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ЕКСПЕДИЦИЈЕ

ПРВА ЖЕНСКА ЕКСПЕДИЦИЈА
НА ХИМАЛАЈИМА
деју за прву женску експедицију у Хималајима
је покренуо планинарски клуб Extreme Summit
Team (EST) основан августа 2000. у Београду.
ЕSТ је од оснивања до данас постигао
врхунске резултате у спортским гранама алпинизам и
високогорство. Наши чланови су на основу спортских
резултата добили следећа звања: 6 заслужних
спортиста, 11 спортиста међународног разреда и 23
спортиста савезног разреда.
Оснивач ЕSТ-а и главни руководилац идејног
пројекта је Драган Јаћимовић.
Идеја за прву женску експедицију у Хималајима
је потекла на 20-годишњем хималајском искуству
идејног творца пројекта у раду са људима и грађењу
тима у екстремним условима. Драган Јаћимовић је у
последњих 10 година градио тимове током експедиција
и преносио своје велико искуство кроз одговорни
однос вође према планинарима и планинаркама са
простора Западног Балкана. Он је до сада извео преко
250 планинара из региона на највише светске врхове.
Такође, у његовим експедицијама прва жена из Србије,
први планинар из БиХ и први Македонац су се попели
на Мт. Еверест (8.848 m), а прве жене из Црне Горе и
Македоније су се попеле на највиши врх Јужне Америке
– Аконкагву (6.962 m).
Ово је пројекат кроз који смо желели да прођу
све девојке из региона које се баве високогорством,
како би након квалитетне селекције одабрали тим
за успон на Тharpu Chuli (5.663 м) у априлу 2015.
Природа прави селекцију најбољих, а не ми, јер не
мења планина људе већ само поставља своје услове
за успех појединца. Од нас самих зависи да ли ћемо
се мењати, или не. Промене су ствар избора и увек
су личне. Оне су плод мукотрпног рада. Зато успон на
врх планине треба да буде средство за промене, а не
циљ сам себи. Припремни успони су били изведени на
најатрактивнијим планинама Србије, Македоније, Црне
Горе и БиХ, а поред селекције најбољих, идеја је била
да водичи ЕSТ-а своје огромно хималајско искуство
пренесу девојкама како би се овај спорт равномерно
развијао у региону. После експедиције девојке ће имати
обавезу да стечено знање преносе другим планинарима
по принципу: „Наследи туђе знање, обогати га својим
искуством и проследи га на радост другима...“
Такође, ово је вероватно први пут од оснивања ПСС
да један клуб окупља, обучава и финансира одлазак у
Хималаје чланове других планинарских клубова. Овде

И

није било важно ко је из ког клуба, већ да се знање шири
и искуство преноси на корист и радост свих планинара
и планинарског покрета у региону.

Учеснице прве женске експедиције на Хималајима
су: Андријана Милетић, Биљана Чегар, Биљана
Савковић, Јелена Игњатовић, Бранка Брадашевић,
Биљана Меденица, Весна Ђоковић, Сања Павловић,
као и Александар Рашин, планинарски водич и освајач
врхова виших од 8.000 метара.
Драган Јаћимовић
PK Extreme Summit Team
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ЖЕНСКА ЕКСПЕДИЦИЈА
THARPU CHULI 5.663 - ХИМАЛАЈИ 2015.

утобуси препуни путника, околина пуна
шаренила, весела лица свуда око нас и много
неке чудне енергије којом Непалци плене,
први је утисак док се минибусом возимо са
аеродрома до Катмандуа. Својом гужвом на улицама,
којима свако иде својим послом без нервозе и напетости,
Непал нам на свој начин жели добродошлицу.
После годину и по дана селекције, озбиљних
припрема у планинама Црне Горе, Македоније, Босне
и Херцеговине, Швајцарске, од 44 пријављене девојке,
нас осам смо имале срећу да се нађемо у првој
женској експедицији са ових простора, у организацији
Extreme Summit Team-а и уживамо у лепотама Непала
и Анапурна области, у којима се налази и циљ наше
велике авантуре – врх Тharpu Chuli, 5.663 нмв.

А

Долазак у Катманду
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Авантура почиње већ првог дана у Катмандуу
вожњом рикшама кроз препуне уске улице. Ту се
истовремено обавља и колски и пешачки саобраћај,
обилазе се Царска палата и древни град, манастири
и чесме поред хотела у коме смо смештени. На улици
се обављају редовни кућни послови, прање рубља и
купање, а свуда око нас су весела деца округлих лица
којима смо посебно занимљиви. Акција није ни почела,
а ми смо већ препуни утисака.
Следи ужурбано препакивање, пут до Pokhare,
туристичког центра поред језера, а са прозора хотелске
собе пружа се поглед на импозантне врхове Анапурна
I и II. Овде нам се придружује водич Бадри,који ће
у наредним данима бити са нама и водити рачуна о
логистици, као и да наша акција тече по већ утврђеном
плану.Ту су и носачи, кувари и помоћници, наравно и
Шерпаси - водичи за завршни успон.
Акција почиње треком кроз прелепе прашумске
пределе који су богати бујном вегетацијом, мноштвом
потока преко којих прелезимо мостовима. Даље
пролазимо кроз насељена места и поред лоџева, где
нас мештани поздрављају неизбежним „намасте“,
а предивни пејзажи остају као трајна успомена.
Атмосферу у групи допуњују режисер филма Младен и
сниматељ Марко, са нама је и новинарка из Црне Горе
Радмила. Весели смо, задовољни, пуни ишчекивања...
Шале ради, нашег водича Рашу зовемо „Сулејман

ЕКСПЕДИЦИЈЕ
Величанствени“, истина – није Сулејман, али јесте
величанствен водич, саветник, спреман да пружи сваку
врсту подршке која нам је тако потребна...
Уз мање непријатности због неколико уједа пијавица
и једним повређеним скочним зглобом, стижемо до
Анапурна базног кампа на 4.130 mnv. Управо ту се
дешава оно чега смо се највише прибојавали, а то је:
проблем са висином. Осим Биље и Медене, све смо
осетиле последице пребрзог доласка на ову висину.
Чудно је, све док ме мучнина и главобоља потпуно
обузимају, ниједног момента не размишљам да је
за мене ово путовање завршено. Ваљда је жеља да
се оствари циљ прејака и гле чуда - после 12 сати
мучнине и нелагоде, у јутарњим часовима поласка у
висински камп устајем препорођена, растертећена
свих тегоба и потпуно спремна на нове изазове, а биће
их на претек...
Крећемо из Анапурна базног кампа у наш висински
камп на 4.600 нмв. Терен је на почетку стеновит са
огромним каменим громадама. Ја лично волим овакав
терен, али примећујем да је девојкама прилично тешко.
Опрезне су. По изласку из стена чека нас пролазак
кроз сипар док нас све време засипа камање, али нас
чека и неколико стотина метара вертикале, где је већ
постављено уже уз које жимаримо. Након два сата
излазимо са неколико модрица по рукама и ногама.
Све у свему, срећно смо прошли и ову деоницу, а онда
улазимо у део обрастао маховином, травом и блатом,
испод којих су клизаве и влажне стене и сад већ личимо
на 12 малих Хобита који се пентрају литицама Мордора
као у „Господару прстенова“. Напокон висински камп!
Чека нас топла супа, а чекају нас и наши пријатељи

Полазак на планину

Непалци, који су нам направили највећу могућу
удобност у шаторима на 4.600 мнв.
Следећег јутра Раша доноси важне одлуке. Мала
Биља и Радмила због висине не могу даље, а Младен
и Марко не могу да снимају, јер се генератор покварио.
Са два носача враћају се у Анапурна базни камп,
тужни их испраћамо, али се окрећемо плановима за
завршни успон. У трпезаријском шатору пажљиво
слушамо планове и процене висинских водича, а онда
почиње потмула бука и подрхтавање тла.Једина мисао
у главама нам је лавина... Истрчавамо из шатора
док се све тресе под нама, збијамо се једни уз друге
са Непалцима у ишчекивању вести са које стране
креће лавина. Један од Шерпаса узвикује „цунами“ и
ми схватамо да је земљотрес, а не лавина... Иако је
потрес трајао цела два минута, немате много времена
за размишљање, само ишчекујете, а реаговаћете у
зависности од тога шта ће се десити... Још неколико
благих потреса, а онда се све смирило... И ово је
прошло добро! Око 6 сати поподне Шерпаси се враћају
са терена, поставили су ужад. Процена је да можемо
да кренемо на завршни успон...
У један сат после поноћи, на температури од -23˚ C
уз помоћ чеоних лампи крећемо на последњу деоницу
пута ка врху Тharpu Culi.... Док шкрипи залеђени
снег под ногама и корак по корак се ближимо циљу,
тихе смо јер је велики успон, чувамо снагу, помало
забринуте, али одлучне и истрајне... Понека суза - да
ли због напора или страха, или од превеликих емоција.
Опрезни смо да неко не заспи док чека на ужету и уз
велики напор савлађујемо преко 400 m жимарења уз
вертикалу до изласка на гребен, а онда због велике
количине снега - још 300 m жимарења гребеном, где је
ширина пролаза уствари ширина наших стопа. Шерпаси
и Раша нас стално опомињу на опрез. Напокон смо ту!
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На врху! ...Олакшање је само тренутно, само jедна
фотографија јер је видљивст јако лоша. Разочарења
има јер не видимо ништа даље од неколико метара око
себе, али задовољство због успеха није ништа мање.
Кратко траје наше радовање, јер се треба вратити.
Поново жимарење гребеном, онда још 400 m абзајла,
пропадање кроз већ расквашен и мекан снег, а умор
се већ чита на изгорелим лицима. Иако није било
сунца, велика рефлексија је оставила трага на многим
лицима, па и на лицу нашег водича Раше - мислећи о
нама, заборавио је да се заштити.

уопште није мали.
Следе два дана путовања на повратку кући. Умор
стиже, али прикупљамо неке скривене резерве снаге
да их међусобно поделимо.
Можда ћете се питати како функционише тим од осам
жена на једном месту у току 17 дана, али уз оволико
дешавања и непредвиђених ситуација нема времена
за личну нетрпељивост и незадовољство. Уосталом,
овај тим је формиран и пажљиво биран током годину
и по дана под будним оком и искуством идејног творца
ове приче Драгана Јаћимовића, уз драгоценe савете

Доласком до стеновитог дела схватамо да је
земљотрес променио конфигурацију терена, па
Шерпаси имају проблем да нам нађу безбедан пут кроз
новонастале камене громаде. И последња препрека,
по мени и најопаснија деоница ове акције је излазак
до Анапурна базног кампа, око 200 m уз успон од преко
50 степени, где се са свих страна сливају блато и снег.
Ми смо између блата и снега, имамо само једну траку
још увек стабилног снега којом можемо да дођемо до
врха. Умор стиже, корак је све тежи и краћи, а ту је и
страх. Са врха нас бодре Биља ,Радмила, Младен и
Марко, али мало тога у овим моментима може бити од
помоћи. И још једна победа! Сузе радоснице, загрљаји
и међусобна блискост у овако тешким и емотивним
тренуцима само су део расположења које влада сада
када је најтеже прошло.
У Анапурна базном кампу наше весеље и прослава,
за нас тако важног успеха, кратко трају. После песме и
неизбежног ужичког кола, сазнајемо да су последице
земљотреса катастрофалне, да су наше породице у
Србији забринуте и све то баца сенку на наш успех који

Раше, нашег водича на свим акцијама, који нас и
најбоље познаје.
Ово је прва у низу акција које су у плану за наредни
период, а овај тим би тек требало да постигне истински
велике успехе. Уз наду да ћемо успети да обезбедимо
финансијска средства, од којих највише и зависе овакви
подухвати, надамо се ускоро врховима од преко 7.000
и 8.000 мнв.
Кажу - ко једном оде у Хималаје, обавезно пожели
да то понови. Ми смо имали једно садржајно путовање
пуно преокрета и непланираних изазова. Осећам
се богатијом за једно велико животно искуство и као
планинар, али и као човек. Непалци преносе једну
дивну и племениту енергију и живећи са њима током
ових 17 дана, не можете а да не промените поглед
на догађаје и људе око себе. Лепота и импозантност
хималајских врхова се дубоко урежу у памћење и свака
помисао на ту лепоту рађа нову жељу да их поново
посетите.
Јелена Игњатијевић
PK Extreme Summit Team
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КАТАСТРОФАЛАН ЗЕМЉОТРЕС
У НЕПАЛУ
атастрофалан земљотрес од 7,8 степени по
Меркалијевој скали задесио је Непал 25. априла
у 11:56 по локалном времену. Епицентар се
налазио у области Lamdžung североисточно од
Katmandua, на дубини од 15 km. Земљотрес се осетио
и у Кини, Индији и Бангладешу. Погинуло је скоро 9.000
људи (званично 8.947), а 22.000 повређених.
Земљотрес је изазвао лавину на Maunt Everestu,
где је погинуло 19 планинара (највише погинулих у
историји Everesta у једном дану). Стотине хиљада
људи је остало без крова над главом.
Накнадни удари су се дешавали на сваких 15 – 20
минута, а 26.04. забележен је земљотрес са магнитудом
од 6,7 Richtera.
Следећи јачи земљотрес је захватио област близу
кинеске границе са магнитудом од 7,3 степена и тада је
рањено нових 2.500 људи, око 200 је погинуло.

К

У директном контакту др Ненада Дикића
(председника Антидопинг комисије при UIAA)
са др Будом Баснијатом (бившим председником
Медицинске комисије UIAA), а сада председником
Непалског удружења планинске медицине, сазнали
смо да је највећи проблем у збрињавању великог
броја повређених људи. Ортопеди немају довољно
медицинског материјала.
На предлог председника Савеза и сагласност УО
ПСС организована је акција прикупљања новчане
помоћи која је усмерена на државну Патан болницу,
где је иначе и запослен др Баснијат.
Прилозима институција, планинарских клубова и
појединаца прикупљено је 3.000 € који су уплаћени на
рачун Патан болнице.
ПСС се захваљује свима који су на овај начин
пружили помоћ унесрећеном народу Непала.

Фото: QuickFire INC
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РУЈ - ТРАДИЦИЈА И ВЕЧНОСТ
ести традиционални међународни успон на
Руј остаће записан, a 13. јуни 2015. године
упамћен и у Бабушници, и у селу Ракита,
у Трну, у Нишу, Софији, широм Балкана и
Европе. И када избледе на листовима планинарских
књига имена учесника (између 1.200 и 1.300) са обе
стране планине - српске и бугарске, схватићемо да
смо сви заједно исписивали на Рују још једну страницу
историје, важнију од бројева. Овај дан мора бити
прекретница за општину Бабушница у Србији и општину
Трн у Бугарској.
Планина Руј била је свет у малом 13. јуна, јер осим
планинара из Србије и Бугарске, врхове Руја походили
су и планинари из свих бивших југословенских
република, али и из Велике Британије и Канаде.
Нашу пребогату традицију ставили смо у службу
будућности наших народа. Традиција и вечност уткани
су у слоган шестог успона на Руј - традиција као
захвалност ПС Србије на помоћи око организације и
уврштавање у календар акција Савеза, а вечност - као
знак захвалности писцу, философу и планинару Саши

Ш

- испунио је. Поједностављене су формалности, што
је довело и до вишеструко већег одзива на бугарској
страни.
Општина Трн је обезбедила сендвиче и воду за
учеснике који су се ка Рују упутили из правца села
Забел и Турковци Сваки корак био је ново узбуђење.
Планинари у готово непрегледној колони, у топлом
јунском дану пријатно су расхлађени, јер стаза већим
делом иде кроз столетну листопадну шуму. Уживају у
новим видицима и спознајама.
Прво одмориште било је изнад Раките, на ливади
са појатом и старом крушком. Поглед пуца ка кањону
Јерме између Влашке и Гребен-планине, затим на
суседну планину Таламбас, а у даљини на Суву и Стару
планину. Одлично обележена стаза уводи нас затим у
шуму где и усред јуна још мирише дивљи бели лук сремуш, а на стаблима затичемо више од пола века
старе поруке војника, који су тим граничним стазама
некада патролирали. Данас планинари, ето, бришу
земаљске границе.
Баш на изласку на широки гранични пут, уочава се
Српски и бугарски
планинари на врху Руј

Аранђеловићу,
Руј.
Аранђ
ђеловићћу покретачу успона на Р
ујј
Био је то невероватан подухват ПK “Руј 1706”
из Бабушнице и Туристичке организације општине
Бабушница. Печат ПК “Железничар” из Ниша био је
веома видљив све време. Ове године је много утицајних
и успешних личности подржало манифестацију. Успон
је у селу Ракита пригодним говором отворио његова
ексцеленција генерални конзул Републике Бугарске у
Нишу, господин Атанас Крстин. Обећање које је дао
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један
један оштри врх неких стотинак метара изнад пута.
пута
То је Ветрен или Ракитски камен, висок 1.456 метара.
Кажу, да је то један од најлепших врхова у општини
Бабушница који, посматран из разних углова, изгледа
увек различито. Петнаестак минута стрмог успона и
ево нас на Ветрену – одакле уочавамо и коначни циљ
акције, врх Руј. Али, и још „пола Балкана“ приде! Са
Ветрена се истовремено виде и кањон Јерме у Србији
и кањон Јерме код Трна у Бугарској.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Од Ветрена, водичи из ПК “Руј 1706“, враћају прву
групу учесника, оне који не желе, или не могу да пређу
целу стазу до Руја и назад. Ови учесници, у ствари су
прешли и најстрмији део стазе, у укупној дужини од 12
километара.
Много је више планинара који настављају даље ка
Рују. Лаганом шетњом са пограничног пута излазимо
на огромне зелене ливаде, које овако савршену боју
имају само у ово доба године, средином јуна.. Мирише
природа, мирише здравље, мирише лековито биље...
Подручје око врха Руј (1.706 м) је један огромни
куполики пашњак. Захватамо воду из извора на око
1500 метара надморске висине и крећемо у завршницу.
Како се приближавамо врху, тако постају јаснији звуци
са врха. Радост, срећа, песма и игра... Планинари са
бугарске стране планине, с обзиром да се нису пењали
на успутни врх, као ми на Ракитски камен, увек изађу
пре нас на Руј па, чекајући нас, започну са весељем.
Ми се, наравно, придружујемо.
И на Рују смо! Наредних сат и по дружимо се са
пријатељима из Бугарске. Ове године, са бугарске
стране на Руј су се, по ранијем договору, попели и
чланови Скијашко-планинарског клуба „Власина“ из
Сурдулице. Власинско језеро се као трака на хоризонту
види са Рујем и планинама около, па све до Витоше,
Риле и Пирина у Бугарској.
У тим тренуцима, Руј постаје права планина
без граница, као што и осећања свих планинара
превазилазе границе свих очекивања. Неверица да
овако нешто може да се доживи врло брзо прераста
у велику радост. Теку сузе радоснице, свако се грли
са сваким. И водичи и припадници Горске службе
спасавања сада имају најлакши задатак. Нека се
учесници само препусте машти...
Повратак са Руја је преко села Вучи Дел, које се са
својм махалама раштркало око саме граничне линије,
на чак 1200 метара надморске висине, а једно је од
највиших села у Србији.

Чаробних 18 километара кружна стаза започела је
и завршила се у Ракити.
Наши Лужничани су се поново показали као гостољубиви
и вредни домаћини - уживали смо у вурди, чорби од
печурака и планинарском пасуљу. Оживели смо макар
на један дан најславнију епоху села Ракита – године и
деценије када је радио рудник каменог угља “Јерма”.
Било је то у периоду између двадесетих и шездесетих
година прошлог века.

Бугарски конзул Атанас Крстин са водичима

Одржан је и мали филмски фестивал “Руј фест”, у
организацији Удружења “Форум Артистикум” из Ниша,
а уз подршку “Југословенске кинотеке” и филмског
критичара Дејана Дабића. Филмови су приказивани
у сеоском Дому, који је између два светска рата био
биоскоп, онда када је Ракита имала преко хиљаду
петсто становника.
Први приказани филм из архива “Југословенске
кинотеке” био је документарни филм, настао пре више
од сто година, “Природне лепоте Старе планине, Миџора
и Пирота са околином”. А онда, тренутак који се чекао
девет деценија - у селу Ракита, на месту где је 1929.
године снимљен, приказан је играни филм “Рударева
срећа”, први играни филм у историји југословенске
кинематографије.
Те, 1929.године, родио се најискуснији учесник
овогодишњег успона на Руј, чика Тома Цветковић из ПК
“Железничар“ из Ниша. Најмлађи учесници акције били
су деветогодишње Нишлије Димитрије Недељковић и
Павле Павловић.
Покретачи и организатори су акцију “Успон на
Руј” посветили мештанима села Ракита и Вучи Дел,
великим херојима, који су у најтежим временима после
затварања рудника, остали на својим огњиштима
чувајући традицију свога краја.
Мирослав Докман
ПК „Железничар“ Ниш
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ПОВОДОМ ДАНА ПЕШАЧЕЊА У ВРАЊУ 9. мај 2015.

БИСЕРИ ВРАЊСКЕ РЕКЕ
ОТВОРЕНА ПЕШАЧКА СТАЗА „КАЗАНЂОЛ“
рањанци су добили стазу за шетњу и рекреацију
долином Врањске реке.
Стаза „Казанђол“, дужине 4 километра,
почиње из центра града (Скупштина), пролази
кроз долину Врањске реке, крај светиња, културно –
историјских споменика и природних реткости и лепота.
На акцији „Дан пешачења у Врању“, 9. маја 2015. године,
у првој шетњи су учествовали ученици Основне школе
„Бранко Радичевић“, чланови Џудо клуба „Врање“,
посленици Туристичке организације Врања, грађани и
планинари.
Изградњом и уређењем ове стазе врањански
планинари завршили су еколошки пројекат у вредности
од 300.000,00 динара, који је добијен на конкурсу града
Врања. Током седам месеци рада, из долине Врањске
реке избацили су око 500 врећа разног отпада,
уредили и осигурали кружну стазу и поставили три
мостића и исто толико столова са клупама за одмор.
Стаза је такође део Европског пешачког пута Е 7 и део
традиционалне акције „Врањски планинарски маратон“,
а има рекреативни, туристички и образовни значај.

В

Отварање

Крај моста је једна велика светиња. Црква Свете
Петке датира из XIII века као средњевековна српска
црква, изграђена на месту где су се налазиле мошти
непознатог свеца, које и данас шире благодатни мирис.
Турци су је претворили у џамију доградивши минарет,
а задржавши крст. Народ је прозвао „крстата џамија“.
Црква је обновљена прилозима народа, а од првобитне
цркве остале су само зидине на улазу. 8. августа је
слава овог Храма.
Поклонисмо се и древном Манастиру Светог оца
Николаја. Цркву је за време владавине Краља Стефана
СВЕТИЊЕ И ИСТОРИЈА
Долину Врањске реке походимо од Белог моста. И Дечанског сазидао кнез Балдовин. У периоду између
Врање, као и Верона, чува и негује легенду о трагичној 1343 - 1345. године, Повељом цара Душана Немањића,
љубави. У Верони љубав се збивала на балкону, док манастир Светог Николе је постао метох Хиландара.
се овде, у Врању, у доба Турака, исказивала на обали Од 1995. почела је обнова када су подигнути пирг и
Врањске реке. Легенда каже да је лепа Ајша заволела конак.
младог сиромашног Стојана. Једном их је у љубавном
загрљају затекао Ајшин отац Селим бег. Он их је убио, ДИВЉИНА И ЛЕПОТА КАЗАНЂОЛА
На стази Казанђола је и чесма питке воде, коју је
јер није хтео зета друге крви, а ћерке се одрекао. На
подигла
епархија врањска. Полако улазимо у хлад
самрти Ајша је замолила оца да од новца, спремљеног
за њену удају, сагради мост и на том месту подигне бројних кестенова и липа. Вода је чиста и бистра, а
како и не би била када се прелива преко камења и
споменик њиховој љубави.
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стена. Настаје недалеко одатле, на саставу Девотинске
и Мале реке. Прелазимо преко једног од три мостића,
која су на ове три реке поставили врањски планинари,
а у потпуном су складу са природом.
Ево нас и крај некадашње бране - купалишта
многих генерација Врањанаца. Столови и клупе су
дело вредних планинара. Пружа вам се могућност за
одмор као из бајке, уз жубор воде, мирисе разноврсног
пољског цвећа и песму птица. Вегетација је бујна на
сваком педљу долине... Одавде хитамо према првим
слаповима, а тек ће их бити - и то каквих! Наилазимо
на остатке једне од десетак воденица, које су служиле
мештанима околних села.
Добро уређеном и обележеном стазом настављамо
даље у истраживање клисуре. Понегде можемо прећи
преко реке, ако није баш набујала, а онда у појединим
деловима чекају призори лепи и дивљи као из
прашуме. У врлетном кањону Врањска река је између
планина Пљачковица и Крстиловица вековним радом
у стенама исклесала тескобно корито. У дивљој и
каменитој урвини налази се Казанђол, некада природно
купалиште многих генерација Врањанаца.

Као на вечној стражи, изнад Казанђола, уздижу се
огромне стене. До њих се пењемо стрмом и напорнијом,
али осигураном, стазом. Вода и ветар су били прави
уметници створивши у природи оваква ремек-дела.
На једној од литица изнад Казанђола, Планинарски
клуб „Железничар 2006.“ је заједно са алпинистима
- инструкторима Планинарског савеза Србије уредио
природну стену. Чланови Клуба демонстрирали су
алпинистичке вештине, које овде стичу припремајући
се за велике подухвате у планинарењу и алпинизму.
У непосредној близини се, са друге стране долине,
налазе Маркове фуруне – пећинице тешко приступачне,
за које постоји легенда да је ту Краљевић Марко пекао

хлеб. Следи узбудљив успон уском стазом. Долазимо
до зидина Марковог калета. Један је од најстаријих
споменика историје и културе у овом крају. Представља
остатке средњовековног утврђења на античким
темељима, на истуреном гребену уз пут који спаја
Врањску са Лесковачком котлином. Претпоставља
се да га је подигао византијски цар Јустинијан Први у
VI веку. По народном предању то је био град српског
јунака Марка Краљевића. Са јужне и источне стране
тврђава је заштићена масивним бедемима дебљине
око два метра, а на западу се налази стрма литица.
У централном делу доњег платоа откривени су остаци
сакралног објекта, грађеног од притесаног камена.
Одавде са зидина Марковог калета пуца поглед на
Врање, одакле смо и кренули у малу авантуру звану
“Казанђол”. Након правих часова православља,
историје, географије и школе у природи, уследио је
повратак кружном стазом кроз долину реке.

ПЛАНИНАРИ - ГРАДИТЕЉИ
Планинарски клуб “Железничар 2006.” из Врања
је, у сарадњи са градском управом, током седам
месеци реализовао еколошки пројекат „Уређење стазе
Казанђола“. Тим планинара најпре се суочио са бројним
дивљим депонијама на левом ободу Врањске реке. На
потезу између Марковог калета и Казанђола затекли
смо гомиле пластике, кости животиња и свакојаке врсте
отпада. Више стотина врећа разног отпада завршило
је у камионима врањских комуналаца, а онда и на
депонији, где му је и место. На делу су биле лопате,
мотике, секире, косе, маказе... Момци из планинарског
клуба су уложили велике физичке напоре. Након што су
били и комуналци, нашли су се и у улогама грађевинаца,
дрвосеча и столара. Ваљало је урадити стазе, често
у непроходним деловима Врањске реке. Тамо где је
нагиб терена већи, настале су степенице од дрвета и
камена, као и ограде као осигурање. Водило се рачуна
да све буде у складу са природом. Са планинарским
обележјима стаза је полако добијала изглед какав смо
желели. Уследила је последња фаза овог подухвата.
Прионуло се на израду мостића од дрвета преко
Девотинске, Мале и Врањске реке. У долини, крај
стазе на више места никли су дрвени столови и клупе
за одмор посетилаца. Идејни вођа целог подухвата био
је Зоран Лазаров.
Уређењем Казанђола, Врање и његови грађани, као
и посетиоци добиће нова места за одмор и уживање.
Биће то најбоља промоција културних, историјских и
природних вредности града и целога краја.
Текст и фотографије: Србољуб Николић
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ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ

РАЗГОВОР СА
РАДОМИРОМ
ФИЛИПОВИЋЕМ
ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ
БАЈИНА БАШТА
У СУСРЕТ АКЦИЈИ
„ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2015“
Републичка планинарска акција „Дани
планинара Србије 2015“, која је одлуком Управног
одбора ПСС из 2014. године заменила акцију „Табор
планинара Србије“ одржаће се од 03 – 05. јула у
селу Растиште на падинама планине Таре, испод
Предовог крста у близини Перућца на Дрини, а на
територији општине Бајина Башта.
Планина Тара је познати планински центар
са развијеном туристичком инфраструктуром.
Развоју туризма и афирмацији вредности планине
Таре велики допринос дали су и планинари Србије.
Једно од некадашњих планинарских друштава ПД
„Славија“ из Београда изградило је планинарски
дом на Калуђерским барама. Старији грађани
Бајине Баште и села на Тари добро се сећају
планинара др Куна Видрича, великог познаваоца
ове планине, који је трасирао и маркирао бројне
планинарске стазе. Такође је оставио вредно
писано дело „Водич по планини Тари“.
Сада у Бајиној Башти активно ради Планинарски
клуб „Тара“, који је организатор и домаћин акције
„Дани планинара Србије“.
Кроз програме развоја туризма и спорта
локална управа општине Бајина Башта пружила је
снажну подршку активностима ПК „Тара“ у развоју
програма планинарског спорта и рекреације. Улога
планинарског клуба препозната је кроз високу
друштвену одговорност у области социјализације
и образовања омладине и грађана Бајине Баште,
а такође и у стручној помоћи у ванредним
ситуацијама и природним непогодама у планини.
Редакција часописа „Планинарски гласник“
замолила је господина Радомира Филиповића,
председника Општине Бајина Башта, да читаоце
и све планинаре Србије упозна са изузетним
природним вредностима и туристичким и
планинарским потенцијалима овог краја Србије
који краси планина Тара и река Дрина.
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Радомир Филиповић

Неоспорно је огромно природно богатство
које се налази у границама бајинобаштанске
општине, да ли је искоришћено на прави начин?
Бајина Башта између Таре, Дрине и Повлена
се налази у непоновљивом природном амбијенту.
Планина Тара, опасана кањоном Дрине, испресецана
мноштвом мањих кањона представља бисер пре свега
по разноликости терена, флоре и фауне. Панчићева
оморика, медвед и младица су симболи нашег краја, који
својим присуством сведоче о очуваној здравој животној
средини. Ја на природна богатства општине гледам,
пре свега, кроз призму развоја туризма. Постоји идеја
да се направи нека врста туристичког прстена, где би се
ћиром из Кремана, Шарганском осмицом преко Мокре
горе стизало у Вишеград, одатле бродом од Ћуприје
до Перућца, гондолом на Тару, а преко Таре бициклом,
коњем, пешке или, ако баш мора, аутобусом.
Наш крај је, наравно, познат и по манифестацијима.
Најпознатији наш туристички бренд је “Дринска
регата”, која ће се ове године одржавати од 14-19.
јула, са неизоставним “Мост фестом” на коме ће ове
године наступати “Бијело дугме” и “Ван Гог”. Током
одржавања манифестације “Дани планинара Србије”,
у Бајиној Башти ће се одржати и “Башта-фест”,
фестивал кратког играног филма са богатим пратећим
музичким програмом. Уз прославу Дана општине, цело
лето у Бајиној Башти пружа мноштво садржаја за све
генерације.
Све ово ми говори да, водећи рачуна о очувању
природног окружења, развој општине треба да иде ка
повећању туристичких капацитета, чинећи да овај крај
сам по себи буде туристички бренд.

ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ
подигну на значајно виши ниво од постојећег. Застава
општине се често завиори на неком неприступачном
врху Балкана поред клупске заставе “Таре”.
Поред тога, упознат сам и са њиховим хуманим
акцијама. Прошле године планинари су први стигли до
клизиштима одсечених села у нашем крају. У то време
двојица алпиниста из клуба су учествовали у акцији
спасавања у самом Обреновцу. Несмотрене Чехе су
пре неколико година у ноћним условима спасавали
из кањона Раче и први се одазвали када је њихово
познавање терена могло неком да буде од помоћи.
Фото: Бањска стена - Ненад Марић

Како се у Вашу причу уклапа потенцијални развој
планинског туризма?
Планински туризам има дугу традицију у нашем
крају. Хотели на Калужерским барама и Центар дечјих
летовалишта на Митровцу су годинама користили само
делић огромног потенцијала који пружа планина Тара.
Да будем јасан, Тара никада не треба да буде оно што је
Златибор данас, већ да развија мање центре у зонама
где режими заштите Националног парка то дозвољавају.
Огроман је потенцијал у развоју капацитета за активан
одмор и авантуристички туризам.
У сарадњи са Националним парком, али и
са Планинарским клубом “Тара” планирамо да
предано радимо на коришћењу овог потенцијала за
којим, посебно последњих година, убрзано расте
интересовање.
Планинарство као спорт и као рекреативна
активност је део исте идеје?
Наравно. Мислим да комплетнији “полигон” за
планинарске активности тешко можете наћи и ван
граница наше земље. Велики је број планинарских стаза
са сјајним видиковцима, разноврстан је планинарски
терен, потенцијал за развој кањонинга, пењачког спорта
и алпинизма. Европски пешачки коридор Е7 који вијуга
и Повленом и Таром, представља само надоградњу
приче. У планинарску терминологију и сам потенцијал
развоја овог вида туризма и спорта упутили су ме наши
планинари из Планинарског клуба “Тара”.

На основу реченог, чини се да ће општинска
управа имати много разумевања за циљеве које
пред себе стављају планинари “Таре”
Сигурно. Лично сам био одушевљен предлогом
представника ПК “Тара” да пробамо да од празног
објекта школе у Растишту направимо планинарски
дом. Убрзали смо процедуре како би папиролошки
део што краће трајао и дали дом клубу на коришћење,
уз обећање да ћемо заједно радити на томе да дом
постане озбиљни центар за планинарске активности
свих врста. Планинари не захтевају луксузни смештај,
те се уз релативно мала улагања може добити
пристојан, хигијенски чист објекат на нивоу хостела.
Ту не треба стати, јер се, нажалост, на сеоском делу
општине налази још празних школских објеката. Они
се, такође, могу јефтино адаптирати и умрежити у једну
заједничку атрактивну понуду.
Изгледа да је сарадња опшинске управе са
планинарима добитна комбинација?
Наредне године ће показати да је управо тако.
Уколико сви, мислим на општинску управу, Спортскотуристички центар, Спортски савез Бајине Баште,
Национални парк “Тара”, Планинарски клуб “Тара” и
Планинарски савез Србије будемо озбиљно сарађивали
на заокруживању ове приче – резултати не могу да
изостану.
Редакција
Фото: Кућа на води - Бела Сабо

Кажете “наши” планинари?
Управо тако. Планинари “Таре” су више пута
показали спремност да учествују у промоцији и
афирмацији нашег краја, али и да први прискоче у
помоћ када је тешко. Својим активностима на Тари и
Повлену показали су свима, па и мени, неке кутке за
које нисмо знали да постоје. Сарађују на пројектима
са Националним парком “Тара” који планинарску
инфраструктуру Таре треба до краја следеће године да
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ПЛАНИНАРСТВО ЗА МЛАДЕ

ПЛАНИНАРЕЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
ЗА УЧЕНИКЕ ВАЉЕВСКИХ ШКОЛА

ланинарски клуб „Повлен“ из Ваљева је од
9–10. јуна 2015. године у осам једнодневних
излета реализовао програм „Планинарењем
до здравља“. Преко 700 ученика из ваљевских
основних школа, са својим учитељима и наставницима,
уживало је лепим планинама Повлена. Већина ученика
никада није посетила овај крај. Програм је текао по
плану са поласком у 8 сати из Ваљева, на Дебелом
Брду смо били око 9 сати, а онда смо до планинарског
дома стигли за око 45 минута хода, где смо послужени
топлим чајем. Имали смо мали одмор и за то време
смо добили кратка обавештења о планинарењу ПСС,
нашем клубу, планинама, а нарочито о крају коме смо
се налазимо. Упознати смо са лакшим и тежим стазама
којима ћемо се кретати, зависно од припремљености
појединаца. Скоро сви ученици су изашли на Средњи
Повлен 1.301 m. Они који су се уморили ишли су само
до занимљивих стена и сликали се на видиковцима,

П

Повлен
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одакле се виде планине у Босни. Они упорнији
продужили су до извора реке Цетине, напунили боце
планинском водом па се упутили на Кнежево поље.
Дивна је зелена трава са белим радама, звончићима,
хајдучком травом и лековитим биљем. Црквица са
звоником је за децу право откровљење, јер су се сво
време пењали на звоник као да је осматрачница. Ту
је још један извор, одмориште за пењање на Мали
Повлен 1.347 m. Али, како је преко 90% деце први пут
на излету, нисмо хтели да их преморимо и уплашимо
пешачењем, али смо им предложили да се неки други
пут попнемо на највиши врх. Краћим путем вратили
смо се до дома. Фотографисања је било много, јер је
најављено такмичење за најбољу фотографију.
Деци су подељени тестови са 12 питања. Циљ
теста је да све што су чули из излагања водича и
организатора, а видели приликом проласка, добро
запамте: како изгледа маркација, путоказна табла,
како се оријентисати у планини, које су опасности, како
се обући и шта понети у ранцу. Ове савете користимо
сваке године на излетима, а брошуру којом се служимо
користимо већ 12 година у оваквим приликама.
Преко 2.000 деце је прошло кроз нашу школицу.
Ове године је било мало теже, јер се радило са
великим групама које су први пут на планини. Преко сто
малишана нашло се на стазама, али смо имали среће
са лепим временом. Подршку смо имали од Локалног
акционог плана за децу.
Љиљана Станојевић
Планинарски клуб „Повлен“ Ваљево

SEKCIJA
ПЛАНИНАРСТВО И
НАУКА

ПРОМИНЕНЦИЈА ПЛАНИНСКОГ ВРХА
Да ли сваки „ћувик“ може бити планински врх?... Не може! О томе брине географски појам који
се зове „Проминенција“ (истакнутост). У значење овог појма упућује нас Исо Планић, магистар
географије, аутор монографије „Планински врхови у Србији“.
књизи „Планински врхови у Србији“
(Планинарски савез Војводине 2012.) дата је
дефиниција планинског врха:
Планински врх је индивидуалисан, односно
има релативну висину којом се визуелно-морфолошки
истиче у односу на терен. Виши је од 500 метара
надморске висине.
Могу само констатовати да оваква дефиниција
није довољна уколико желимо прецизно, на основу
уједначених критеријума сачинити коначан списак
врхова у Србији.
Спискови планинских врхова се у свету састављају
већ више од 100 година. Проблем при састављању
оваквих спискова представља критеријум који неку
коту квалификује за уношење у списак. Да ли је Јужни
врх Монт Евереста други по висини врх света? Како
егзактно одредити критеријум на основу којега ћемо
саставити списак планинских врхова у Србији? Како
врхове груписати и на основу једноставних математички
дефинисаних правила сврстати у групе које називамо
планином?

У

Проминенција се може описати као уздизање
врха у односу на околни терен. То је лако разумети
ако замислимо да можемо подићи и спустити ниво
мора по вољи. На одређеној надморској висини сваки
врх би постао највиша тачка на сопственом острву.
Висинска разлика између те надморске висине и врха
је проминенција врха.
Врхови са ниском проминенцијом су најчешће
споредни врхови, или безначајни независни врхови.
Врхови са високом проминенцијом имају тенденцију
да буду највише тачке и предуслов да, уколико нису
заравњени или покривени високом вегетацијом, буду
добри видиковци чак иако су можда сасвим осредње
висине. Проминенција обезбеђује објективан систем
оцењивања за субјективни квалитет.

ПОЈАМ ПРОМИНЕНЦИЈЕ

Проминенција (lat. prominentia): истакнутост,
знатност, величина
Проминенција је термин који у географији описује
истакнутост планинског врха у односу на околни терен.
Она се дефинише као разлика између висине врха
и висине највише тачке у подножју са које почиње
успон на виши врх. Другим речима, проминенција,
или истакнутост, је вертикално растојање између
планинског врха и најниже изохипсе која га окружује
и при том не обухвата виши врх. Истакнутост врха,
или проминенција, је минимална висина пењања до
врха на било који начин од вишег врха, или од нивоа
мора,ни ако нема вишег врха на копну које окружује
врх. Најнижа тачка пењања са вишег врха је седло.
Сродни појам проминенцији, који се често користи,
је релативна висина, с тим што је релативна висина
дефинисана као вертикално растојање од подножја
до врха. Таква дефиниција релативне висине нам није
од користи за потребе прецизног одређивања појма
планинског врха, пре свега због нејасно одређеног
појма подножје.

Графички приказ појма проминенције

Изохипсе на 20 м
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Проминенција Монт Евереста (8.848 m) је 8.848
m. К2 је други по висини врх света (8611 m) и његова
проминенција је 4017 m. Јужни врх Монт Евереста
(8.749 m) Његова проминенција је 10 m - зато га не
сматрамо посебним планинским врхом.
На приказаном острву изохипсама је представљен
рељеф. Врх висине 207 m има проминенцију 207 m.
Врх висок 125 m има проминенцију од 65 м (125 – 60 =
65), а врх висок 84 m има проминенцију од 44 m.
У планинарској литератури се може срести и
термин ултра проминентан. Термин се према опште
прихваћеном начелу, прихваћеном од УИАА (Светско
удружење планинарских организација - Union Internationale des Associations d’Alpinisme) односи на врхове
чија је проминенција већа од 1.500 метара. У свету
постоји око 1.515 таквих врхова. Термин ултра дугујемо
геонаучнику Стивену Фрају (Stephen Fry), који је током
проучавања проминенције врхова у држави Вашингтон
1980-тих успоставио израз “ultra major mountain” (ултра
већа планина) а односио се на врхове са најмање 5.000
ст (1.524 m) проминенције.
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВРХ
Мт. Еверест (Непал/Кина)
Аконкагва (Аргентина)
Мт. Мек Кинли/Денали (Аљаска САД)
Килиманџаро (Танзанија)
Кристобал Колон (Колумбија)
Мт. Логан (Канада)
Оризаба (Мексико)
Винсон (Антарктик)
Карстенсова пирамида/Џаја (Нова Гвинеја)
Елбрус (Русија)
Мон Блан (Италија/Француска)
Дамаванд (Иран)
Кључевскаја Сопка (Русија)

Нанга Парбат (Пакистан)

Еквидистанца 100 м

родитељског врха. Посматрани независни врх је са
вишим матичним врхом повезан седлом и окружен
изохипсом. Изохипса обухвата посматрани независни
врх и бар један виши (матични) врх. Даљом разрадом
појма матичног врха можемо увести појмове матичног
врха првог, другог и вишег реда. Појам матичног врха
вишег реда нам је од користи када желимо планине
посматрати као групе блиских и сродних независних
врхова.

ВИСИНА
8.848
6.962
6.194
5.895
5.700
5.959
5.636
4.892
4.884
5.642
4.808
5.610
4.750
8.125

ПРОМИНЕНЦИЈА
8.848
6.962
6.138
5.885
5.509
5.250
4.922
4.892
4.884
4.741
4.695
4.667
4.649
4.608

МАТИЧНИ ВРХ
Аконкагва
Еверест
Аконкагва
Денали
Мт.Логан
Еверест
Еверест
Еверест
Еверест
Еверест

14 највиших врхова када се у обзир узме проминенција

На горњој слици је приказано острво са врховима.
Ако посматрамо врх 450 m и изохипсе које га окружују,
можемо закључити да је за њега матични врх првог реда
врх 950 m. Матични врх другог реда је врх 1.050 m, а
матични врх трећег реда је врх 1.150 m. Истовремено,
врх 1.150 м је матични врх првог реда за врх 750 m.
Према томе, појам првог, другог и сваког наредног реда
је релативан и односи се само на посматрани врх.
МАТИЧНИ ИЛИ РОДИТЕЉСКИ ВРХ
Можемо констатовати да је матични врх за, на
Важан термин у разумевању проблематике пример, Шаторицу (1.750 m, Копаоник) матични врх
проминенције и решавању проблема прецизног првог реда Панчићев врх (2.016 m), али су матични
одређивања појма планине је појам матичног, или врхови вишег реда Мон Блан и Еверест.
Поређења ради, Миџор висок 2.170 m има
проминенцију 1.480 m, Боботов кук висок 2.522 има
проминенцију од 1.477 m, Ђеравица (2.656 m) је
проминентна 1.023 m, а Бистра (Шар-планина) висока
2.658 m има проминенцију од свега 233 m иако је
највиши врх Косова и Метохије и Србије.
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Највиши врхови на континентима и острвима
немају матични врх, њих окружује море и ниједним
седлом нису повезани са вишим врхом. Ово не важи
за Европу, која са Азијом чини јединствено копно и за
Северну и Јужну Америку које су спојене земљоузом.
Највиши врхови морем окружених копнених целина
су заправо матични врхови највишег реда.
Према горе наведеној дефиницији, матични врх за
Мон Блан је заправо Монт Еверест. Превој преко којега
су ова два врха повезана је у близини језера Оњега
у северозападној Русији на 113 mnv. Проминенција
Мек Кинлија (6.194 m) је 6.138 m. Његов матични врх
је Аконкагва са којом је повезан седлом на 56 m у
Никарагви (осим ако се не користи Панамски канал, то
је спорно).
Појам матичног или родитељског врха носи у себи
проблем смислености одређивања матичног врха
уколико је матични врх веома удаљен. На пример, ако
се неки врх налази у Европи у близини мора и окружен
низијом, његов матични врх може бити Еверест (горе
наведено седло висине 113 m). Седло између тог врха и
Евереста биће на већој висини од седла између тог врха
и на пример Мон Блана. Тако географски близак виши
врх не мора аутоматски постати и матични. Изоловани
врхови су са вишим врховима повезани седлима, која
је понекад тешко одредити без специјализованих
рачунарских апликација. За планинаре такви односи
имају занемарљив значај.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА НЕЗАВИСНОГ
ВРХА И ПОДВРХА У СРБИЈИ ПОМОЋУ
ПРОМИНЕНЦИЈЕ
У САД чувена листа четрнаестица (врхови виши од
14.000 стопа / 4.268 m) користи тачку прекида од 300
стопа / 91 m. У Великој Британији су на листи Alan Dawson – Marilyn пописани сви врхови чија је проминенција
П ›150 m. Листа John-a и Anne Nuttall The Mountains
of England and Wales користи границу проминенције
од 15 m (око 50 стопа). Можда би посебну пажњу
требало обратити на чињеницу да је УИАА одредила
проминенцију од 30 метара као најнижу вредност за
независан врх. Врхови који имају мању проминенцију
називају се подврх.
Код нас у Србији нисмо усагласили ставове по овом
питању. Пред нама планинарима је озбиљан задатак
да ово питање решимо пре свега у циљу реалнијег
вредновања резултата у планинарском спорту. Да ли
су свих девет кота на Руднику, које су више од 1000
метара, засебни врхови? Банетов врх висок 1089 m
има проминенцију од око 10 метара, а од највишег
врха удаљен је 900 метара. Два врха Радана (1.408 м)

имају исту висину, проминенција је обострано око 20
метара.
На планинама са изразитом осном симетријом
(Велики крш, Сува планина, Стара планина, Фрушка
гора и друге планине) често се нижу коте са релативно
малом проминенцијом. Они су понекад као видиковци
планинарима интересантни, често је визура са
њих јединствена, непоновљива. Зато те коте вреди
третирати као посебне врхове, уколико је хоризонтално
растојање међу њима веће.
Изохипса од 500 метара обухвата и Павласов и Исин
чот, што значи да је проминенција Исиног чота око 20
метара. Фрушкогорски врх Плетена анта (500 m) је од
вишег врха познатог као ТВ торањ (516 m) удаљен 1.080
m у правцу истока и има проминенцију 20 метара. Ове
две коте посетиоцима нуде различит доживљај исте
планине, ТВ торањ је врх на којем се налазе објекти
угоститељства и телекомуникација, посећен је и без
густе вегетације, док је Плетена анта тиха и густом
шумом обрасла. Два амбијента и два врха.
Ако су засебни врхови, онда, да ли су све три чуке
истоименог врха Старе планине (Три чуке 1.933 m)
такође засебни врхови? Проминенција између другог
и трећег врха је око 20 метара (нису унети у списак
„Планински врхови у Србији“ аутора Иса Планића).
Други по висини врх Копаоника је Вучак (1.936 m).
Око 1.240 метара јужно, на гребену Караман, налази
се атрактивни подврх висок 1.904 m згодан за предах и
осматрање околине. Његова проминенција је негде око
5 метара. Где ћемо поставити границу? И да ли ћемо
уводити додатне критеријуме?
Главни врх Великог крша (1.148 m) и други по
висини врх (кота 1.093 mnv) међусобно су удаљени
900 метара. Кота 1.093 m има проминенцију од 23 m. И
поред мале проминенције, наведена кота има потребну
атрактивност, па би је могли сматрати посебним
врхом.
Кота 1.236 m је други по висини врх Гребен планине.
Од Бежаништа (1.136 m) је удаљена 1.450 m у правцу
југоистока. Проминенција је свега 36 метара, али је врх
по свему заслужио да се третира као независан.
Предлажем да се размисли о доњој граници
вредности проминенције за независни врх у Србији од
П›30 m, доњој граници вредности за подврх П›10 m.
Додатни критеријум можемо увести код подврхова са
П›10 m који се налазе на растојању већем од 500 m од
матичног врха. У том случају подврх можемо сматрати
независним врхом. На тај начин би мање истакнути
подврхови на дугим гребенима били унети у списак
независних врхова пре свега због својих потенцијала
да буду добри видиковци.
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висок 1.174 m, а Девице Чапљинац, висок 1.187 m.
ПРОМИНЕНЦИЈА, МАТИЧНИ ВРХ И
ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ПЛАНИНЕ У СРБИЈИ Раздваја их седло високо 943 m. Озрен (Лесковик) је у
Проминенцију матичног и највишег врха планине
можемо искористити за прецизније одређивање
статуса планине. Према УИАА назив планина може
имати масив чији највиши врх има проминенцију не
мању од 300 метара.
Појам матичног или родитељског врха у Србији
треба посматрати и одредити тако, да врхови за матичне
врхове првог, или вишег реда имају највиши врх планине
на којој се налазе (Старе планине, Копаоника, Фрушке
горе...). На такав начин се врхови групишу у целине које
називамо планинама и планинским групама. Матични
врх за све врхове Фрушке горе је Црвени чот (538 m),
матични врх за све независне врхове Копаоника је
Панчићев врх (2.016 m) итд.
За планинаре је од већег значаја питање који врх
припада којој планини од питања где је граница планине.
Планину за планинаре (вредновање резултата)
можемо посматрати и као скуп планинских врхова. Код
Вршачких планина, Фрушке горе, Цера, Авале и других
изолованих, јасно омеђених планина, најчешће на дну
и ободу Панонског басена, не постоји дилема који врх
припада којој планини.
Осим проблема припадности планинског врха
одређеној планини, можемо препознати и проблем
статуса сложених узвишења. Планином се по
дефиницији сматра сложено узвишење које се издиже
изнад околног терена и њени врхови имају надморску
висину изнад 500 метара. Питање је колико се планина
мора издизати изнад околног терена да би свој статус
заслужила. Проминенција највишег и матичног врха
сложеног узвишења нам може помоћи да успоставимо
уједначени критеријум који ће важити на простору
Србије.
У планинским пределима Србије, ситуација у вези
са одређивањем статуса посебне планине није увек
најјаснија. За посебну планину се понекад сматрају
сложена узвишења, која су тај статус стекла због
разлога који се не могу назвати егзактним.
Сложена узвишења понекад добијају статус
планине на основу једностраног сагледавања ситуације
од стране локалног становништва. Није толики
проблем када неку планину називамо са два имена, у
зависности од тога са које стране прилазимо. Већи је
проблем када локално становништво један недовољно
индивидуалисан део (нпр. секундарни гребен) назива
посебном планином.
Примера планина са ниском проминенцијом и
проблематичним статусом има заиста много. Навешћу
Озрен и Девицу. Највиши врх Озрена је Лесковик
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односу на Девицу (Чапљинац) проминентан 131 метар.
Становништво Алексинца планину, чији је највиши
врх Лесковик, називају само Лесковик, док је та иста
планина на већини географских карата обележена
називом Озрен. Озрен је назив који користе становници
Сокобање.
Сувобор (866 m) и Рајац (847 m) су једна планина,
па ипак неки сматрају Рајац посебном целином. Рајац
је у односу на Сувобор проминентан 67 метара, то је
недовољна висинска разлика да би Рајац сматрали
посебном планином.
Планине Маљен (Краљев сто 1.104 m) и Сувобор
(Сувобор 866 m) раздвојене су седлом висине од 680
метара. Проминенција Сувобора у односу на Маљен
износи 186 m.
Планине Рожањ (Велики врх 902 m) и Буковик (
Букова пољана 894 m) раздвојене су седлом високим
603 m. Проминенција Буковика је 291 m.
Планине Златибор (Торник 1.496 m) и Будеч (1.207
m) раздваја седло висине 1.155 m. Проминенција
Будеча је 152 m.
Мајдан планина, Равна планина и Петрова гора
су делови Радана (Шопот 1.408 m) у ужем смислу.
Соколовица, Арбанашка планина и Проломска планина
су делови Радана у ширем смислу. Проминенција
Арбанашке планине (Вијогор 1.128 m) у односу на
матичну Радан планину износи свега 78 метара.
Проминенција Проломске планине (Соколов вис 1.370
m) у односу на Радан износи 200 метара. Соколовица
(Радуловац 1.050 m) је према Радану (Арбанашкој
планини као делу Радана) проминентна свега 170
m. Равну планину (1.258 m) са проминенцијом од 28
метара свакако сматрамо делом Радана. Исто је и са
Мајдан планином (Вратница Јоковића 1.096 m), овај део
Радана има проминенцију од свега 16 м. Проминенција
нам у многоме помаже да се на једноставан начин и
правично одредимо приликом разматрања питања
самосталности појединих делова Радана.
Приликом одређивања најмање вредности
проминенције највишег врха планине, као услова за
стицање статуса планине, морамо узети у обзир став
УИАА (300 m као минимална вредност проминенције
највишег врха планине), али и размотрити наше
локалне специфичности. Уситњеност рељефних облика
и традиција у Србији нам налаже да добро размислимо
коју вредност одредити за референтну, како би одлука
била сврсисходна и прихваћена. Можда је вредност од
150 метара за наше услове примерена.
Исо Планић

ПОДРШКА ГЛАСНИКУ

„ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“
У КРАГУЈЕВЦУ
циљу приближавања „Планинарског гласника“
читаоцима, у Крагујевцу је одржана промоција
овог часописа. Промоција је одржана у сали
Библиотеке „Вук Караџић“, која је била мала
да прими све заинтересоване.
Организатори овог догађаја били су Издавачки савет
ПСС и крагујевачка планинарска друштва „Жежељ“ и „
Гора“, а за дан одржавања одабран је 9. јун, јер је тога
дана 1901. године основано прво „Српско планинско
друштво“.
После најаве програма, присутне је поздравио
Радојица Перовић, председник УО ПД „Жежељ“, а
затим је Борис Мићић, председник ПСС, говорио
о историји планинарског издаваштва у Србији, са
посебним освртом на 21 годину непрекидног излажења
„Планинарског гласника“.
Програм је настављен читањем одабраних
одломака из претходних бројева „Планинарског
гласника“, које су врло емотивно извели Весна Лечић и
Бошко Протић. Сваки прочитани текст био је пропраћен
громогласним аплаузом.
О главним смерницама „Планинарског гласника“
говорио је Бранислав Божовић, главни уредник. Он је
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уједно позвао присутне да купују часопис и сарађују у
њему.
Програм су улепшали својом песмом Садија
Бихорац – Кузмић и Влада Тацић, који је тихо на
гитари пратио све учеснике. Током трајања програма
приказивани су снимци корица часописа и планинских
пејзажа, које је припремио технички уредник часописа
Момчило Вуковић.
Иако се у „Планинарском гласнику“ не објављују
песме, аутор сценарија Рада Вукосављевић је за крај
одабрала две песме: једну ауторке Славице Бошковић,
чланице ПД „Жељељ“ и једну аутора Милутина
Вукосављевића из ПСД „ Гвоздац“.
После званичног дела програма прешло се на
„текућа питања“ у башти једног познатог крагујевачког
ресторана. Уз разговор и песму настављено је дружење,
које је завршено рецитовањем Јесењинових стихова.
Општи је утисак да је ово била једна лепа и успела
прича о „Планинарском гласнику“, што ће допринети
његовој већој популарности међу планинарима и,
наравно, бољој продаји.
Рада Вукосављевић, Краљево
фотографија: Жарко Продановић, Крагујевац
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МАЛО ПОЗНАТЕ ПЛАНИНЕ, КЛИСУРЕ
ВОДОПАДИ И МАНАСТИРИ
ОД ДУНАВА ДО СТАРЕ ПЛАНИНЕ
Познати часопис „Планински вестник“, који издаје Планинарски савез Словеније објавио је у броју
8/2014 већу пригодну репортажу о разноврсним вредностима планинске природе југо-источне
Србије. Уз дозволу аутора репортаже и издавача, „Планинарски гласник“ преноси својим читаоцима
ову репортажу у целости. Превод са словеначког језика Бојана Поповић.
ланински свет Србије је због разноврсности
веома занимљив скоро сваком посетиоцу,
а посебно ће бити задовољни они који воле
мање истражену и нетакнуту природу. У
источним деловима земље има високих и стрмих
планина и величанствених стена епских димензија.
Тамо, где се реке уливају у Дунав, углавном су блага
средогорја и романтичан и архаичан свет.
Источни део територије од севера до југа покривају
Дели Јован са планином Борски Стол, планински
ланац Велики и Мали крш и Хомољске планине, које
су високе скоро 900 m. Мало јужније је усамљеник
Ртањ, висок 1.560 m. Неколико километара јужније је
Стара планина, која достиже висину изнад 2000 m.
Власи, који поред Срба, у значајном делу насељавају
та подручја, имају своја обележја и културу. Њихова
традиција је пуна сујеверја, занимљивих архаизама
и мистике, који одговарају тајанственом брдовитом
пределу пуном водотокова, млинова, обраслих потока
– можда ту живе бића из света бајки...

П

континентална – лети је вруће и суво, а зими хладно и
са високим снегом.
Није необично да су баш стари Римљани, веома
захтевни у избору својих пребивалишта и познати
по удобном животу, на територији источне Србије,
тадашње покрајине Мезије, подигли велика насеља,
која су служила одбрани царства, места за одмор и
бање у којима су се лечили и опорављали војници.
Граница империје је била на Дунаву. Ту су и дворци у
којима су живели представници царског двора.
Најпознатији је Виминацијум где је, поред остатака
римског локалитета, последњих година откопано чак
пет скелета мамута.

Виминацијум

Борски Стол

Старе су такође стене: источно од Београда
почиње тзв. родопски планински систем, један од
најстаријих на Земљи. Планине су купасте, мекане
и упркос висини лако доступне. Кроз те крушљиве
планине пут су себи утрле бројне реке и речице, често
кроз уске и стрме јаруге, које су на неки начин заштитни
знак тога подручја и прави светски феномен. Клима је
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Ова територија се налази на око сто километара
југоисточно од Београда. Пре прве посете овим
крајевима саветно је прочитати нешто о историјским
збивањима у време Римљана, о Боју на Косову пољу,
вишевековној доминацији Турака, државама Рашкој и
Зети, о Светом Сави, балканским ратовима, као и о
Србији у време Првог и Другог светског рата. Управо овај
римски период у овом крају историчари и археолози већ
почињу откривати и представљати свету као туристичку
знаменитост. Такође, Константин Велики, који је године
313. Миланским едиктом дозволио верске слободе
у Римском царству и тако признао хришћанство као
религију био је рођен у Нишу. На подручју шире Србије,
је било рођено чак 18 римских владара.
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амбаром и алатом. Крај има
фантастичан поглед на Дунав,
власник је вајар-наивац, који
теше и обликује скулптуре
у дрвету и камену. Ракија и
слатка добродошлица за „на
зуб“ су обавезни и разуме се бесплатни...
Подручје је сваке године
туристички све живље и
препознатљивије.
Све
до
тврђаве Голубац, на улазу у
величанствени кањон Ђердапа,
саобраћај је жив, а онда се
умири све до Доњег Милановца.
Изнад Тврђаве је више од око сто
педесет метара високих литица окренутих ка северу.
Ту су спортски пењачи избушили неколико пењачких
смерова. Обилазак тајанственог кањона „малог
српског Колорада“ захтева само мали корак од Дунава.
У кањону си потпуно сам и као на другој планети. Стена
је слојевита и крушљива црвено-жуте боје. Поменути
треба изванредну понуду хране за мало новца. Вреди
такође посетити кањон Вратне, Вратњанске прерасти
- мало пре Кладова, на обронцима планине Дели
Јован. Уз малу речицу смо се са равнице нагоре
упутили прилично благим обронцима. Широка долина
се изненада сузила, затворила, па смо угледали
симпатичан манастир. Око зидина су се напасали
мањи узгајани јелени лопатари.У кањон смо дошли
десном страном зидина и за пола сата успона смо
били на циљу. Необични природни мостови, високи и
до педесет метара, подсећају на наш Раков Шкоцјан.
Кањоном се може проћи за неколико сати.
Голубац

О ПОДРУЧЈУ ВЕЛИКИХ ТОКОВА
Када смо напустили последња предграђа и
велеградску вреву Београда, иза Пожаревца смо
наставили пут уз Дунав све до сликовите тврђаве
Голубац, у свету познате Ђердапске клисуре, кањона
Бољетинске реке - „српског Колорада“ и дивних
Вратњанских прерасти (кањон реке Вратне) близу
Кладова. Преко врхова планина око Ђердапа воде
планински путеви до видиковаца, на које је могуће
стићи и возилима. Србија је једна заиста јединствена
и једна од малобројних земаља на свету где вам је,
као туристи и путнику, заиста омогућено све што је
доступно вашем возилу и џепу. Вожњу и логоровање
у дивљини нико не забрањује, а полиција је према
туристима толерантна.
Одлучили смо да одступимо од зацртаног плана и
да се попнемо на брдашце изнад Ђердапа према
туристичкој фарми Капетан Мишин брег. Већ на улазу
нас је поздравило мноштво дрвених фигура и указало
се лепо обновљено старинско домаћинство са старим
Ђердап

МАНАСТИР У СВАКОЈ КОТЛИНИ
Уз Дунав смо се возили кроз развучена села, пуна
гастарбајтерских уметничких радова – балкански
гастарбајтери су без двоумљења светски победници у
такмичењу у изради кича...Излете по овој земљи ваља
зачинити посетама знаменитостима, којих заиста није
мало. Можда су комерцијалне пећине најзанимљивије,
од којих је највећи број истражених и уређених за
посетиоце. Најпознатије су Сесалачка, Ресавска и
Лазарева пећина. Изванредно су лепи мали манастири
на неприступачним местима, који су настајали од
римских преко средњовековних времена до турске
доминације. Сви су отворени и дању и ноћу и свуда
сте лепо дочекани. На Старој планини и у Горњачкој
клисури смо такође посетили мале манастире и капеле
уклесане у камените стране клисуре.
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Ртањ

ЦЕНТРАЛНО ХОМОЉЕ И
ТАЈАНСТВЕНА ПЛАНИНА РТАЊ
Други, јужнији смер, води у само срце Хомољских
планина и то уз реку Млаву, кроз Горњачку клисуру
поред планине Црни врх (скијалиште на 1.200 метара)
до Борског језера, а затим према планини Борски Стол,
1.156 m и Велики и Мали крш, око 1.150 m високог
планинског венца, дугог скоро осам километара.
Обе наведене туре се успут спајају у подножју
планине Ртањ неких тридесетак километара јужније, па
достижу до поштовања вредне висине од скоро 1600
метара. Планина је позната као тајанствена тространа
пирамида. На њој је много извора, наводно и много
позитивног биоенергетског зрачења. На планину води
неколико уређених и обележених планинарских стаза.
Планинарске карте су доступне и преко интернета.
Попели смо се из смера Сокобање, а могућ је прилаз
такође са пута близу Бољевца преко набацаних стена,
или из рударског насеља Ртањ. Успон прво почиње
кроз шуму, затим иде по благо стрмим степенастим и
грмљем обраслим стенама, док је врх гребена обрастао
планинском травом. На врху пирамиде је рушевина
маузолеја моравског предузетника Минха, који је пре
Првог светског рата отворио рудник угља Ртањ, био
носилац развоја, а код становника по добру упамћен.
Ртањ својим обронцима, бројним стазама и путевима
нуди фантастичне могућности за планинарење,
бициклизам и параглајдинг. У Хомољу је много извора
крашких река. Поред освежења треба такође поменути
и гастрономску понуду, јер су у близини већих извора
обично мањи рибњаци. Понуда разнолике хране је
неограничена. У читавом свету познатом сиру и кајмаку,
богатој понуди су додата и кувана јела од поврћа и
меса. За одлазак на планинарске излете, у Хомољским
планинама смо изабрали и по цени одличан хотел на
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Борском језеру. Планина Борски Сто је била прави
избор за облачан пролећни дан без претеране жеге.
Полазна тачка је изнад села Кривељ, неких десетак
километара од Бора. Када смо на седлу између Борског
стола и Великог крша изашли из аутомобила, било је
пријатно хладно - спремала се киша... Према Столу
смо се пењали по обележеној стази. За од прилике
један сат успона кроз букову шуму, стигли смо до
платоа са планинарским домом и идиличног језерцета.
Успон одатле до врха планине је трајао још око један
сат. Веома је сликовит панорамски поглед на околину.
Обележен планинарски пут је релативно стрм и лошије
урађен. Врх, 1.156 m је необрастао и поглед се шири на
све стране, такође на пролаз Дунава према Румунији.
Временски једнако траје успон са седла (где смо
оставили аутомобил), на Велики крш. Преко ливада смо
пронашли стазицу која нас је, десно од паркиралишта,
за цео један сат трајања успона довела на почетак
гребена дугог осам километара. Познаваоци причају да
је Крш најлепши у пролеће, када је прекривен тепихом
бокора горских ружа.

КАЊОН ЗЛОТСКЕ РЕКЕ
Хомољске планине сакривају један од последњих
бисера неокрњене природе - Лазарев кањон, односно
кањон Злотске реке, који се налази иза села Злот.
Испред улаза у кањон је занимљива и уређена Лазарева
пећина. Уз мало храбрости смо се спустили у кањон,
који као да је средином лета замро. Опремили смо се
шеширима, штаповима и понели два литра течности.
Кањон се након више километара рачва у три крака,
а на укрштању је диван, преко 150 метара висок стуб
– кула. Препешачили смо тек неколико километара по
сувом кориту и успут уплашили неколико поскока. Од
малобројних барица, које су остале на месту речице,

ДРУГИ О СРБИЈИ
прелетало је на стотине разноврсних лептира и вилиних
коњица.Међу лептирима су преовладали „бисерники,
цекинчки, једралци, ластовичарји..“ Неки посетиоци
мисле да се ту, у близини куће, налазе дивље свиње,
срне, па чак и медвед.
Кањон је вероватно најпроходнији у јесењем и
зимском периоду, понекад се такође мора мало и
испењати. Стене се спуштају у дубину и до 300 m.
Кањон је такође интересантан за пењаче, који су у
стенама близу улаза избушили неких 200 метара дуге
смерове.
Од Злота се може наставити према југу старим
путем све до планине Ртањ. У северном подножју
Ртња налази се веома лепо етнографско насеље
Балашевић, где се у типичним дрвеним кућама могу
пробати традиционални специјалитети овога краја. Са
те стране такође води обележен пут на планину Ртањ.

БАЛКАН ИЛИ „КИЧМА СВЕТА“
Вредно је труда попети се на Стару планину, која
носи величанствено име Балкан. Стари Римљани су
је назвали Ланцем света, или Catena mundi. Успон на
Стару планину најбоље је почети са Бабиног зуба.
Под живописним стенама врха Бабин зуб налази се
планинарски дом. Поред њега је стари хотел који нуди
приближно исту удобност по ниској цени. Одатле је лако
стићи на врх Бабиног зуба (око 1.800 m)и направити
кружну туру од неколико сати.
Озбиљнија планинарска тура је на 2.169 m висок
Миџор, што захтева пешачење од три до четири
сата. Пут је могуће скратити теренским возилом.
Зими, па све до касног пролећа, ту је дебео снежни
покривач, зато је последњих година управо процветало
планинско скијалиште. Стаза на Миџору има више,
али оријентација није тешка, јер се врх гребена види
километрима из даљине. Њиме се протеже граница са
Бугарском. На гребенима су распоређени граничници
који и даље обележавају некадашњу државу СФРЈ.
Путем смо сретали овце, козе и крдо дивљих коња,
који су пасли на планини. Гребенски врх је дуг, травнат,
као створен за пролећне ски-туре. У подножју Старе
планине се кроз кањон дивље речице Темске пробијамо
до чистог и топлог Завојског језера. У близини је клисура
Росомачки лонци, која је сужена на западним бочним
странама планине. До кањона сами проналазимо пут,
заправо из села преко ливада и са предосећајем за
природне лепоте правимо дужи обилазак. Када пут
из села крене узбрдо према кањону, наилазимо на
речицу и за пола сата смо пред првим лонцима званим
толмуни. Кањон је дуг око сто метара и чудили смо се
шта све вода може обликовати у флишним стенама. Да

је Стара планина заиста велико и нетакнуто подручје,
говори податак да је тек пре неколико година откривен и
евидентиран водопад Копрен, који извире на висини од
1.800 метара. У каскадама је висок преко 100 метара.
У нашим истраживањима смо ипак пропустили још
неколико врло лепих кањона и водопада.

ЗА КРАЈ ЈОШ МАЛО АДРЕНАЛИНА
Као алпиниста и бициклиста свуда тражим
могућности за адреналинске спортове. Бициклистичке
стазе и прилази пењалиштима су лошије обележени.
Добро означене стазе у туристичким картама пре
очекујемо у већим туристичким центрима. Занимљива
подручја за пењање су Борски Сто, Сићевачка
клисура недалеко од Ниша, Јелашница близу Нишке
Бање, Лазарев кањон и Горњачка клисура. На врху
планине Девица изнад Сокобање мештани су уредили
пропланак за узлетање параглајдера. Због повољних
топлотних услова, за летење је идеалан Ртањ.Међу
младима је врло омиљен планински бициклизам. Број
стаза и циљева до којих је лако стићи планинским
бициклом је неограничен. Као планинарски и спортски
центар поменимо подручје Сокобање, туристичког
краја окруженог са четири планине (Ртањ, Озрен,
Девица, Буковик), Бованским језером и тајанственим
кањоном Моравице. Одавде је лако испланирати неке
од планинарских, а такође и бициклистичких излета
у живописну околину. Успони на планине Девица и
Озрен нису захтевни, пролазе грабовом и буковом
шумом крај извора лековите хладне воде. Ако нам није
превише, пењемо се преко стеновитог врха планине
Девице, на око 1.200 m високу Оштру чуку и уживамо
у планинској панорами. У источној Србији туризам није
превише развијен. Високи туризам у том делу државе
је још у повоју и људи који тамо живе нису спремни
зарадити по сваку цену, али ту се сваки посетилац на
сваком кораку осећа добродошлим. Ова земља у себи
крије многе знаменитости, које вреди посетити и многе
специјалитете који се на одмору не смеју пропустити.
Бованско језеро
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СИГУРНОСТ У ПЛАНИНИ

КАДА СЕ АВАЛА “ЗАЦРВЕНИ”
ЗДРУЖЕНА ВЕЖБА ПРЕТРАГЕ ТЕРЕНА – АВАЛА 2015
дружена вежба претраге терена за несталом
особом “Авала 2015” одржана је 16. маја у
организацији Горске службе спасавања Србије.
Вежба је имала регионални карактер. Окупила
је 170 учесника, представника спасилачких служби
из региона (Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе,
Босне и Херцеговине) и државних органа и надлежних
служби из наше земље (Министарства унутрашњих
послова, Министарства одбране, Ваздухопловног
савеза Србије, ЈП „Србијашуме“, радио-аматера).
Горску службу спасавања Србије представљала су 74
спасиоца са два потражно-спасилачка пса.

З

Претрага терена

Штаб акције

Случајеви губљења људи на планинским и шумским
теренима нису тако ретки. Губе се стара и слаба лица,
дементне особе, хронични болесници, деца, али и
способни и искусни појединци на непознатом терену.
Губљења се дешавају у свим временским условима
и добима дана и ноћи. У оваквим случајевима позив
за помоћ се упућује Горској служби спасавања, која је
носилац спасавања на неприступачним теренима.
Уколико позив благовремено стигне, у зависности
од процењене хитности активирања спасилачке екипе,
процес планирања, организовања и извођења претраге
за несталим особама спроведен правовремено и
адекватно, резултира њеним успешним решавањем.
Међутим, често се дешава и да позив стигне доста
касно након пријављеног нестанка особе, када је
немогуће било шта предузети.
Претрага терена за несталом особом представља
врло комплексну активност. Свака фаза акције мора
бити правилно спроведена, почевши од прикупљања
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података, прављења профила нестале особе и
доношења вероватних сценарија, планирања зона
чешљања терена, располагања и распоређивања
претражних ресурса. Осим тога, пракса је показала
да је и врхунска координација бескорисна, уколико
на терену нису присутни високо обучени спасиоци са
искуством у претрази терена чешљањем и коришћењем
свих средстава намењених бржем проналажењу
унесрећених.
У оваквим ситуацијама, спасиоци морају да имају
одећу и обућу прилагођену терену на коме се акција
одвија. Неопходно је да поседују опрему да могу да
се крећу по терену, лоцирају повређеног, приступе му,
збрину и транспортују до места где ће му бити указана
медицинска помоћ.

У претрази су учествовали
и потражно-спасилачки пси

СИГУРНОСТ У ПЛАНИНИ
Све то је у оквиру вежбе „Авала 2015“ обрађено
и демонстрирано. Основни циљеви вежбе били
су увежбавање процедура извођења претрага,
усаглашавање процедура и продубљивање сарадње
са горским службама из региона и увежбавање
координације и сарадње служби система заштите и
спасавања из наше земље.
Према сценарију вежбе, на Авали је нестао
младић. Позив за претрагу упућен је у раним јутарњим
сатима спасиоцима Горске службе спасавања Србије
од стране Полицијске испоставе Бели Поток. Штаб
интервенције је на основу прикупљених информација
планирао извођење акције и координирао ресурсима.
Осим спасилаца ГСС Србије, у претрагу су укључене
службе из окружења, као и надлежне организације из
система заштите и спасавања из наше земље.
У првој фази, брзом претрагом терена, спасиоци
су претраживали „вруће“ тачке, а у другој приступили
„чешљању“ терена по зонама. Одређене сегменте
зоне претраге претраживали су тимови са спасилачким
псима, терен је извиђан из ваздуха помоћу моторних
параглајдера, летелица на даљинско управљање, а у
раду су коришћене термовизијске камере, географски
информациони систем и GPS уређаји.
Екипа за комуникацију, коју су чинили
представници Уније радио-аматера Србије и мрежа за
опасност, успоставила је систем везе на спасилачкој
интервенцији.
Током претраге, спасиоци су наишли и на две
повређене особе, па је, паралелно са активним
тражењем несталог, вршено пружање прве помоћи и
евакуација повређених.
Нестали младић успешно је пронађен у
послеподневним часовима. Након пружене прве
помоћи транспортован је до штаба акције.

По завршетку вежбе обављена је анализа ради
сумирања утисака и доношења закључака.
Наредног дана одржан је састанак представника
спасилачких служби из региона, на коме су детаљније
анализирани резултати вежбе и договорени правци
даље сарадње, док је део учесника обавио тренинг са
потражним псима.
Вежбу су посетили представници: Војске Србије
(Специјалне бригаде), Министарства унутрашњих
послова (Сектора за ванредне ситуације, Хеликоптерске
јединице МУП-а, Противтерористичке јединице), Рускосрпског хуманитарног центра, Директората цивилног
ваздухопловства, Ваздухопловног савеза Србије и ЈП
„Србијашуме“.
Организацију вежбе помогле су компаније: Nestle,
Knjaz Miloš, Red Bull Srbija, NIS и Reno-Nisan Srbija,
као и фирме које су уступиле на коришћење техничка
средства која се налазе у њиховом асортиману: Skajsens, Infotim, Kimtek и Damiba. У реализацији вежбе
учествовали су и фирма GDI GISDATA, Унија радиоаматера Србије и мрежа за опасност, КБЕС “Соко”
Пожега и волонтери.
Систем заштите и спасавања у нашој земљи
укључује велики број организација и субјеката.
Свака од њих поседује велике могућности, али тек
кроз координирани рад могуће је носити се са свим
изазовима, како би се отклониле опасности по животе и
имовину и санирале последице непогода и катастрофа
- oпшти је закључак учесника Здружене вежбе „Авала
2015“. Увежбавање координације служби на терену на
здруженим вежбама овог типа доприноси повећању
њихове успешности.
Мирјана Перић, ГССС
Фото: Марија Пирошки, Дарко Ранковић
и ГСС Србије
Спасилачке службе из региона
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АЛПИНИЗАМ

BMC INTERNATIONAL
SUMMER CLIMBING MEET 2015
ланинарски савез Велике Британије (British
Mountaineering Council) је и ове године
организовао међународни скуп алпиниста под
називом “BMC International Summer Climbing
Meet 2015” у трајању од 10. до 17. маја у месту Llanberis
Pass, у северном Велсу. Овај веома важан и престижан
догађај, препознат од стране Спортског савеза Велике
Британије, окупио је око 80 учесника, међу којима су
била 32 интернационална пењача из 23 земље. Циљ
је да се прикаже јединственост британског пењања,
његова традиција и норме које су веома строге и
поштоване свуда у свету, да се промовишу добри
односи са другим међународним федерацијама, али и
пруже могућности пењања са људима из различитих
земаља. Планинарски савез Србије су овом приликом,
по одлуци Комисије за алпинизам, представљали
Драган Милошевић и Јелена Јаковљевић.
Упркос проблемима техничке природе, који се тичу
саме организације одласка на један овакав пут, успели
смо да на време стигнемо у Llanberis Pass, место које
се налази у области Snowdonia. Неки од гостију су већ
били тамо, док су остали пристигли нешто касније
организованим превозом од аеродрома у Манчестеру.

П
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Сви домаћини су спавали у шаторима, већина учесника
је била смештена у главни дом (Драган је био ту), а
мене су са још седморо пењача послали у други, мањи,
удаљен свега десетак минута хода.
Becky МcGovern и Dave Тurnbull су нам као
званичници пожелели добродошлицу, лепо време,
дружење и још боље пењање, након чега је уследила
конференција за штампу и упознавање са програмом.
Чекала нас је табла са исписаним нашим именима и
називима земаља из којих долазимо. Поред сваког
је стајало име домаћина за наредна два дана, тако
смо за све време трајања скупа променили укупно
по три домаћина, који су нам истовремено били и
пењачки партнери, водичи и пријатељи. Ако изузмемо
временску прогнозу (облачно, кишовито и ветровито),
можемо рећи да је све било савршено. Организатори
су се потрудили да нам ништа не недостаје, да сви
будемо збринути и задовољни. Након доручка, свакога
дана, већ око 9 часова смо кретали ка пењалиштима.
Зависно од временских услова, увек се тог јутра
одлучивало куда ће се ићи, с обзиром да постоји девет
различитих области у кругу од око 40 минута вожње и
увек је негде добро време, ако на другом месту није.

АЛПИНИЗАМ
Gogarth, Tremadog, Llanberis, Slate quarry - искрено,
мало је једна недеља да се све обиђе и проба.
Искусни домаћини су нас лагано уводили у смерове,
остављајући простор да навикнемо на пењање на
оваквом типу гранитне стене, а успут и да разумемо
систем британског оцењивања смерова (потпуно
другачији од европског). Током вечере размењивали
смо утиске, описивали шта смо видели да се ради
другачије, читали описе смерова, коментарисали. По
завршетку смо слушали предавање једног од познатих
пењача, после чега је уследила дискусија. Између
осталих ту су говорили James МcHaffie и Nick Bullock,
који се иначе налазе у самом врху „trad – пењача“ на
свету. Имали смо јединствену прилику да током боравка
у Велсу обиђемо и фабрику познатог произвођача
пењачке техничке опреме “DMM“, где смо видели читав
процес производње.,
У жељи да што више научимо, стекнемо искуство у
правилном постављању међуосигурања, пажљиво смо
бирали смерове. Драган је савладао укупно 14 смерова
различитих дужина и тежина, од којих је најдужи 70м,
а најтежи оцењен са Е1 5b (чувени “Cemetery gates“).
Ја сам на списку имала један смер више,, најдужи је
износио 78м а најтежи који сам извела носи оцену Е2
5c (“Spectrum”, или како сам га ја назвала “савршена
линија”). Популаран “Resurrection“ Е4 6а савладала
сам као друга.
Бити међу пењачима са тако великом традицијом у
алпинизму, учити од њих, размењивати искуства заиста
је велика част. Много смо научили за ових недељу
дана, побољшали своју технику, пирамидално
напредовали у вођењу смерова различитих дужина
и тежина. Неизмерно смо захвални домаћинима
на изузетној љубазности, отворености, подршци,
свему што су учинили да ово буде наше најбоље
путовање до сада. Такође, Планинарском савезу
Србије изражавамо захвалност јер је препознао
важност и финансијски помогао наш одлазак на
овај скуп, који ће имати много утицаја на наш
напредак у свету алпинизма. Морамо поменути
и велику захвалност Стевану Обрадовићу и
Предрагу Ћурдићу, који су несебично поделили
са нама своја искуства са BMC на којима
су били претходних година и детаљно нас
упознали са свим шта нас чека. Наравно,
захвалност дугујемо и инструктору
Слободану Жарковићу, без кога не бисмо
били ту где јесмо у свету алпинизма.
Јелена Јаковљевић,
Алпинистички одсек Пожаревац
Cemetery Gates
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КРСТО ЖИЖИЋ
(1942 – 2015)
МОЈЕ СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ ПЛАНИНАРСТВА
Мисао је била да је Крсто био носилац и чувар правих
вредности, да се ослободио свега сувишног - од речи,
од позе, од истицања својих вредности. Једноставан,
скроман, исправан и усправан. Зрачио је притом
пријатељством, топлину његовог погледа тешко је
заборавити, а то су људи ценили па је лако разумљиво
што се толико њих, укључујући и планинарима
надалеко познато “његово јато”, окупљало око њега.
С њим је лепо било пријатељевати. Поуздано сте
знали да не постоји задња мисао ни скривена намера.
Ако би замерку имао, јасно би је рекао, отворено и
недвосмислено добронамнерно.
Не знам да ли је у нека давна времена прошао
Крсто Жижић обуку за водича. И ако јесте, и ако није, он је био
во није In memoriam, то нека пишу, ред је, рођени водич. И тешке, кршевите и ломовратне стазе
његови клупски другови из београдског Проклетија и Дурмитора пролазили смо на најлакши
“Железничара”,
једног
од
најјачих могући начин када је Жижа водио. Они који би ишли
планинарских клубова у Србији, чији је био иза њега и пажљиво пратили како усклађује темпо
са тереном, као и шта ради, усвари би пролазили
дугогодишњи председник, кичма и ослонац.
Овде неће бити речи о биографским подацима, ни практични део водичке обуке.
о професионалном, кажу, врло успешном раду. Ово су
само лична сећања на изузетног, необичног човека;
човека који је свим бићем осећао природу, нарочито њен
уздигнути и у многоком смислу узвишени део - планину.
Био је њен познавалац и посвећеник, било да је на њој
боравио , по њој водио, или стварао могућности да је
други посете, доживе и у њеним лепотама безбедно
уживају.
Крсто Жижић, лака му земља, био је свестрани
прегалац, један од оних људи који стварају и унапређују.
Крсто Жижић
На челу Друштва успешан; у групи која је припремала
Он
је
осећао,
а
умео
је
и
у
другима
да пробуди
програм за буђење дуго уснулог Планинарског савеза
Србије запажен по идејама касније примењеним. Као осећање за укупну лепоту планине и њене природе,
начелник у екипи Савеза која је оживела целовити облика, погледа који се отварају , цвета, лептира, свега
планинарски покрет у Србији, дакле онај који подстиче онога што нас тамо окружује, а што је веома вешто
и покреће оно основно у планинарству, чинио је ствари умео да овековечи својим фотоапаратом.
Њега, нажалост, нема. Прерано за његове
које су у оно, поменуло се - не повратило се време,
године,
горштачку конституцију и најздравији могући
изгледале немогуће или бар тешко оствариве.
Али, то је био Крсто. Миран, сталожен, са мало начин живота. Подмукла болест којој је, истина дуго
одолевао, а можда и осећај беспомоћности у времену
речи али правих и много учињеног и то вредног.
На једном од два велика комеморативна скупа које је настало и у коме су потискивани његови животни
рекао сам да је Крсто Жижић човек - суштина. Не знам принципи учинили су своје. Траг, дубок, јасан траг
да ли су слушаоци разумели. Мисао је била у глави остаје, сећање такође.
јасна, али су емоције понекад опаке - стегну грло па
Драган Божовић
не успевате да кроз њега истиснете све што сте хтели.

О
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ДРАГАН БЕАТОВИЋ
(1954 – 2015)
Као члан комисије Савеза за планинарско
такмичење у „Трекинг лиги“ успешно је промовисао
нову спортску дисциплину и припремао услове да се
једно такмичење у 2015. години одржи у Књажевцу,
што се и догодило. Поред овог важног задатка био је
члан републичког тима „трасера“ Европског пешачког
пута Е4 кроз Србију за деоницу Сокобања-КњажевацБабин зуб (Стара планина). Започео је обележавање
ове трасе и припремао републичку акцију „ВрлејицаСврљишка клисура-Доња Каменица“ коју на жалост
није стигао да изведе.
Активно је учествовао у продршци успешне
организације Табора планинара Србије у Злоту у
јулу 2014. године. У октобру исте године успешно
је организовао акцију из програма „Пешачење и
планинарење“ под покровитељством Министарства
омладине и спорта. За тај програм Драган је већ
унапред припремао и обележавао стазе за пешачење и
Драган Беатовић рекреацију у непосредној околини Књажевца са циљем
замаху прегалаштва, са ранцем пуним стварања услова за безбедан боравак у природи свих
пројеката и идеја за развој планинарства у грађана. Акцији се одазвало више од 700 грађана, а
тимочком крају и његовом Књажевцу, оставио највише деце и омладине и целих породица.
нас је затечене изненадним одласком планинар
Драган Беатовић, председник Планинарског друштва
„Бабин зуб“ из Књажевца и председник Планинарског
савеза Тимочког региона. Вест о његовом одласку
стигла је убрзо после одржавања годишње Скупштине
Планинарског савеза Србије у Књажевцу, коју је управо
он организовао са великим успехом.
Драган је рођен у Нишу 1954. године. Завршио
је Војну академију и службовао у тешком периоду
кроз који је пролазила наша земља. Од 1995.
године боравио је са породицом у Књажевцу, где је
дочекао пензију 2006. године у чину потпуковника. У
планинарску организацију укључује се 2007. године и
Драган Беатовић
одмах несебично улаже своје богато искуство и све
Било је узбудљиво гледати Драгана Беатовића
особине које су га красиле, вредноћу, пожртвовање, са колико племенитости, љубави и пажње упућује
одговорност, знање и ауторитет. Кроз ове особине најмлађе и старије суграђане на стазе здравља
себи је постављао високе етичке критеријуме које је и задовољства. Срце Драгана Беатовића било је
поштовао али је исто то захтевао од својих сарадника. пуно лепота Старе планине, Тресибабе, Јеловика и
Искуство у савременој организацији и Стогазовца као и жеље да се они оплемене привуку
систематичност у анализама резултата помогли су што више љубитеља планинске природе.
му да за кратко време стекне углед у планинарским
Планинари ће га памтити увек насмејаног и замаху
круговима од његовог друштва до републичког савеза. стварања али пажљивог да све буде урађено најбоље
Успешно је организовао оснивање Планинарског савеза како доликује одговорним и добрим људима.
Тимочког региона, у који је окупио сва планинарска
друштва и клубове од Књажевца преко Бора до
Бранислав Божовић
Неготина и Кладова.

У
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КОНКУРС
На основу члана 3. став 1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије
расписује

КОНКУРС
за необјављена дела планинарске литературе, чије издавање, због значаја теме, вредности текста користи
планинарству, приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор Планинарског
савеза Србије може да помогне учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови и планинарске организације са радовима из области планинарства,
односно посебних грана, струка и дисциплина значајних за планинарство, као што су:
– Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл;
– Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на
њима;
– Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада;
– Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл;
– Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у
њима, спасавања и помоћи у планинама;
– Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, примењиви у планинарству
(као што су геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и
сл.);
– Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим
питањима планинарства;
– Путописи са планинарским садржајем;
– Радови о српској планинарској прошлости;
Конкурс је отворен до 28. фебруара 2016. године. Издавачки савет ће предлоге о учешћу Савеза у
финансирању прихваћених радова доставити Управном одбору до 30. априла 2016.године.
Радове достављати у два штампана примерка, са фотографијама у PDF формату и са именима аутора
фотографије на адресу:
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-Издавачки савет Андрићев венац 2
11000 Београд
Потребно је приложити доказ о чланству у планинарској организацији. Обавеза учесника Конкурса, чији
рад буде прихваћен, је да Планинарском савезу Србије достави 5% укупног тиража издања, као и да на
корицама буде знак Савеза и напомена да је дело издато уз финансијску подршку Планинарског савеза
Србије.
Издавачки савет ПСС
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ИСПРАВКА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
броју 80 “Планинарског гласника” на страни 30,
у тексту “Изложба фотографија ПД “Каблар”
додата је реченица: “На полеђини овог броја налази
се победничка фотографија изложбе”. Такође, и на
објављеној фотографији написано је да је победничка.
Изложба није била такмичарског карактера, па

У

молим читаоце и ауторе изложених фотографија за
извињење због ненамерне грешке.. Фотографију
сам изабрала јер је тематски одговарала пролећном
броју часописа.
Рада Вукосављевић

„AC – НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” - СТАМЕНО КАО ПЛАНИНА
„АС – неживотно осигурање Србије” активно учествује у развоју пројеката из
области спорта, културе и образовања.
Планине пружају задовољство свакоме ко на њима борави. У планину иду људи
различитог старосног доба, интересовања и физичке спремности – од излетника,
пењача, истраживача - до оних који желе само одмор на ливадама планинских обронака.
Оно што је свакако најважније, је обезбеђење сигурности на планини, а то је управо
оно чиме се ми бавимо и о чему желимо да вас обавестимо.
Оснивач „АС Осигурања”, Adriatic Slovenica већ има дугогодишње претходно
искуство у подржавању рекреативних удружења, али и врхунских спортиста. Преко 20
година један смо од највећих спонзора Олимпијског комитета Словеније. То показује
да је наше осигурање јасно опредељено да подржава спорт, олимпизам и олимпијске
идеје.
Зато је и природно да званично осигурање Олимијског комитета Србије (ОКС) до
краја олимпијског циклуса у Рију 2016. буде „АС осигурање”.
Наши олимпијци су већ на Зимским играма у Сочију достојанствено бранили
боје Србије. Верујемо да ће на Летњим играма у Рију наши олимпијци бринути о томе
да постигну што боље резултате и да на најбољи начин репрезентују Србију, као што и
ми у „АС осигурању” иновативним производима и услугама, као и бригом о осигуранику,
на најбољи начин репрезентујемо осигурање.
АС Осигурање има оно што је потребно да ви безбрижно планинарите. Ми не
продајемо полисе, ми стварамо сигурност велику и стамену као планина.
Ми смо „АС Неживотно осигурање”. Посетите нас на www.as-osiguranje.rs и
упознајте нас боље.
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