим даром природе на земљи – планином.
Са скаутима упознаје чари Вршачких планина, Фрушке
горе и Авале. 1940. године пење се на Мосор, изнад
Омиша и тај успон је сматрао прекретницом - тада постаје
истинити заљубљеник и обожавалац планина.
Учествује Раде и у рату, па преко босутских шума и
шума Славоније доспева у Словенију и Истру где му је
била стационирана партизанска јединица. Након завршетка рата остаје још у јединици и сваки слободан тренутак користи да обиђе околна побрђа и планине.
1946. године уписује студије на
Ветеринарском факултету у Београду, kада се код Радета разбуктаваjу страст и љубав за обилазак
планина у Србији. Oко њега се окупља један број студената, заљубљеника у планине и 1950. године,
формирањем ПД „Авала“, Раде се
придружује тада новоформираном
планинарском друштву где је, како је
говорио Раде, било предратних планинара чланова Српског планинског
друштва, од којих се могло много
тога научити.
1953. године Раде организује
групу планинара и пењу се на Триглав и околне планине. У тој групи се
налазе познати планинари тога
доба: Миша Јеремић, Воја Миљуш,
Бата Дикић. Од тада до краја Мишиног живота, Раде и Миша остају нераздвојни пар у планини. Заједно

учествују у формирању Горске службе спасавања у Србији
и врло активно као спасиоци обезбеђују слетове, такмичења и све оне манифестације које су изискивале спасиоце.
Посебан Радетов допринос се огледао у градњи планинарских домова. Учествовао је у градњи домова „Ртањ“
на Копаонику, „Чика Душко“ на Рајцу и наравно „Чарапићевог бреста“ на Авали, за који је био посебно везан. У
доба када је „Брест“ због немарности закупца почео да
пропада док је трајао судски спор од 1991 – 2003. године,
Раде обилази дом, окупља ветеране и друге планинаре,
уређује, чисти и покушава да га колико – толико заштити
од пропадања. Његова срећа је била неизмерна када је
2004. године његов „Брест“ потпуно адаптиран дат планинарима на коришћење.
Раде се пењао и на Грос Глокнер, Вацман и друге планине по Европи, али остаје веран Копаонику, Проклетијама
и посебно Дурмитору са језерима и Леденом пећином.
Десет година је Раде у исто време, у сат и дан, фотографисао ледене сталагмите и сталактите и његова колекција слајдова чини неколико стотина снимака из
Ледене пећине.
Раде је у планинарству награђиван највећим планинарским признањима. Носилац је златних значака Планинарског савеза Југославије, Србије, Београда, плакета
поводом 75 и 100 година планинарства Србије, специјалне
плакете ПСД „Авала“ поводом 50 година Друштва. Раде је
добитник многих похвала и захвалница.
Као дугогодишњи председник Клуба ветерана при Планинарском савезу Србије, мада већ у поодмаклим годинама, оставио је дубок траг свога присуства.
Иако тешко болестан, бринуо је о „Авали“ до последњег дана. „Како је у „Авали“? – било је прво питање и тек
онда је дозвољавао да о чему другом разговарамо када
смо га у последњој години живота посећивали у Вршцу.
Имали смо доброг учитеља и сви који смо га знали поносни смо што смо били са њим.
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ИЗ ПЛАНИНАРСКОГ ДНЕВНИКА

СЛЕТ
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ПЛАНИНАРСКИХ
ДРУШТАВА
На 51. слету железничких планинарских спортских
друштава Србије, који је у Овчар Бањи од 5. до 8. јула
организовало ПСД „Железничар“ из Шида, учествовало
је око 230 планинара. Било је надметања, планинарења,
поклоњења српским светињама, упознавања природних
красота Овчарско -кабларске клисуре и лепих дружења.
Овде, на 18 километара од Чачка одржана су надметања железничких планинарских друштава Србије у надвлачењу конопца, скоку у даљ, бацању камена са рамена
и трчању. Учествовало је 8 друштава са око 230 планинара. Укупни победник је ПСД „Железничар“ Шид.
Петак, јутро 6. јула било је резервисано за поход на
Каблар 889 м. Од Овчар Бање смо кренули стазом број 4,
једном од лакших, како рече наш планинарски и туристички водич Горан Николић из ПСД „Каблар“ из Чачка,
који је задатке мајсторски обавио. Стаза води крај Манастира Благовештење, испод Цркве Светог Илије, преко
Мечковог брда и имања Радовића, а онда улази у шуму.
Прва 2,5 км су релативно лагана са благим успонима,
онда се наставља краћом деоницом од 300 м која је мало
стрмија, изохипсом 1 км, а последњи километар је стални
успон. Стаза је дуга око 5 км, а висинска разлика нешто
преко 600 м. Овај напор је са врха Каблара награђен
најлепшим видиковцем на Овчарско - кабларску клисуру,
700 метара, али и по два вештачка језера и меандједну од најживописнијих и најромантичнијих у Србији. рима Западне Мораве. Ово природно добро изузетних
Импозантна је по дужини од 20 километара и дубини од одлика друге категорије је под заштитом државе.
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По повратку са стазе-освежење хладним пивом и леденим чајем у Планинарском дому „Каблар“. Група одважних пење се литицама Каблара до Испоснице Светог
Саве.
Субота, 7. јул, Јовањдан. У плану је успон на Овчар
планину 986 м. Празник као створен да се поклонимо светињама тог краја. Овчарско - кабларска клисура је јединствени спој природе и културно-историјског наслеђа
Србије. У њеним недрима вековима су бисери српске духовности и православља. Српска Света Гора је назив за
комплекс од 10 манастира. Кажу да их је било око 300, а да
су први настали након каталонске најезде с почетка 14.
века када су страдали манастири на Светој Гори. Након
најезде Турака постали су чувари духовности и идентитета
Срба. Посетили смо манастире Света Тројица, Сретење и
Преображење.

и Каблара, наравно, и лепотама - људских
руку дела – викендицама, сојеницама, брвнарама и ко зна још каквим грађевинама на обалама Мораве. При крају пловидбе, у повратку,
поклоњење Манастиру Никоље, крај саме
реке. Овај излет је само употпунио веома богат садржај
слета.
За овакве скупове и манифестације заиста нема лепшег места у земљи Србији. Бања, манастири, планине,
река, језера, све сами “брендови” Србије. И то на једном
малом простору. Прави рај планинара, бициклиста, ходочасника и туриста, коме пожелите да се поново вратите.

А када се исходате по планинама и клисури, право
окрепљење је топла лековита вода Овчар Бање. Налази
се у средишту Овчарско-кабларске клисуре, на 279 м крај
Западне Мораве.
Недеља 8. јул. Пред сам повратак кући као крем на
торти – пловидба бродићем Западном Моравом до самих
меандра. Наслађивали смо се “из жабље перспективе”
природним красотама клисуре, реке и панорамама Овчара

Пером забележио Србољуб Николић,
а апаратима у садејству са Ацом Манићем
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ШКОЛОВАН ВОДИЧ - БЕЗБЕДАН ПЛАНИНАР

Фото: Ф. Шарки

ЛЕТЊА ШКОЛА
ЗА ПЛАНИНАРСКЕ
ВОДИЧЕ ТРЕЋЕ
КАТЕГОРИЈЕ
2012. ГОДИНЕ

Између 27. јула и 5. августа ове године на
Сопотници крај Пријепоља је одржана школа за водиче
треће категорије Службе водича ПСС. Школа је после
дужег времена имала велики број пријављених, преко 40,
од којих је пријемни испит и обуку похађало и успешно
положило завршни испит 37 полазника.
План школе је прилагођен захтевима ментора
UIAA g. Ronald Whitehead-а, чија посета је изостала овог
лета, а који је захтевао повећан обим и интезитет
практичног дела наставе. После летње школе на Голији
2009 и Авали 2012. ово је трећа школа која је одржана у
Србији која је изведена по плану и програму усклађеним
са стандардима комисије UIAA. Атрактивни терен Сопотнице и његове могућности за обуку, у априлу ове године
имао је прилику да обиђе и ментор г. Whitehead. Уз добру
организацију, под вођством једног од оснивача Службе и
председника Комисије за Службу ПСС, Слободана
Гочманца, уз велики напор инструктора, помоћника,
полазника и домаћина, наставa је изведена без одступања
од плана и програма, безбедно (у техничком делу,
истовремено по групама на 5 инсталација) на задовољство учесника. На крају наставе полазници су
попунили анонимну анкету којом су изразили своје
мишљење о обуци, предавачима, приручнику и
предложили могућа побољшања како их они виде.
После дужег времена школа је изведена са знатно
већим бројем извођача обуке, инструктора и демонстратора и сматрамо да их треба поменути: Слободан Гочма28

нац, водич инструктор, Милорад Кличковић, водич инструктор, Душко Блажић, водич инструктор, Горан Бурић,
водич демонстратор, Зоран Контић, водич демонстратор,
Драган Петрић, водич демонстратор и Илија Андрејић,
водич демонстратор као и два административна секретара
за логистику школе, Гордана Шоботић и секретар Службе
Драган Танасковић. Тему прве помоћи је обрадила др Загорка Ракоњац, специјалиста ургентне медицине, на чему
јој посебно захваљујемо.
Са задовољством наглашавамо да је први пут
свим полазницима пре почетка наставе подељен
приручник, који је у складу са наставним програмом
припремила група аутора, а који ће у коначној форми
после рецензије бити штампан као књига, доступна већ и
за припрему пријемног испита. Целокупан материјал представља трећу верзију скрипте којој су овом приликом придодата поглавља о оријентацији, GPS-у и заштити
природе планина. Полазницима је на тај начин омогућено
несметано праћење наставе, а предавачима интерактивни
начин рада, којим са полазницима практично обрађују конкретна поглавља из приручника. Све активности је
камером пратио један од полазника, члан УО ПСС,
познати планинар и новинар РТС Драгослав Гогић,
припремајући извештај за UIAA и материјал за нашу видео
архиву. На овом додатном напору поред успешно
завршене обуке, посебно му захваљујемо.
Завршни испит су по посебном позиву
инструкторског тима, Начелништва и Комисије похађали и
успешно положивши постали чланови Службе: Драган
Јаћимовић, Милош Ивачковић, Слободан Жарковић и
Милорад Марковић, чиме је Служба водича ојачана тимом
спортски и стручно најспособнијих пењача, вођа
експедиција, алпиниста, спасилаца и спелеолога, који ће
ускоро, међу осталима, ојачити и проширити наш
инсктрукторски тим. Поред интезивног рада, учесници су
имали времена и за дружење, нарочито током проласка
кроз кањон Милешевке, током израде и боравка у биваку
и наравно тoком завршне вечери коју су свирком
оплеменили Драган Павловић Поп, његова гитара и сјајан
певачки дуо из Планинаског клуба „Дунав” из Београда.
Посебну захвалност изражавамо домаћинима из
Планинарског клуба “Камена гора”-Пријепоље: Илији
Андрејићу, Драгану Петрићу и чика Милету домару, у чијем
пријатном дому смо боравили, као и Вељи и његовој
супрузи Гордани из Планинарског клуба „Авала”, који су
командовали нашом исхраном.
Начелништво захваљује свим учесницима који су
заједничким радом постигли жељени резултат, УО ПСС на
финасијској и другој подршци, као и ментору UIAA Ronald
Whidehead-у чије сугестије су нам помогле да обуку
учинимо још бољом и да на њу будемо поносни.
Планинарски поздрав у име свих учесника, са жељом
да се видимо на зимској обуци у фебруару 2013.
Начелник Службе водича ПСС
Зоран Контић

ВЕЛИКИ ПУТ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА
“ПОБЕДА”

УСПОН НА
КАЗБЕК (5033М)
Моћни планински ланац Кавказа се протеже дужином од преко1000 км од Црног мора до Каспијског језера,
означавајући границу између Европе и Азије. Кавказ је и
својеврсни зид између Русије и централно-азијских степа
на северу и света старих, блискоисточних цивилизација на
југу. Преко превоја овог масива су прелазиле војске, сеобе
народа, који су се са севера спуштали на југ. Тако је то било
у древна времена, а није другачије ни у новијој историји.
Сетимо се освајања Кавказа и припајања Грузије и Јерменије прво царској Русији, а касније и СССР-у. Од античких
времена за ове просторе су везани митови и легенде, који
представљају универзалну баштину човечанства. Елбрус
на Кавказу је место где је за литицу био прикован Прометеј. Јасон и Аргонаути су из Колхиде (део данашње Грузије)
отели златно руно. На само 320 км јужно од Кавказа се налази планина Арарат, везана за библијску причу о Потопу.
Успон на Казбек (5033м) смо започели из истоименог места са висине од 1800м. Након дугог путовања, једва
смо чекали када ће доћи дан да мало протегнемо ноге. По
препоруци домаћина изнајмили смо професионалног водича, како не бисмо ризиковали на успону. Цена нам се
није свидела, али је вероватноћа да се попнемо на највиши
врх Грузије била већа. Штуре информације о успону и необележене стазе нас веома брзо уверише у исправну одлуку. Кренули смо у цик зоре ка Казбеку и метео - станици
из руског периода, која је напуштена и скромно преуређена
у планинарски дом. Дан прелеп, сунчан. Прву паузу направисмо на превоју докле смо можда могли и џиповима. За
нама је остала Црква Тсминда Самеба (Св. Тројства) на висини од 2179м. Планирамо обилазак цркве у повратку са
врха. Наша мања група одлично напредује ка Казбеку, куда
су нам очи стално упрте. Велике транспортне ранчеве до
глечера носе изнајмљене муле.
До превоја је стаза водила ливадама и кроз шумовити
део даље ка зеленим гребенима, прекривеним грузијским
чајем и олеандером различитих боја. За непуна три сата
смо на висини од 2900м, превоју одакле је нестваран поглед на глечер, на планинарски дом и на белу купу, наш
крајњи циљ. Немогуће је не застати на овом превоју.

Настављамо стазом која се полако спушта у долину
реке Чхери, а спаја се са набујалом глечерском водом већ
након 500м од њеног извора. На путу се налази извор питке
воде, једини на целом успону до планинарског дома. Рачунали смо да ће муле изнети наше ранчеве много више него
где их затекосмо.
Пред нама је огроман набујали поток.Вода из глечера
се сваке године појављује на различитим местима. Зар је
баш ове године требало да се појави тако ниско... Случајно,
или можда намерно, један други горштак са својим мулама
понудио се да нам ствари пребаци преко набујале реке
нешто мало више ка глечеру. Веома брзо се договорио са
нашим водичем и уз малу доплату се погодисмо.Остало
нам је скоро 600м висинске разлике до дома. Натоварени
са по два ранца кренули смо преко глечера Орцвери. На
први поглед глечер је веома клизав, срећом није било баш
тако. Навикосмо да без дереза наставимо даље. Дом надохват руке, али никако до њега. Заобилазимо глечерске
пукотине, које су биле све веће како смо се приближавали
дому. По глечеру није било ознака. И водич се једва некако
сналазио у одабиру најбоље стазе. Највећа опасност је
прелаз са глечера на каменити део. Крајње опрезно смо
прешли преко глечерских мостова. Коначно смо осетили
тврдо тло под ногама. Најпре пауза, па како нам буде... Последњих 200м до дома је баш тешко.
Све нам се нагомилало - и умор, и тешки ранчеви, и
нагиб. Стижемо у дом на висину од 3650м савладавши
1750м надморске висине. За данас је доста.
Сутрадан смо планирали дан за аклиматизацију. Мало
смо дуже спавали, па након доручка кренули уз долину.
Стаза је била препознатљива и делимично обележена каменим купицама. Планирали смо преко 4500м, али нас је
водич раније зауставио због камених одрона. Нисмо журили, желели смо да што дуже будемо на већој висини.
Нико од учесника није показивао симптоме висинске болести. У повратку смо обишли цркву која је сигурно на највећој висини. Мала лимена капела, учвршћена сајлама се
налази на преко 4000м. Рано смо се вратили са аклиматизације у дом.Требало је сачувати снагу за сутрашњи дан.
Поподне се време променило. Снег, киша, грмљавина...
Како ли ће бити сутра? Зар толики пут превалисмо за џабе.
Навече се договарамо са водичима и домаћинима. Мало
су нас охрабрили јер, како казаше, наручили су добро
време само за нас. Да им верујемо...
Завршни успон смо започели по договору са водичем. У колони су Пољаци, Немци, Украјинци и ми из Србије.
По мраку смо се провукли испод камених кулоара. Зора нас
је затекла испод превоја на 4500м. Даље настављамо у навези. Нови снег је, кога је донело јучерашње невреме, прекрио глечерске пукотине. У навези је ипак сигурније. Сунце
нас огреја на превоју. Налазимо се на граници између Русије и Грузије. Даље се пењемо са руске стране. Са висином се повећавала висина новог снега. Није једноставно
пртити на 4500м. Први проблеми су се појавили код једне
наше чланице у навези. Бодримо је како не би цела навеза
одустала. Паузе су све чешће. Мирно је без ветра. Ипак су
домаћини наручили време за наш успон. Подно самог врха
први пењачи су пробили снежну стреху и изашли на плато.
Сви се одмарају и сакупљају снагу за завршних 150м. Пред
нама је веома стрма падина - залеђена и прекривена
новим снегом. Навеза нам се смањила за једног члана.
Коначно до изражаја дође и цепин. Лагано се пењемо
уз осигурање партнера. Након савладане стрмине наилази
равнији део. Врх је под маглом, али знамо да је ту негде.
Коначно, гомила људи на једно месту...

Завршни успон
Налазимо се на 5033м - највишем врху Грузије и једном од захтевнијих врхова Кавказа. Веома је хладно да
бисмо се дуже задржавали. Завијорила се државна застава, застава ПД “Победа” и нашег верног пратиоца
Ласте. Одморићемо се кад се скинемо са ове незгодне
беле купе. У силаску још већа опрезност. Никоме у навези
не би било пријатно да се неко оклизне. Могли бисмо да
бирамо руску или грузијску страну. Све је било по плану.
Сада нам није било жао новца за водича...
На превоју се мало одмарамо, па настављамо даље.
Црни облаци нас пожурују. Дођосмо и до камених кулоара.
Сунце је отапало снег, а камење и огромне стене су тутњале њима. Тамо где смо јутрос прошли, сада би било
јако ризично. Морамо преко глечера. У једном тренутку
смо стекли утисак да ни водичи не знају на коју ће страну.
Све су навезе на гомили. На појединим местима смо ишли
кроз прави лавиринт глечерских пукотина. Печурке са леденом дршком и каменом капом нас подсећају на Ђавољу
варош. Последице глобалног отопљавања су очигледне.
Дерезе скинусмо тек на силаску са глечера. Мало нам је
лакнуло. Једва чекамо да дођемо у дом на топле и хладне
напитке. Још једну ноћ смо преспавали у дому. Сутрадан
смо кренули истом стазом од дома ка глечеру, али
са.мање терета. Заједно смо прешли глечер са Пољацима
и наставили даље ка превоју и цркви Тсминда Самеба.
Обишли смо је по кишовитом времену и спустили се до
градића Казбека, полазне тачке нашег успона. Нашој
срећи није било краја.
Владислав Матковић.

Пауза пред завршни успон-4900м

Аклиматизација

Први Срби на Казбеку:
Крстић Горица, Миленковић Радосав
и аутор текста Владислав Матковић.

ISSN 1452-7456

Некадашња метео-станица- 3650м

