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115 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ
ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ

Пред нама је значајна годишњица за 
планинарски покрет и организовано 

планинарстсво, 115 година од оснивања 
Српског планинског друштва 9. јуна 1901. 
године. На оснивачком састанку тога 
дана окупило се 20 угледних грађана 
Београда, који су сматрали да у Србији 

треба организовати планинарски покрет као културну и спортску 
активност.
 У европским земљама већ су створене планинарске организације. 
Први међу њима Alpinе club у Лондону формиран је већ 1857. 
године.
 Наша годишњица бирократски гледано, не спада у јубиларне 
године (75, 100 и 125.) али када неко постоји више од 100 година, 
онда је свака наредна јубиларна - посебно ако се има у виду да је 
планинарски спорт у Српском спорту био девети по реду оснивања 
(коњички, мачевање, стрељаштво, гимнастика, дизање тегова, 
бициклизам, соколство и фудбал).
 То је разлог да се увек треба подсећати и „враћати се води 
на бистром извору“ да нове генерације планинара, али и грађана 
Србије, препознају културне вредности основне идеје планинарског 
покрета и његових трајних друштвених вредности.
 Тако ћемо ваљано поштовати допринос свих генерација 
планинара које су сачувале и надграђивале ову идеју.
Планинарство је културни покрет и спорт за све генерације, узрасте 
и могућности.

Главни уредник,
Бранислав Божовић
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Године 1939. Српско планинско друштво 
покренуло је часопис „Нaше планине”, 
који је излазио до 1941. год. Објављена су 
три броја. 
Децембра 1951. године Планинарски 
савез Србије покренуо је часопис 
за планинарство и алпинизам „Кроз 
планине” који је излазио до 1962. године 
(Објављен је 21 број).

Од 1994. године часопис излази под 
насловом „Планинарски гласник”.
Први уредник био је Владимир Поповић 

Редакција задржава право избора 
текстова и фотографија према 
квалитету и концепцији часописа.
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ПЛАНИНАРСКО НАСЛЕЂЕ

140 ГОДИНА ОД ПРВОГ ИЗЛЕТА
У ПЛАНИНУ

Планинарско друштво „Бељаница“ из Свилајнца племенито негује сећање на Јулија Драшкоција (1851- 
1927.) кога сматрају зачетником планинарског покрета у свом крају.
Јулије Драшкоци био је апотекар и човек свестраних интересовања. Покренуо је прве излете у природу 
за ђаке свилајначких школа 1875. године о чему је редовно обавештавао просветне власти. 

Активности Јулија Драшкоција допринеле су јачању идеје за даљи развој планинарског покрета у Србији 
оснивањем Првог српског планинског друштва (1901) када су постављени темељи организованог планинарства 
у Србији.

У ПОСЕТИ КОЧИ ЈОНЧИЋУ, 
ДОАЈЕНУ ПЛАНИНАРСТВА

На позив Николе - Коче Јончића, јединог 
живог оснивача и потоњег председника и 
функционера Планинарског савезa Србије 
1948. године, Борис Мићић, председник ПСС 

и Бранислав Божовић секретар, посетили су Кочу у 
његовом дому и провели пријатно време у подсећању 
на више деценија његове активности у планинарству.
 Том приликом Коча је Планинарском савезу 
поклонио вредну збирку црно-белих и колор негатива и 
дијапозитива са својих успона на велики број планина 
у Србији, другим републикама некадашње Југославије 
и земљама Балкана и Европе.
 Никола Коча Јончић рођен је 1922. године. Био је 
предратни припадник напредног омладинског покрета, 
затим партизански борац и послератни друштвено 
политички радник.
 Коча је био један од организатора изношења 
посмртних остатака првог председника Српске 
академије наука Јосифа Панчића на врх Копаоника 
1951. године.
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НАЈВИШИ ВРХОВИ АУСТРИЈЕ
ВИСОКИ ТАУЕРН

Највиши врхови Аустрије налазе се у масиву 
Високи Тауерн на граници аустријских 
покрајина Tyrol (Тирол) и Carinthiа (Каринтиа 
- Корушка). Највиши врх Глокнер групе је 

Гросглокнер (3.798 м) а највиши врх Венедигер групе је 
Гросвенедигер (3.674 м). 

 Гросглокнер (велико звоно) је највиши врх Аустрије. 
Најкраћи приступ врху је од села Калс (1.325 м) са 
југозападне стране планине, или из правца села Heili-
genblut (Хajлигенблут) (1.336 м) са југоисточне стране. 
И један и други пут ка врху води преко дома Јohan 
Huette-Adlersruhel (Јохан Хите-Адлерсри) (3.454 м). 
 Успон најлакшим смером, од дома до врха, је тежи 
у односу на већину познатих алпских врхова. Смер 
почиње од планинарског дома Адлерсри (3.454 м). 
Висинска разлика до врха износи 344 метра, а тежина 
УИАА I-II, са највећим нагибом у снегу (лед крајем лета) 
од 35-40 степени. 
 Први успон на Гросглокнер извела су браћа Mar-
tin i Sepp Klotz (Мартин и Сеп Клоц) из Хајлигенблута, 
локални свештеник P. Horasch (П. Хораш) и два 
непозната планинара 28. јула 1800. године. Први 
успон из правца Калса извела је трочлана навеза 
Ј.Mayr, J.Schnel i J. Rangetiner (Ј. Маjeр, J. Шнел и Ј. 
Раингетинер) 1. септембра 1853.
 Прву водичку службу формирао је 1869. године 
прашки трговац Johan Stuedel (Јохан Штидел) по коме 
је дом на 2.802 метра висине добио име. 
 Глобално отопљавање утиче на смањење глечера 
који се у просеку смањују за 28 cm годишње. Највећи 
глечер Пастерзе је дуг 9 км и налази се североисточно 
од врха.

 Гросвенедигер се налази у Националном парку 
Венедигер и посебно је интересантан за планинаре 
високогорце. Уобичајени приступ врху је са јужне 
стране из долине Вирген и места Прагратен (1.310 
м) до планинарске куће Johanis Huette (Јоханис хите) 
(2.116 м), дома Defreger haus (2.963 м) (Дефрегер хаус) 
и глечера Mulwitz (Мулвиц) - стаза бр. 915. Са северне 
стране могућ је успон од планинарског дома Венедигер 
хаус (1.698 м) преко планинарске куће Прагерхите 
(2.796 м) и глечера Schlaten (Шлатен)-стаза бр. 902. 
 Први покушај успона Гросвенедигер 1828. године 
није био успешан. Први успон је изведен 1841. године 
под вођством Josepha Schwaba (Јозефа Шваба).
 Одлазак на највише врхове Аустрије је вечити 
изазов за планинаре. Више пута смо одлазили на 
поменуте врхове понаособ. Овом приликом смо 
кренули за викенд подељени у две групе.
 Већа група је кренула ка Гросглокнеру (15 
планинара) а мања ка Гросвенедигеру (10 планинара). 
Растали смо се испод Гросглокнера са јужне стране, 
полазне тачке за успон Lucknerhaus (Ликнерхаус -1918  
метара.)

ГРОСГЛОКНЕР (3.798 м), ВОЂА УСПОНА 
ЗОРАН СТЕПАНОВИЋ

 Након препакивања кренули смо ка планинарском 
дому Јохан хите-Адлерсри (3.454 м) где је планирано 
спавање. По лепом времену заиста је било пријатно 
планинарење. Успут се кратко задржавамо код 
планинарског дома Штиделхите (2.802 м) где се одвајају 
два наша члана која су планирала алпинистички успон 
Stuedlgrat (Штиделграт) гребеном до Гросглокнера. 
Од дома крећемо даље ка глечеру Kodnitz (Кодниц). 
Остаје нам, са десне стране, хук безбројних водопада 
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насталих од глечерских потока. Прелаз преко глечера 
је безбедан. Глечерске пукотине прелазимо крајње 
опрезно уз осигурање. Прелаз са глечера на стеновити 
део је најопаснији. Помажемо неискусним планинарима 
да безбедно пређу најтеже деонице. Најтеже деонице су 
обезбеђене сајлама. Коначно смо у дому на 3.454 м где 
је планирано спавање. Дом је изванредно опскрбљен 
али цене су астрономске. Брзо смо се прилагодили и 
висини и ценама. Рано одлазимо на спавање јер нас 
сутрадан чека завршни успон. 
 Сутрадан по мраку, опремамо се по навезама које 
су унапред одређене. Први зраци сунца нас обасјаше 
подно главног гребена. Сама завршница успона на 
гребен је најтежа како због стрмине, тако и због гужве. 
Прве групе се већ враћају са врха. Мимоилазимо се 
крајње опрезно. До Малог Гросглокнера се некако 
и дошло, а онда бескрајно чекање, срећом време је 
изванредно. Коначно дочекасмо силазак са стене на 
превој између два врха. Сам превој је дужине десетак 
метара и ширине пола метра па и мање. Имао сам 
осећај да се крећем по гимнастичкој греди. Срећом 
није ми први пут. Од превоја за две три дужине ужета 
се излази на највиши врх Аустрије. Честитамо једни 
другима и размишљамо како назад. Одмарамо се на 
врху, фотографишемо и поново у ред. Опет се неко 
заглавио у силаску. Одпењавамо назад стрме деонице 
све до наших дереза. Поново их монтирамо и полако 
на снег. Одахнули смо на белој заравни. Заслужисмо 
данас пиво и колаче у дому па иако су скупи. Након 
краће паузе настављамо до глечера и успутних домова. 
Безбедно смо се вратили до минибуса, пресвукли и 
сачекали нашу другу групу са Гросвенедигера. Двоје 
наших алпиниста успешно се попело на Гросглокнер, 
Штидлграте гребеном.

ГРОСВЕНЕДИГЕР (3.674 м), ВОЂА УСПОНА 
ВЛАДИСЛАВ МАТКОВИЋ

 Друга група наших планинара, појачана 
планинарима из Новог Места, започела је успон 
од планинарске куће Јоханисхите (2.116 м). До 
планинарске куће смо дошли локалним таксијем од 

Прагратена. Лагано, по сунчаном времену, кренули 
смо ка дому Дефрегер хаус где је планирано спавање. 
Дом је саграђен 1887. године као склониште, а назив 
је добио по чувеном сликару Франц фон Дефрегеру. 
Дом је опскрбљен пићем и храном. На само стотинак 
метара од дома се налази леп видиковац на глечер и 
највише врхове Венедигер гупе.

 Уморни, од предходне ноћне вожње, рано смо 
отишли на спавање како би сакупили снагу за наредни 
дан и завршни успон на Гросвенедигер. Међу првима 
смо устали у дому и по мраку кренули на успон. У 
почетку, стаза се једва наслућивала све до гребена са 
кога се силази на глечер. Гросвенедигер је познат по 
глечерским пукотинама па се не препоручује успон без 
навезе. Састав навеза дефинисали смо пре поласка на 
успон. Стављамо дерезе, навезујемо се и крећемо преко 
ледника. Стаза је утабана и на појединим деловима 
подсећа на лавиринт. Крајње опрезно прелазимо 
опасне деонице и заснежене мостове. За мање од два 
сата излазимо на превој (3.421 м). Код неких пењача 
су примећени први симптоми висинске болести па је 
наш даљи успон успорен. Међусобно се бодримо и 
настављамо даље. При самом врху примећене су 
групе планинара са северне стране. Највећа гужва 
планинара је била на завршном залеђеном гребену. 
Чекамо ред за фотографисање крај великог металног 
крста. 
 Лепо време нас задржава на врху више него што 
смо планирали. Уживали смо у бескрајном погледу 
на околне врхове, глечере и језера. Истом стазом 
се враћамо до глечера и развезујемо се на каменом 
гребену. Нерадо напуштамо масив Венедигргрупе 
и након краће паузе у дому Дефрегер хаус, враћамо 
се на почетни положај при успону. Поново смо сви у 
нашем минибусу. Брзо смо утонули у сан. Зора нас 
дочекује испред цркве Св. Саве.
 

Организатор успона ПК “Победа” Београд
Текст: Владислав Матковић

Фотографије: Владислав Матковић, Бошњак Небојша, 
Зоран Ковљенић



ВИСОКОГОРСТВО

Вођа акспедиције Радмило Марић, заменик Бојан 
Дулејан, чланови: Бојан Иветић, Маја Слијепчевић, 
Милисав Маринковић, Алекса Ђорђевић - сви из 
ПК “Железничар”, Небојша Стојановић - ”Авала” и 
Владимир Павлов - ”Бабушница 2005”

Попети се на Олимп зими, по јаком ветру, 
вејавици и хладноћи, а не изразити захвалност 
грчким боговима на дарежљивости и 
благонаклоности било би неопростиво. 

Током протеклих деценија стотине српских планинара 
појединачно, или организовано, попело се у летњим и 
јесењим месецима на Митикас, Стефани или „резервни 
врх” Сколио, а само мањи број планинара је то урадио 
и зими. За успон у зимском периоду требало је скупити 
храброст, окупити људе који ти верују и што је најбитније 
- не само стићи на врх, него се и здрави вратити. 
  У себе сам веровао, као и у заменика Бојана 
Дулејана, али потребан нам је још неко искусан. 
Одлука је пала на Милисава Маринковића – Марета, 
алпинистичког ветерана. Остали чланови екипе су 
момци из Школе високогорства, добрих живаца и још 
јачи кад треба без речи да отрпе све муке на планини. 
Међу њима и једна девојка - Маја Слијепчевић. 
  Али, одмах се испречио проблем: Маре, који живи 
у једном подрудничком селу и који је стигао до врахова 
Аконкагве, Матерхорна и Алпамаја, не може да 
стигне до Ибарске магистрале - пао је снег, а пут није 
очишћен...! Ипак, допешачио је до Београда и седморо 
нас у четвртак, 8. јануара 2015. кренуло је. Успут нам 
се придружио и Влада из Бора. 
  Стигли смо у Лептокарију предвече и отишли 
на спавање. Ујутро, у Литохору, сачекали смо групу 
Македонаца из Скопља, на челу са Александром 
Кирковским, сјајним момком и алпинистом. С обзиром 
да је прошле године био на оваквом успону, одиграо 
је кључну улогу око навигације. У то смо се уверили и 
кад се видело 150 км наоколо и кад је видљивост била 
само 50 м. 

  Успон дуг 11 км почео је од места Горциа. Сви су се 
опремили као за светојовањски мраз, неки уплашени 
„студени“ на +10 °C, што све говори о почетничком 
неискуству. Пут води узбрдо, прва два сата кроз борову 
шуму, а потом преко гребена до Платоа муза, подно 
Стефанија - укупно 1530 м висинске разлике. Они са 
добром кондицијом, лаким ранцем и мање година иду 
лако, без муке, а Маре и ја, иако искусни колико сви 
они заједно, ропћемо и пред крај доста посустајемо. 
Прелазимо опасан гребен „оштрицу ножа” оштрију 
него што је она на Монблану: лево 1000 м амбис ка 
Литохору, а десно ка Катеринију. Размишљам – да сам 
на челу, наредио бих да се вади уже и прави гелендер, 
али сад је касно. Неки из групе пролазе ту „оштрицу“ 
набадајући стопу пред стопу, све уз лелујање. Сустижем 
их, већ се смркава и седми је сат хода, а дува јак хладан 
ветар. Прилази ми Алекса: “Чекам вас, не осећам шаку, 
смрзла се”. Остали ћуте, дали су му већ своје влажне 
рукавице, још хладније од његових руку. Скидам и 
дајем му своје угрејане рукавице, купљене у рибарској 
радњи на северу Исланда, а ја навлачим резервне... 
Мрак је већ пао, виде се светла дома Какалос, где је 
већ стигла цела група, осим Марета и мене. На неких 
500 метара од дома, до нас долази Бојан Дулејан и 
узима ми претешки ранац. Молим га по цену живота да 
га не узима, јер ето, ту смо скоро пред домом, угрозиће 
ми „каријеру”, али с обзиром да је прагматизам увек 
био моја јача страна, а мазохизам баш никада, нисам 
се превише опирао. 
  У дому празник. Свима озарена лица - пију чај, 
суше себе и ствари око неке бледуњаве пећи. Дочекује 
нас домар Мајк, Грк, невероватан, сјајан тип. Као вођу 
екипе пита ме шта нам је потребно и како може да нам 
помогне. Гледам и не могу да верујем - такав ас грчког 
и европског алпинизма, још и тако добар домаћин. 
Северна стена Ајгера, Северна страна Матерхорна, 
Еверест и још што-шта је стајало испод њега, а сад нама, 
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српским високогорским „вуковима” кува чај. Прилика је 
и да се боље упознамо са македонским пријатељима 
и разменимо идеје како ћемо сутра. Спавамо сви у 
једној просторији, спољашња темпаратура је -14 °C, а 
у соби сасвим пријатно, па смо се сви до јутра добро 
одморили.
  Субота, 10. фебруар 2015. ујутру: тмурно, са ветром 
око 50 км и ударима до 80 км (савремена дигитална 
метео - станица има дисплеј окачен на зиду дома). 
Неша 003, из “Авале”, има отечен зглоб и пријављује 
свој изостанак. Можда би и могао да крене на врх, али 
не волим људе да соколим да крену ако су у дому. Друга 
би била прича да су негде испод врха... Александар је 
спремио своју екипу, а ми испред дома делимо уже за 
навезе - две двојне и једна тројна. Напред моја навеза, 
па наша екипа и Бојан Дулејан је на зачељу. Спуштамо 
се у котлину подно Стефанија, па се пењемо скоро 
директно ка превоју. Време је све лошије. На превоју, 
мало испред кулоара Стефанија, стена солидног 
нагиба, али може да се пређе. Већ овде удари ветра 
бацају мало лево, мало напред и терају да се залегне, 
док оштре иглице гребу незаштићени део лица. 
Долазимо до кулоара Стефанија. Присећам се да је 
мали размак до уласка у кулоар Митикаса. То пречење 
је доста стрмо и грешка било које навезе могла би 
да буде убедљив повод за неки меморијал. Дођосмо 
коначно у кулоар Митикаса. Моје остале две навезе се 
полако вуку преко оног стрмог дела, а ја терам Мају 
и Иветића да пожуре, уз непрестано псовање ужета 
које ми се стално мота око дереза. Кад сам успоставио 
контакт са свима, крећемо уз кулоар. Александар је са 
својом македонском екипом мало испред нас. Гледам 
га како паметно бира стазу узбрдо и пречи тамо где 
је то корисно – млад, али неспорно има талента, а о 
кондицији да не говоримо. Снег је одличан, одлично 
држи. Стопе су, углавном, до пола стопала, мада је 
потребно негде и вршним шиљцима дереза држати 
се о падину од око 45-60°. И коначно, ето нас на врху 
Митикас - добро познат торањ и грчка метална застава. 
Неки дечко из македонске екипе одушевљено проба да 
ми честита, али ја га кроз ветар уверавам да ћемо се 
изљубити сутра, кад видимо комби на паркиралишту. 
На ред долази сликање, ваде се разне заставе, али 

пошто емоцијама не би скоро било краја, тражим да се 
крене надоле. 
  Убрзо се отпењавањем спустисмо низ кулоар, 
док су Македонци абзеловали. Моја навеза, гоњена 
осећањем сигурности, убрзала је и скоро у даху 
прешла опасне детаље и спустила се у велику долину 
облика котла, испод Стефанија. Бојан је био на зачељу, 
што је мени давало потпуну сигурност, али једно је 
осећај, а друго је стварност да је баш тако. Чекамо их 
у некој заветрини - нема никог пола сата! Моја навеза 
се узврпољила, хладно им је, неће да признају, а кад 
их питаш одмахују главом као да је ударила оморина. 
Развезујем се од њих и кажем им да иду у дом, што они 
чине. Чекам још 20 минута и тада се на гребену изнад 
појављују Македонци, а убрзо и Влада из Бора и Маре. 
Маре укрстио поглед, нема шта да изјави, а Влада каже 
како се у кулоару Маре саплео, прошишао поред њега, 
али га је некако задржао. Њему је очигледно то било 
застрашујуће, али му кажем да је обучен да тако нешто 
уради, да је то рутинска ствар и да је због тога и овде. 
Одлазе и они у дом, ја чекам већ скоро цео сат у месту 
Бојана и Алексу који су у последњој навезиа. Криво ми 
је што нисам био ја последњи у навезама, али не може 
се бити и први и последњи, истовремено. Ипак крећем 
ка њима уз ту највећу узбрдицу и то после сат чекања 
у месту. На самом крају узбрдице угледао сам их како 
се спуштају: Алекса је доста спор и Бојан је морао на 
кратку навезу да га спушта, корак по корак. Већ сам 
помислио да им се нешто догодило.
  Вече - сви су у дому опуштени и задовољни. Грчки 
ас Мајк поклања мајицу Марету. Наиме, Мајк тврди да 
од када Грци прате ове зимске успоне, наш Милисав 
Маринковић - Маре (72) је најстарији човек који се попео 
на Олимп у зимским условима. Сви се придружујемо 
честиткама!
  Сутрадан смо се спустили без проблема до 
комбија. Момка, коме сам обећао честитање код 
комбија нисам видео, па се зато сада захваљујем и 
честитам на храбрости и памети и њему, и свима из 
моје екипе, посебно мом заменику Бојану Дулејану, као 
и Александру Кирковском, колеги из Скопља, без кога 
би овај наш први зимски успон на Олимп био много 
тежи и опаснији. 
 На крају, захваљујемо и боговима Олимпа што 
су били дарежљиви и милостиви према нама, као 
што то нису били оног новембра 1986. године према 
члану нашег Друштва Олги Хускић, која је трагично 
настрадала на његовим падинама. 
 Њој у помен посвећујемо овај успон.

Вођа акције, 
Радмило Марић 
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 Путовање по Сибиру замишљено је да се оствари 
за две године: прве године одлазак на Бајкалско 
језеро, Источне Сајанске планине, Алтај и Урал, 
путовaње Транссибирском железницом, задржавање 
у Новосибирску и Јекатеринбургу. Други део плана 
обухватио би одлазак на Далеки исток, односно 
Камчатку и Владивосток, повратак железницом, 
задржавање на Бајкалском језеру, одлазак до Западних 
Сајанских планина (масив Ергаки) и још даље ка 
Монголији.
 Сибир се простире на дужини од 7.000 км у 
правцу исток-запад, од планине Урал на западу, до 
планина на истоку и око 3500 км у правцу север-југ, од 
Северног леденог океана до казаxстанских планина 
и границе са Монголијом и Кином. Чини око 56% руске 
територије, на 9,6 милиона km².

КРОЗ ПЛАНИНСКЕ МАСИВЕ СИБИРА
БАЈКАЛ, АЛТАЈ И УРАЛ
12. ЈУН - 05. ЈУЛ 2015.

Група од 11 планинара кренула је 12.06. 2015.г 
авионом из Београда до Москве и даље на исток 
до Иркутска, главног града Републике Бурјатије, 
недалеко од западне обале Бајкалског језера.

 Иркутск је град у Сибиру са преко пола милиона 
становника,удаљен 70 км од Бајкалског језера и 5125 км 
од Москве. Настао је као козачко утврђење, основано 
1652. на обали Ангаре. 
 Први сусрет са Бајкалским језером био је код места 
Листвјанка. У близини река Ангара истиче из Бајкалског 
језера, дуга је 1779 км, а у близини се налази једна од 
највећих хидроелектрана на свету. Већина бродова 
вози до острва Ољхон. Из Листвјанке смо изашли на 
Камен Черскога - (728 м) одакле је био бољи поглед 
на јужни део језера. У повратку смо обишли Музеј 
Бајкалског језера, у коме се налазе добро уређени 
геолошки модели и карте о настанку језера.
 Превалити толики пут, а не видети Бајкалско језеро, 
то чудо природе, било би незамисливо.
 Бајкалско језеро је најдубље на свету и друго по 
површини у Азији после Каспијског мора. Дужина језера 
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је 636 км, површина 31.500 км2, а дубина 1.642 метра.. 
Познато је и под називом „плаво сибирско око”. У језеру 
се налази преко 20% светских залиха чисте слатке воде 
и 27 острва, од којих је највеће Ољхон. Око језера су 
планински венци високи до 2.500 м. Научници сматрају 
да је Бајкалско језеро део континенталне раселине и 
најдубља криптодепресија са дном од 1.181 м испод 
површине мора. Године 1996. језеро је стављено на 
листу светске баштине.

 Следећи наш одлазак из Иркутска био је ка 300 
км удаљеном централном делу језера, где се налази 
острво Ољхон, највеће и једино насељено острво на 
Бајкалу, чија је дужина само 71 км, а ширина 12 км. 
Нема ни реке, ни потока, па га острвљани зову “суво 
острво”. На њему се налази најпосећенија стена 
Шаманка, једно од девет светих места у Азији, где су 
приношене жртве са појавом првих шамана. Првог 
дана смо отишли до стене испред које се налазе 
светилиште, дрвени стубови са разнобојним тракама, 
камени облуци разних фигура. Сутрадан смо отишли 
на пешачку туру северно до села Харанци. Стаза води 
кроз шуму од ариша, онда долази голи предео око села 
са мало траве, а више песка. Поред увале на ливади 
леже металне санке са шпоретом, које чекају зиму да 

се језеро заледи, а које су зими једина веза са копном. 
 Настављамо пут ка југу до Источних Сајанских 
планина. Први пут видимо пругу која силази ка Бајкалу. 
Долазимо до села Тибељти, улазимо у долину Иркута, 
где се на северу уздижу назубљени врхови масива 
Гољци. 
 Сајанске планине - општи је назив за два планинска 
система на југу Сибира и севрним деловима Монголије. 
Венац Источног Сајана протеже се 1000 км, а део на 
коме смо ми били зове се Тункиски Алпи, или Голци, на 
територији Бурјатије. Врхови прелазе преко 3000 м,а 
источно се налази Тункиска котлина, 200 км дугачка 
долина којом тече река Иркут. Највиши врх је Мунку 
Сардик-3491 м на граници са Монголијом, изворишни 
део Белог Иркута . Иза планинског венца ,на западу, 
налази се познати локалитет „долина вулкана” где се, 
као мравињаци, уздижу вулканске купе.
 План је био да изађемо на врх Љубов - 2.100 м. 
Касно смо стигли у место Аршан у подножју планине. 
Били смо уморни , али смо ипак одмах кренули на 
успон. Стаза се одмах стрмо пење уз борову шуму. 
Била је велика оморина. Група је почела да се осипа. 
Они који су одустали спас су нашли у силаску до реке 
Кингарге. Само троје је наставило даљи успон до 100 
м испод врха, где су одустали. Тако нам “Врх љубави” 
овог пута остаде недоступан. На реци Кингарги се 
налази дванаест мањих водопада, од којих је највиши 
10 м. Даље, низводно, налазе се извори минералне 
воде. Преноћили смо и вратили се у Иркутск. Успут смо 
навратили до села Шаманка да видимо занимљиве 
хоризонталне црвене стене. Сутрашњи дан нам је 
донео први сусрет са Транссибирском железницом... 

 Транссибирска железница пролази кроз Евроазију 
од Москве до Владивостока. Најдужа је пруга на свету- 
9.298,2 км. Грађена је од 1891-1916. г. Електрификација 
је завршена 2002. године. Кренули смо на прву етапу 
која ће потрајати око 27 сати. Електронско резервисање 

ВИСОКОГОРСТВО
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и плаћање карата је уобичајена процедура, уз 
показивање пасоша при уласку у вагон. У возу се 
код кондуктера задужује постељина, а онда може да 
се прошета до вагон-ресторана, одакле се предели 
најбоље посматрају. У сваком вагону се налази бојлер 
са топлом водом, клима ради, прозори се не отварају 
осим малог стакла. И тако, сутрадан стигосмо у 
Новосибирск, град са око 1,5 милиона становника, 
највећи град у Сибиру, а трећи по величини у Русији, 
од Москве удаљен око 3.300 км. Основан је 1893. г. а 
познат по две најзначајније цркве - Вазнесењки сабор 
и Александар Невски. 

 Из Новосибирска путујемо ка југу, ка планинском 
масиву Алтај. Реч ал-тај у туркијским језицима, као и 
монголском језику произилази из речи Ал-злато, и Тај-
планина (“златна планина”).
 Алтај је планински систем у средњој Азији на 
размеђи Монголије, Кине, Русије и Казахстана. Пружа се 
између пустиње Гоби на југоистоку и Западносибирске 
низије на северозападу, у дужини од око 2000 км. 
Највиши врх целог система је Белуха - 4.508 м. Алтај 

је извориште река Об и Иртиш, старо горје, изграђено 
је од кристаластих шкриљаца, гранита и палеозојских 
наслага, које су у квартару уздигнуте. Обилују рудама 
гвожђа,олова, бакра, цинка, сребра и злата.

 Ка Монголији води Чујски тракт или пут, дугачак 
око 1000 км. а почиње у Новосибирску и прелази кроз 
Републику Алтај до границе Русије са Монголијом.

ВИСОКОГОРСТВО
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 Сутрадан настављамо даље ка Алтају. Успут се 
могу видети пећине, језера, реке, планина Белуха и 
степе. Чујски пут је главна саобраћајница. Још 3000 
година пре наше ере трговци стоком у јужном Сибиру 
путовали су са штаповима у рукама, пратећи караване 
натоварене робом из целе Азије. Касније је ова рута 
постала северни крак “Великог пута свиле“. 
 Путујемо долином реке Катун, главном артеријом 
планинског Алтаја. Река долази из северних ледника 
и језера на падинама највишег врха Сибира Белухе 
- 4508 м. Пут прелази преко Семинских планина и 
превоја. Силази у долине реке Урсул, па поново улази 
у долину реке Катун, која је у том делу и најживописнија 
све до места где се Чуја улива у Катун са изванредним 
видиковцем. То је некада за караване био најопаснији 
део пута, где су водичи каравана или појединци 
остављали одређене знаке на почетку стазе да се не 
сретну негде на узаном делу. Сада је ту модеран пут 
поред кога стоји споменик ударнику Кољки Снегирову 
са камионом који је возио, а погинуо је радећу на 
пробијању пута.

 На путу ка Кош-Агачу пролазимо прво кроз Курајску 
степу (на висини 1500-1600 м) - међупланинску котлину, 
кроз коју протиче река Чуја. После узане долине улази 
се у много већу Чујску степу. Скренули смо лево и 
предвече стигли у камп испод Курајског гребена. Предео 
око кампа је пуст, све од црвеног и жутог камена. У 
кампу има пет јурти У средини је пећ, на крају кампа 
кухиња и поточна вода. Ту смо преспавали три наредне 
ноћи. 
 Првог наредног дана кренули смо на успон, на врх 
Тидтујарик - 3.367 м. Пред зору је падала киша, па мало 
престала. Стигли смо негде на око 2.500 м па смо мало 
сачекали да тај талас прође. Око подне је почело да 
грми. Део групе је одустао и вратио се, а део је кренуо 
даље. Када смо савладали тешку последњу падину 
од ломљеног камена и стигли на јужни предврх (око 

3200 м) поново је стигао облак са грмљавином, кишом 
и градом, па смо пожурили и сишли у долину. Мало 
нам је недостајао да изађемо на врх. Када се касније 
време стабилизовало, видели смо да су се падине 
забелеле од ледених куглица и града. Вратили смо се 
у камп предвече. Прешли смо двадесетак километара 
са успоном од око 1.500 м.
 Чујска степа је међупланинска степа на истоку 
Алтаја дужине око 70 км а ширине до 40 км. Котлина 
се налази на висини између 1750 м и 1850 м. Са свих 
страна је окружена планинским гребенима. Ишли 
смо на Курајски и Јужночујски гребен. Сутрадан смо 
са два комбија отишли до Јужночујског гребена, 
односно уз долину реке Еленгаш. Висина врхова на 
овом гребену је од 3.000-3.500 м. Највиши врх Ијукту 
- 3940 м. У Курајској степи смо прошли поред више 
кургана, кружних камених узвишења у облику купа, 
углавном разрушених, а камење разбацано. У долини 
се налазе ретка сточарска насеља, куће и торови 
облепљени су балегом. За разлику од степе, овде има 
траве. На каменитом узвишењу обишли смо локалитет 
петроглифа непознате старости. Доминирају цртежи 
јакова и двогрбих камила. Одатле смо кренули на 
пешачку туру прво уз долину реке Турои, а потом стрмо 
до једног ледника на северним падинама испод масива 
Ирбисту - 3700 м. Дошли смо до висине од 3.000 м, 
вратили се у камп кроз пространу Чујску степу. У 
повратку истим путем ка Новосибирску, навратили смо 
до Плавог језера или Језера гејзира. Плаво језеро или 
Језеро гејзир јединствено је језеро на Алтају, невелико, 
али дивне плаве боје .Никада се не замрзава, на његовој 
површини постоје кругови који периодично мењају свој 
облик. Гејзир језеро је једино такве врсте. Његово 
дно је прекривено мешавином песка и глине-плаве 
до сиве боје. Негде, у магичној дубини, с времена на 
време оживи гејзир избацујући на површину мешавину 
плавичасте глине и песка: формирају на дну језера 
концентричне кругове који нису трајни и мењају облик.
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 Преноћили смо у Горно-Алтајску, па настављамо 
пут ка Новосибирску, а одатле настављамо пут 
железницом у трајању од 22 сата до Јекатеринбурга. 
Воз “брише” и љуља, а прошли смо, према географској 
карти, само мали део.
 У Јекатеринбургу (Свердловска, од 1924-1991. г) 
четвртом граду по величини боравили смо три наредна 
дана и одатле вршили једнодневне излете до Урала. 
Јекатеринбург је највећи културни и научно-образовни 
центар и зову га главним градом Урала. У новијем 
периоду изграђена је „Црква на крви“ посвећена 
настрадалој царској породици Романових. Мени је 
посебно занимљив музеј Камена, где се обрађује 
полудраго камење и продаје као накит. Грумен злата 
од 34 килограма, извађен на Уралу, привлачи посебну 
пажњу, а да не говоримо о бројним, огромним, чак 700 
килограма тешким кристалима кварца. Град практично 
лежи на злату.

 Урал је планински венац између Источноевропске и 
Западносибирске низије и чини границу између Европе 
и Азије. Средњи Урал је најнижи део уралских планина, 
где је највиши врх Осљанка - 1119 м па се овде не 
налазе неки занимљиви врхови, већ само појединачне 
стене. 
 Једног дана смо отишли северно од града до 
локалитета „Седморица браће”. То је мали гранитни 
гребен који штрчи из рељефа као назубљена креста. 
Висина стена је око 30 м. У основи стена је спојена, 
а у горњем делу се дели на седам зубаца, по чему је 
добила име. Због најезде “сибирских” комараца, али 
због облачног времена, нисмо се дуго задржали. У 
повратку смо свратили до манастира новијег датума 
„Ганина јама” који је подигнут на месту где су после 
масакра спаљени и уништени посмртни остаци цара 
Николаја и његове породице. 
 Још један дан на Уралу, последњи на овом 
путовању, искористили смо да одемо до реке Чусоваје, 
која извире у Азији, пресеца Урал и одлази у Европу у 

реку Каму, притоку Волге. На речним обалама налазе 
се стрми кречњачки одсеци. Отишли смо до прве 
низводне стене која се зове Георгијевска, а налази се 
иза великог меандра. 
Увече смо кренули на последњу етапу железницом, 
још 30 сати до Москве. Прешли око 5200 км за око 75 
сати.

 Раном зором смо стигли у Москву. Пустим улицама 
журимо ка Црвеном тргу. За кратко време смо мало 
шта могли видети, само зидине Кремља, храм Христа 
Спаситеља, стари Арбат и Црвени трг... Посетили смо 
Музеј у цркви Св.Василија Блаженог, па - трк на станицу 
по ствари и правац Шереметјево... И тако прођоше 
двадест три дана путешествија по Сибиру.
ДО СВИДАНИЯ РОССИЯ!

Текст и фотографије:
Верољуб Ковачевић
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ПОСЕТА ХРВАТСКОМ ПЛАНИНАРСКОМ 
САВЕЗУ

На позив Комисије за путеве Хрватског 
планинарског савеза, представници 
Планинарског савеза Србије - председник 
Б. Мићић, секретар Б. Божовић, начелник 

И. Планић и У. Гвозден - председник Комисије за 
планинарске терене ПСС, боравили су на Јанковцу 
на Папуку у Славонији 7. и 8. новембра ове године. 
Домаћини су били Владимир Новак, председник 
Извршног одбора ХПС, Отмар Тосенбергер, председник 
Славонског планинарског савеза, Бернарда Хузјак, 
начелница Комисије за путеве ХПС као и Борис Бједов 
и Хрвоје Голд, чланови Комисије за путеве ХПС.

 Ово је био први сусрет два савеза после дужег 
времена. Размењена су искуства у организацији,затим 
опширно о раду комисија за путеве и планинарске терене 
као и о планинарској спортској дисциплини – пењање 
у леду. Присуствовали смо састанку представника 
ХПС и планинарских друштава са подручја Славоније 
са управама заштићених планинских подручја, ЈП 
Хрватских шума ГСС Хрватске. На дневном реду био 

је договор о међусобној сарадњи на установљавању 
и одржавању планинарских путева у Хрватској, као и 
другим темама од заједничког интереса.
 На Јанковцу смо присуствовали дводневном 
семинару за маркиранте. Учествовало је 47 полазника 
из 17 клубова. Ово је био шести овакав курс у ХПС у 
2015. години.
 У оквиру осме радионице под називом „Обрада 
ГПС трагова“, полазници су упознати са циљем обраде 
ГПС података техникама уређивања, са рачунарским 
програмима MapSource/BaseCamp, као и њиховог 
приказивања на топографској карти коришћењем 
програма QGIS.

 Све време нашег боравка на Јанковцу били смо 
обасути пажњом и гостопримством наших домаћина. 
Било је корисно, лепо и пријатно а домаћинима смо 
захвалили на позиву и пријатном планинарском 
дружењу.

Б. Мићић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
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ПУТЕМ СРПСКЕ ВОЈСКЕ
У ВЕЛИКОМ РАТУ

Укључујући се у обележавање 100-годињишњице 
од повлачења Српске војске у Првом 
светском рату, ПСД “Гвоздац” организовало је 
планинарску акцију под називом „Путем српске 

војске у великом рату“, са циљем да отргне од заборава 
херојску борбу српских заштитница на обалама реке 
Ибра у новембру 1915. године.
 Када је, у мају ове године, Раде Кнежевић дао 
иницијативу за ову акцију, почело се са припремама. 
Председник друштва Мирослав проучава историјску 
грађу, а потпредседник Милутин стазе. У помоћ је позван 
Милољуб Арсић, историчар, директор Историјског 
архива у Краљеву. После заједничког изласка на терен 
направљен је план извођења акције и обележавање 
стазе.
 Због величине простора на коме су вођене борбе 
у новембру 1915. године, одлучено је да се овом 
планинарском акцијом осветле мање познати догађаји 
на подручју села Брезна и на Великој ливади, између 
Равне и Студене планине, на правцу одступања V пука 
Дринске дивизије II позива, I српске армије.
 Долином Ибра према Рашки и даље према Косову, 
повлачили су се врховна команда, влада, двор, краљ, 
чланови Парламента, све стране војне мисије – око 
сто хиљада људи. Одступницу је са леве стране Ибра 
штитила Дунавска дивизија II позива (од 32- 38 година), 
а са десне стране Дринска дивизија. На местима где 
су вођене ове заштитничке борбе не постоји никакво 
обележје, а ови догађаји до сада нису спомињани.

 Путем којим се кретала српска војска од села Брезна, 
преко Вишњице, Гвоздачке реке, затим уз Кобасички 
поток, преко Стојанца до Велике ливаде, 15. новембра 
ове гдине кренуло је 140 планинара из Крагујевца, 
Чачка, Трстеника, Груже и Краљева. Дан леп, дрвеће 
прострло тепих од лишћа, жубори Кобасички поток. 
Колона се креће лагано уз разговор и неминовно се 
намећу мисли како је било нашој војсци која је овуда 

газила стрепећи од непријатељских метака, а био је 
новембар са кишом и снегом. Да ли су имали хране? 
Каква им је била обућа и одећа?

 На Велику ливаду стижемо мало пре 12 сати. 
Одавде се пружа поглед на Копаоник и Жељин, док 
се врх Равне планине због шуме не види. На том нас 
месту чека група која је дошла превозом . Час историје 
почео је тачно у 12 сати. Историчар Милољуб Арсић 
саслушан је са великом пажњом. Показујући скицу 
коју је направио ђенерал Богдан Јововић, учесник 
битке која је овде вођена, Арсић објашњава где су 
били ровови и куда су надирали Немци. Каже да да је 
у операцијском дневнику Живка Павловића, заменика 
начелника врховне команде, записано да су се овде 
водиле жестоке борбе 13, 14, и 15. новембра 1915. 
године. Записано је да је кмет села Гоч спровео Немце 
иза леђа бораца који су били у рововима и да је 15. 
новембра цела једна чета (око 200 људи) Дринске 
дивизије изгинула. Пошто је Арсић из оближњег села 
Гокчаница, прича да је као дечак на овом подручју 
наилазио на људске кости и лобање. 
 Тишина. Вином су преливени невидљиви гробови 
за „вјечнају памјат“. Спонтано крену песма „…Тамо 
далеко…“, на јесењем сунцу заблисата понека суза. 
Био је то неки посебан осећај, као да су и они од пре 
100 година били са нама. 
 Полазимо назад према Брезни другом стазом 
са осећајем да смо урадили нешто значајно. Путем 
низбрдо, брзо стижемо. У Брезни су, после кратког 
помена и ручка, подељене захвалнице планинарским 
клубовима, а Историјски архив им је поклонио по једну 
књигу. 
 Домаћини су обећали да ће изградити једну спомен 
чесму поред стазе којом је изведена данашња акција, 
а у наредном периоду ће обележити још неке стазе 
којима се кретала српска војска у Великом рату. 

Рада Вукосављевић

ПУТОКАЗИ ИСТОРИЈЕ
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Акција је трајала два дана, 14. и 15. новембра 
и протекла је у најбољем реду. На акцији су 
учествовала 33 планинарска клуба из 22 
града, две неформалне групе и Горска служба 

спасавања.
 Најмасовнији клуб на акцији, са 53 учесника, био 
је ПСК “Железничар” из Краљева. Најстарији учесник 
била је Јелена Минарди из ПСК “Железничар” из 
Ниша, која је пешачила у својој 96. години, а најмађи 
је био шестогодишњи Страхиња Петровић из ПК “Сува 
планина” из Ниша. Сви су на крају акције посебно 
награђени.
 Првог дана са Белог камена, 960 м/нв , у 9 часова 
ујутру планинари су кренули на пешачење у три 
маршруте:

Бели камен 970 м/нв (КТ 4) – Бандера 1.155 м/нв 
(КТ 5) – Бели камен 970 м/нв (КТ 4), дужина стазе 5 
км, успон 186 м и силазак 186 м.
Бели камен 970 м/нв (КТ 4) – Бандера 1.155 м/нв 
(КТ 5) – Јованова глава 1017 м/нв – Бели камен 
970 м/нв (КТ 4), дужина стазе 18 км, успон 550 м и 
силазак 550 м.
Бели камен 970 м/нв (КТ 4) – Бандера 1.155 м/нв 
(КТ 5) – Ргајски град 657 м/нв (КТ 6 ) – Бели камен 
970 м/нв (КТ 4), дужина стазе 23,5 км, успон 854 м, 
силазак 854 м.

  Учествовало је 416 планинара, од којих је седморо 
деце до 10 година, 77 јуниора, 142 сениора и 190 
ветерана. Мушкараца је било 239, а жена 177.
 Прва најкраћа тура била је од Белог камена до 
Бандере, где се на врху налази Опсерваторија, и у 
повратку до Белог камена. На овој стази највише 
учесника било је из основних школа, као и најстаријих 
планинара.

1.

2.

3.

 Друга тура од Белог камена преко Видојевице до 
Јованове главе, у дужини од 18 км, била је најпосећенија 
маршрута са око 200 учесника.
 На трећој и најдужој тури, 24 км, са Белог камена 
преко Видојевице до Ргајског града, учествовало је око 
80 планинара. Најтежу туру издржали су најупорнији и 
вратили се по мраку око 18сати.

 По завршетку акције организован је заједнички 
ручак за све учеснике и додељена су признања 
друштвима за учешће на акцији. Том приликом су 
представници Планинарског савеза Србије поделили 
пехаре најуспешнијим друштвима за 2015. годину.
 У недељу, другог дана, је организована тура од 
Белог камена 960 м до врха Пасјаче 971 м, и завршила 
се у селу Растовница у згради будућег планинарског 
дома ПСК “Топлица”. На овој тури учествовало је 60 
планинара и лепо су се дружили.
 Време нас је послужило! Хвала свима вама који сте 
допринели да наше мало друштво успе у организацији 
овако велике акције.
Планинарски поздрав, 

ПСК “Топлица”

МАЛА ТОПЛИЧКА ТРАНСВЕРЗАЛА 2015
ПЛАНИНАРСКИ ПУТЕВИ
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Ведра фрушкогорска ноћ. Јесен је већ увелико 
прострла тепих. Опало лишће прекрило је 
стазе панонске лепотице. Стазама су шарали 
снопови светлости из покретних сијалица 

на главама ноћних шетача. Меморијал. Нови Сад 
слави рођендан о Митровдану 1918. године, слави 
ослобођење од аустроугарске окупације у Великом 
рату. Ми настављамо традицију. Почели смо 1981. 
године. Пре 35 година ПСД „Поштар“ из Новог Сада 
организовао је први ноћни планинарски марш поводом 
Дана ослобођења Новог Сада.  
 До сада је пешачило  преко 2500 учесника из преко 
50 планинарских друштава, као  и грађани широм 
Србије. Овој манифестацији придружио се  највећи 
број Новосађана - 64 учесника. 
 По  Календару акција ПС Војводине и организатора, 
у ноћи између 07/08. новембра 2015. дошло је 115 
учесника да ноћном шетњом честита рођендан 
слављенику. Најбројнију  групу  учесника чинили су  
студенти (27) са Факултета техничких наука у Новом 
Саду. Дошли су нам гости из Београда, Врбаса, Ирига, 
Сремских Карловаца, Панчева, Сирига и Буковца. Из 
Новог Сада кренули смо приградским аутобусом ГСП. 
Већ на  другој  станици аутобус је био пун учесника. 
На молбу нашег водича Цветина и возача, диспечер је 
послао још један аутобус на стајалиште код СПЕНС-
а. На окретници у Буковцу организатори поздрављају 
учеснике. Било их је преко 80. Колона креће узбрдо ка 
планинарском дому на Черату. У окриљу Дома окупило 
се преко 100 учесника. Добродошлицу су нам пожелели 
и угостили нас Жељко и чланови ПСД „Стражилово“ из 
Сремских Карловаца.
 Више учесника  је боравило напољу него у дому. 
Маријана и Жељко помогли су да попуне пријавне 
листиће. Горан је припремио захвалнице и беџеве 
за учеснике. Цветин, Душко и Бора били су водичи. 
Илија Радић је послао литар домаће „мученице“ да 
наздравимо “Граду за рођендан”. Била је топла и ведра 
ноћ стражиловска. Као поручена за ноћне шетаче.

 Испред дома Бора је поздравио све учеснике 
и упознао их са традицијом коју својим учешћем 
настављају. Цветин и Душко биће на челу колоне, а ја 
на зачељу,  за сваки случај ако неко застане. . Шушти, 
шушти жута стаза. Колона је кренула фрушкогорским 
стазама ка Масној ћупи, ТВ торњу (516 м), Иришком 
венцу и преко Краљеве столице до Поповице. Ведру 
новембарску ноћ секу снопови светлости са чеоних 
лампи. Краћи одмор уследио је код спомен-обележја на 
Масној ћупи. На том месту су 1924. године планинари 
на челу са др Игњатом Павласом донели одлуку да 
оснују прво планинарско друштво „Фрушка гора“ у 
Новом Саду.  Поводом 75 година организованог 
планинарства у Војводини, Планинарски савез 
Војводине подигао је овај објекат на камену темељцу 
планинарства у Војводини. Планинари долазе на ово 
спомен место да граде  будућност планинарства. 
Пролазимо поред НОРЦЕВ-а и код Информационог 
центра НП „Фрушка гора“ на Иришком венцу застајемо. 
Кратак одмор  за освежење... Последњих 6 км до циља 
ходали смо око деведесет минута. Око 3 часа и 30 
минута стигли смо на Поповицу.  Рада и Бранка су нам 
у Дому на Поповици припремиле чај и крофне. 

 Сви учесници добили су  захвалнизу и беџ за 
успомену на учешће на 35. ноћном планинарском 
маршу у част Дана ослобођења Новог Сада. Најмлађи 
и најстарији учесник Марша добили су за успомену 
пехар-керамичку шољу са амблемом Планинарског 
савеза Србије и маркацијама планинарских стаза 
и Европског пешачког пута Е7 на Фрушкој гори. 
Организатор је учесницима захвалио што су доласком 
наставили традицију дугу 35 година и позвао их да 
посећују Фрушку гору када  им  слободно време дозволи, 
као и да се поново видимо на 36. ноћном маршу 2016. 
године. Срећно и хвала.

Боривоје Вељковић

35. НОЋНИ ПЛАНИНАРСКИ МАРШ НА ФРУШКОЈ ГОРИ

“ГРАДУ ЗА РОЂЕНДАН”
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ПЛАНИНАРИ НА ТРОМЕЂИ

На тромеђи код Босилеграда одржан је још 
један сусрет планинара Србије, Бугарске и 
Македоније, чији је домаћин био Планинарски 
клуб “Железничар 2006” из Врања. Потврђено 

је да планине и пријатељства не знају за границе.
 У оквиру међународне сарадње планинара Србије, 
Македоније и Бугарске, ПК „Железничар 2006“ из Врања, 
ПД „Доња Љубата“ и ПСК „Власина“ из Сурдулице 
успешно су организовали планинарску акцију „ДРУГИ 
МЕЂУНАРОДНИ УСПОН НА ТРОМЕЂУ“ код села 
Жеравино, општина Босилеград.

 Са планинарима из Бугарске и Македоније, у суботу 
17. октобра ујутро, крећемо из три правца, из три 
државе Балкана, да бисмо се нашли на тромеђи изнад 
села Жеравино. Планинари из Врања и Сурдулице 
пошли су из села Горње Тламино, на петнаестак 
километара од Босилеграда. На успон су пошли по 
краткотрајној кишици. Стаза је водила долином речице 
Копривница преко једне од махала овог села, а онда 
преко села Жеравино. Шумски пут је понегде блатњав, 
али не маримо! Заборављамо на све, јер су пред нама 
лепи водопади. Жеравино је село подељено између 
Србије и Бугарске. Налази се јужно од Босилеграда. 
Ту се састајемо са планинарима Босилеграда, а онда 
настављамо сеоским путем ка врху. Одатле почињу 
ливаде јесењих боја окићене многобројним гљивама. 
Има времена и за бербу, па се планинари распоредише 
у стрелце. 
 Последњи, нешто јачи успон и планинари југа Србије 
су, око подне, на циљу на Чудинској планини! Њен врх 
је Шупал камак, 1.337 м/нв и налази се на тромеђи. 
То је и најзападнија тачка Бугарске. На заравни већ 
нас чекају пријатељи из Ћустендила, Софије, Криве 
Паланке, Пробиштипа, Пехчева и Куманова. После 
срдачног сусрета старих пријатеља и комшија на 
самој тромеђи, вијоре се заставе Србије, Македоније 

и Бугарске. Представници планинарских клубова 
трију суседних земаља показали су да овакви сусрети 
доприносе ширењу и јачању добросуседске сарадње. 
Још једном је потврђено да планине и пријатељства 
не знају за границе и да тим путем ваља ићи у свим 
областима. Ускоро су се заиграла и кола заједно 
са девојкама и момцима из Фолклорног ансамбла 
“Младост” из Босилеграда. 

 Уз дружење, на травнатом пропланку није изостао 
ни заједнички планинарски ручак. А онда свако на своју 
страну, уз најаву да ће се традиција наставити и да ће 
идуће године, у ово време, домаћини бити планинари 
из Ћустендила из Бугарске.

Србољуб Николић
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У последњем тренутку се и моје име, са дуге 
листе чекања, нашло на списку двадесет 
планинара који ће 17. јула 2015. год. у 
поподневним часовима кренути из Београда 

на дуго очекивани пут ка Проклетијама. Планинарску 
акцију организовао је ПК “Железничар” , а водиће је 
Весна Димитријевић. Проклетије су биле прве високе 
планине према којима сам се упутила. Кренула сам 
готово посве необавештена о томе шта ме чека, али 
планинарско сам дете, спортског сам духа, а уздам се 
и у гене. 
 Између Београда и нашег циља правимо паузу 
у Доброселици, а лепота благо заталасаних брда 
Златибора уводи нас у авантуру пуну нестварних 
призора и узбуђења.
 Рано ујутро стижемо у живописно Гусиње. Слана 
и слатка пецива албанских пекара буде нас, а њихов 
мирис ме враћа у школске одморе у подножју мога 
родног Златара. Бајка почиње...
 Из Гусиња настављамо долином ка удобном и 
чистом катуну Грбаје, где ћемо бити смештени. Окружују 
нас венци импресивних Проклетија. Катун је са осталим 
катунима и каменим кућицама “ушушкан” испод врхова 
Очњака, Каранфила, Карауле и Волушнице. Неки од 
врхова као да нам вире кроз прозор и чини ти се да би 
их могао руком дохватити. Пре мрака одлазимо у кратку 
шетњу разбарушеном долином, плаши ме планинска 

“У ПЛАНИНИ САМ НАШАО ОНО
ШТО САМ У ГРАДУ ИЗГУБИО”
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сила, а опет јој се дивим. Над долином полако пада 
мрак. Нестварни призори ми не дају да заспим...
 Свиће, а свитање доноси нови дан. Са усхићењем 
крећемо ка нашем првом циљу, великом врху Тројана 
(2190 мнв.)
 Кратак асфалтни, а даље дуги макадамски пут 
уводе нас у царство боја, необичних плодова, у јуриш 
на крупне шумске јагоде, боровнице и купине. Радујем 
се сусрету са генцијаном (ендемском врстом - Gen-
tian violet) који се користи и као боја за микроскопске 
препарате којима сам се у оквиру професије бавила.

 Води нас Весна и показује врхове Тројана. Далек 
је и горостасан. Пут се шири и уводи нас у заталасану 
долину Попадије. Скромни су катуни мештана у 
пространој долини са извором, где се од почетка лета 
до јесени напаса стока. Мештани здрави, бистрог 
погледа, девојчице румене и радују се чоколадицама, 
а жене се стидљиво крију од камера. Постаје вруће, 
пијемо хладну изворску воду. Пожурити се мора, чека 
нас озбиљан успон. После напорног проласка кроз 
шуму и сипар застајемо да се одморимо, а поглед 
“пуца” на долину која остаје иза нас... Борим се између 
потребе да се одморим и потребе да фотографишем. 
Сува, испуцала и ветром ишибана стабла беласају се на 
сунцу, потврђујући да је природа ненадмашан уметник. 
Желим да сликам сваку дрвену скулптуру Тројана.
 Настављамо успоном. Боле ме листови, али 
гурам даље... испред нас се простиру сиво-бели 
врхови, тек понегде прошарани растињем и ретким 
дрвећем. У даљини врхови Каранфила, сутра ћемо 
им са Волушнице бити много ближе. Личе на распукле 
пупољке стиснуте у дечјој шаци...Како се пењемо на 
већу висину, све је мање растиња, остају само камен 
и ретка трава. Никад стићи до врха великог Тројана! 
На 2000 м/нв појављују се први лишајеви. Велики 
врх Тројана десно и нижи на левој страни гребена 
представљају мали део границе између Црне Горе 

и Албаније, а Гусиње се, у подножју са црногорске 
стране, пред Проклетијама расуло и раширило као 
широка делта неке моћне реке. Према Албанији ови 
планински горостаси настављају свој вез и пут баш као 
и ледници који су их створили.
 Чекао нас је напоран спуст и повратак. Наш локални 
водич Саки Хоти још увек се диви проклетијским 
лепотама и зачас нестаје у једној од пећина.

 Након неколико сати спуштања стижемо у долину 
Грбаје. У току овога дана прешли смо 20.3 км уз успон 
и спуст од по 1138 м. Зар постоји нешто што је лепше 
од овога данас?! Живот је драгоцен и непоновљив. 
Постоје места на која морате отићи да би то схватили.
 Испред катуна Каранфили у долини Грбаје стоји 
запис:
 “У планини сам нашао оно што сам у граду 
изгубио...”

 Тања Дробњаковић



22

МАЛИ ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ

СКРИВЕНА ЛЕПОТА У КАЊОНУ
ВЕЛИКОГ РЗАВА

Понекад  се суочавамо са констатацијом да је 
Србија мала земља  и  да су многе природне 
лепоте још неоткривене. Увек има изненађења. 
Једно од њих је -  Височка бања.

 Познато је да у Србији има доста минералних 
извора, па и бања које лече најразличитије болести. 
Већина их је позната широј  јавности, али за ову бању 
већина није чула.  Многи ће се зато запитати где се та 
бања налази.  Други ће помислити да је у пиротском 
крају, у југоисточној Србији, где је и река Височица,  она 
иста која је пре неколико деценија “кумовала” настанку 
Завојског језера.          

 Ова, нама до сада непозната бања се налази  у 
ивањичком крају у тзв. Старом Влаху, у који смо више 
пута одлазили. Тачна локација је  да је удаљена од 
Ариља око 35 километара  и да се налази на реци 
Велики Рзав.
 Интересантно и необично је  да се ова бања 
налази у необичном амбијенту. Лоцирана је у самом 
кориту реке и то не у некој долини или проширењу, већ 
у правом  речном кањону. Да, у кањону. Није грешка! 
Овде се  речни ток пробија кроз вертикалне стене 
високе стотинак метара.
 Но, пођимо редом. Од Београда, или Новог Сада, 
до Пожеге има око две стотине километара. Овде се 
напушта магистрални пут који наставља ка Ужицу и 
Златибору и скреће   ка Ивањици. После вожње од око 
петнаест километара стиже се у Ариље, симпатично 
место, познато по узгоју малина.  Ту се у широку 
долину реке  Моравице улива река Рзав, која долази из 
необично лепог краја пуног природних лепота (шуме, 
долине, извори, реке, планине високе и преко 1400 
метара, раштркана села).
 У Ариљу,  градићу са десетак хиљада становника,  
треба посетити и Цркву Светог Ахилија из, 
највероватније, десетог века,  свеца који је проповедао 
Христову веру, а којега су каже легенда,  безбожници 
убили да би се знатно касније, када су примили 
хришћанство, покајали и решили да подигну цркву са 
његовим именом  (једина таква у Србији). Цркву треба 
посетити и због очуваних фресака лозе Немањића, као 
и због нестандардне архитектуре.
 Даље  треба кренуту солидним асфалтом уз реку 
Рзав. После проласка кроз лепи крај, а то је после 
тридесетак километара, стиже се на раскршће са 
путоказом – Височка бања. Одавде десно води нови, 
нешто ужи асфалтни пут  у долину Великог Рзава. 
После проласка неколико јаких, оштрих кривина и 
четири километра пута,  стиже се у проширену долину. 
Ту је крај асфалтног пута.
 Посетилац очекује бањски комплекс: хотеле, 
базене, ресторане... Али од свега очекиваног нема 
ништа!  Пред  нама је  типично речно проширење са 
шљунком, врбама и неколико  столова са клупама.
 Са  дрвеног рекламног паноа преписујемо неколико 
реченица: “Височка бања налази се у најнижем делу 
клисуре Великог Рзава. Овај топли извор минералне 
воде је музеј природних термалних раритета…“ 
Посебно су ретке “висеће терме“ – топли извори у 
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стенама изнад  корита реке. Температура воде је 27 0C 
и спада у калујумово - магнезијумску хидрокарбонатну, 
олигоминералну хипотермалну воду. Лечи реуму, 
срчана обољења, нервна обољења, као и проблеме 
са видом… Необична “књига утисака” уклесана је 
у стену изнад базена. Људи који су се овде лечили 
у знак захвалности уклесали су изнад извора своја 
имена. Треба посетити  Стару тврђаву Голубињак, која 
се налази изнад   Височке бање. О њој нема никаквих 
писаних података, па се не зна да ли је из римског доба, 
или из средњег века. Постоји народно веровање  да  је 
тврђаву изградила Проклета Јерина. Иако су зидови 
урушени и даље се уочавају димензије града.”
 Терен је овде  изравнат за паркирања возила са  
приземним угоститељским  објектом. Одавде се шири 
поглед на околину и  стазу која води  ка  сурим стенама 
према  југу, одакле дотиче река  Рзав.
 Све је око нас лепо, идилично, али ми смо немало 
разочарани. Зар је то бања? Где су извори минералне 
воде? Где су басени? Где је…?
 Долазимо до тог јединог угоститељског објекта. 
Добијамо одговоре на наша и речена и неисказана 
питања. Стаза нас упућује узводно уз реку, где се 
недалеко налази издигнут метални пешачки мост. 
Треба прећи мост, па наставити лево уз реку ка мрком, 
суром кањону који се назире. Пролазници који се 
враћају из правца бање објашњавају нам да је стаза 
бетонирана и да треба ићи још око 500 метара до саме 
бање. Прихватамо изазов и крећемо ка мосту и бањи 
коју не видимо. Успут пролазимо поред једног јаког, 
уређеног извора, па улазимо  у сужење кањона. Река 
(сада са релативно мало воде) шуми, текући преко 
повећег камења. Одједном, наша стаза, због ускости 
кањона бива подигнута и лепо уклесана у стену, тако 
да идемо изнад реке.  И изглед терасе и доживљај су 
за памћење. Прво што помислих је: “Ето,  и ми имамо 
свој Винтгар”, односно и ми у Србији имамо стазу изнад 

реке као што је имају у Словенији. По проласку овог 
лепог и необичног дела стазе, угледасмо и нашу бању. 
Све је  и даље у кањону ширине мање од десет метара!  
Пред нама је базен не великих димензија (око 8x4 
метра)  покривен дебелом зеленом пластиком. Испред 
је монтажна зелена кабина за пресвлачење.  Када смо 
стигли и завирили,  у базену је било неколико купача. 
Одмах иза овога, да кажемо, затвореног базена су 
један до другога два отворена спојена базена сличних 
димензија.  Не одолевамо  виђеном искушењу , 
скинусмо се и бацисмо  у базене . Дубоки су око 120 cm. 
Један је на дну бетониран и доста клизав, док је други 
шљунковит,  јер je ту  на дну и извориште минералне 
воде. Рекоше нам да је температура воде константна, 
а  да је вода посебно богата магнезијумом.
 Налазимо се у уском делу кањона, који се наставља 
узводно.  У делу кањона где је бања и где су базени  
са друге стране реке, из стене избијају  на два места 
доста  јаки извори. То није минерална вода, али  је 
питка, здрава вода која је уз помоћ гуменог црева и 
мотке преведена на  другу страну реке где су базени.

 Амбијент ове необичне бање је изузетан. Не зна 
се шта је лепше и шта је необичније: да ли уклесана 
долазећа стаза, да ли  базени приљубљени уз стене, 
да ли река која се прелива преко стења, или кањон који  
се уздиже у недоглед!?
 Враћамо се истим путем . Одушевљени смо и 
омађијани оним што видесмо и доживесмо.
  Закључили смо да је ово најнеобичнија и 
најатрактивнија бања коју до сада видесмо.
 Зато,  када смо у предивном ивањичком крају,  треба 
се потрудити и заћи мало у дивљину, па доживети ову 
несвакидашњу лепоту.

Александар Дамјановић
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ У
ПРИРОДНОЈ СТЕНИ

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА

Према годишњем плану активности и календару 
Комисије за спортско пењање Планинарског 
савеза Србије за 2015. годину, током ове године 
одржана су три кола Државног првенства у 

спортском пењању на природним стенама и то у две 
дисциплине - тежинском и брзинском пењању.

 Прво коло је организовано 18. и 19. јула на 
локацији Петња, у селу Комаран, на падинама Камене 
горе, недалеко од Пријепоља. У дисциплини “тежинско 
пењање”, на овом такмичењу учествовало је укупно 38 
такмичара (25 у мушкој и 13 у женској конкуренцији), 
док је у дисциплини “брзинско пењање” било укупно 13 
такмичара (9 у мушкој и 4 у женској).
 Месец дана касније, 22. и 23. августа, одржано је 
друго коло и то у Ужицу, на локалитету у непосредној 
близини градске плаже, тачније на стени у подножју 
Старог града. Упркос најављеној киши, 30 такмичара 
је учествовало у дисциплини “тежинско пењање” (20 у 
мушкој и 10 у женској конкуренцији), а у “брзинском” 
- 11 такмичара (7 у мушкој и 4 у женској).
 Последње, треће коло на локацији Сићевачка 
клисура, удаљеној 25км од Ниша, одржано је 24. и 25. 
октобра. Такмичење је било отвореног типа за пењаче 
из иностранства, тако да је укупан број такмичара 
износио 46 (31 мушкарац и 15 девојака) када се ради 

о дисциплини “тежинско пењање”. У “брзинском” је 
учествовало 12 пењача (7 мушкараца и 5 девојака).
У сва три кола на такмичењу у Сићеву учествовали 
су чланови 12 домаћих клубова из Београда, Ниша, 
Суботице, Кикинде, Ужица, Пријепоља и Деспотовца, 
уз 4 инострана (2 из Бугарске, 1 из Македоније и 1 из 
Швајцарске).
 Након ових такмичења наша земља је постала 
богатија за 62 нова смера који су унети у базу Комисије 
за спортско пењање ПСС. Сва три кола су медијски 
праћена од стране локалних телевизија, које су 
емитовале прилоге и дневних листова који су објавили 
чланке. Такође, локални спонзори су обезбедили 
бесплатне оброке за такмичаре, а клубови организатори 
су се потрудили да све протекне како треба.

ТАКМИЧЕЊA У ОКРУЖЕЊУ

 Спортски пењачи су током 2015. године учествовали 
на четири такмичења у окружењу. Традиционални, 
сада 5. „Крали Марко“ болдеринг фестивал у Прилепу, 
4. и 5. априла 2015.године, посетило је десет наших 
такмичара. Временска прогноза није ишла на руку 
организаторима, као ни такмичарима, па се од укупно 
35 учесника свега 20 надметало на температури од 10 
степени. Такмичари су били из Македоније, Словеније, 
Србије, Бугарске и Француске. Наши пењачи су имали 
запажене резултате, 3. место у мушкој конкуренцији 
је освојио Жарко Јевремовић и 1. место у женској 
конкуренцији Јелена Јаковљевић, обоје из СПК 
„Вертикал“ из Београда.

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ
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 У суседној Босни и Херцеговини, већ у току 
пет година организује се међународни догађај под 
називом “Пецки пењачки фестивал” („Pecka climb-
ing festival“), на локацији Пецка, која се налази на 
подручју општине Мркоњић Град. На овом локалитету 
тренутно постоји нешто више од 100 смерова. Мало 
више од 40 такмичара, заједно са публиком коју су 
чинили углавном мештани околних села, провели 
су два незаборавна дана уживајући у пењању новим 
линијама, дружењу, снимању, фотографисању, 
логистици и навијању. Пењачи из Србије, Словеније, 
Босне, Хрватске, Аустрије и Италије су имали прилику 
да се навикавају на необичан стил пењања, који ову 
локацију чини јединственом. Седморо наших такмичара 
је учествовало на овом догађају. Милош Димић је са 
укупно 14 испењаних смерова био најиздржљивији 

такмичар, док је код девојака најјача, а уједно и 
најиздржљивија такмичарка била Јелена Јаковљевић 
са укупно 15 испењаних смерова. Оба такмичара су 
чланови СПК „Вертикал“ из Београда.
 На позив Македонске спортско-пењачке 
федерације, двоје наших такмичара је у периоду 
од 31. јула до 3. августа учествовало на пењачком 
скупу у планинској области Маврово. Маврово је 
последња откривена локација од стране македонских 
пењача, са огромним потенцијалом за развој новог 
пењалишта. С обзиром на надморску висину, идеално 
је за период лета и високих температура. Тренутно 
је тамо направљено двадесетак смерова за потребе 
такмичења. Током три дана, укупно 30 пењача из 
Македоније, Србије и Бугарске пењало се смеровима 
тежине од 6+ УИАА (6а фр.) до 9+/10- УИАА (8а фр.). 
2. августа је одржано такмичење и том приликом се 
пењало смером „Сепаратизам“, оцењеног са 8+/9- 
УИАА (7б фр.). Милица Огњановић из ПАЕК „Ниш“ 
освојила је прво место у женској конкуренцији.

 Највећи и најпознатији пењачки фестивал у 
Румунији, под називом „Herculane Climbing Open“, ове 
године је прославио 14. годишњицу традиционалног 
одржавања у месту Cerna Valley. Све до сада, 
организатори су увек бирали исти датум, за празнике око 
1. маја. Сада је такмичење одржано 25. и 26. септембра 
у Бањи Херкулане, која се налази на 15 километара 
удаљености од хидроелектране Ђердап на Дунаву. 
Учествовало је укупно 96 такмичара у две категорије: 
Open (смерови од 6 до 9 УИАА) и Masters (3 смера од 
9 до 10+/11- УИАА за мушкарце, односно од 8+/9- до 
10 УИАА за жене). Двоје наших пењача/такмичара је 
учествовало на овом такмичењу, Милица Огњановић је 
заузела 6. место у Masters а Мишо Врућинић 10. место 
у Open категорији. Оба такмичара су из ПАЕК „Ниш“ из 
Ниша.
 

Јелена Јаковљевић
 Комисија за спортско пењање
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ПЛАНИНАРСКЕ ИМПРЕСИЈЕ

МОЈА ОСТРВИЧКА
АВАНТУРА

У часопису “Нови запис” , у броју 36/2015 (издање 
Културног центра Мионица) објављена је невелика 
репортажа о спортском успеху ученице VI/3 Јоване 
Коларевић. Поход у планину ове девојчице прави је 
подвиг који буди наду да ће јој се придружити многи 
њени другари. 
 Живимо у времену када сви који брину о здравој 
будућности деце и омладине воде праву битку против 
штетних навика које је тешко мењати, али се битка 
мора водити. Празна су дворишта, нема више дечје 
граје, нема лопте, нема заједничких игара, родитељи 
више не позивају децу да уђу у кућу, јер - она су увек 
ту... Повијена над таблетима, загледана у екране 
компјутера, телевизора и мобилних телефона немају 
времена ни да се надишу ваздуха. Ако нису у школи, у 
кући су, јер поруке стижу, а игрице чекају своје жртве. 
И комшијска деца се мало друже, свако има своју 
електронску забаву. 
 Онда се појави мала репортажа о 
великој одлуци девојчице да промени 
све - у себи и око себе: одазвала се 
позиву свога наставника да пође на 
планинарење. И кренула је!
Ево њене приче:

“ПРИХВАТИ ИЗАЗОВ И ИМАЈ 
НАДЕ ДА МОЖЕШ СВЕ...”

 Неке ствари у животу желиш, а 
мислиш да су неоствариве... Нисам 
ни помислила да ћу икада стварно 
планинарити по стенама, али, ето, све 
је могуће.
 Када ме је наставник у школи питао 
да ли желим на планинарење, прво 
сам помислила да је то једно глупо 
пешачење које и није баш забавно, али 
када сам стигла, разуверила сам се.. У 
почетку сам била веома уплашена да 
ћу можда пасти и повредити се.. Ипак, 
како смо одмицали, сваки изазов ми 
је био још забавнији од претходног. 
Планина на коју смо се пели имала је 
веома висок врх и управо на њему су 
се налазиле рушевине старога града. 
Признајем да је било веома опасно 

пети се на ту стрму планину коју су са свих страна 
окруживале провалије и гомила корова. Имало је 
доста сајли које су нам помагале при пењању на врх. 
Вероватно да их није било, ми не бисмо ни освојили 
врх планине о којој смо причали као о најизазовнијој 
док смо се храбро борили да је освојимо у име нашег 
планинарског друштва и наше школе.
 У повратку (за који смо иначе мислили да је гори 
и тежи од пењања уз планину), застали смо код једног 
проширења где смо пробали алпинистичку опрему и 
мало се одморили. .Наши водичи су били најбољи до 
сада и били смо им веома захвални.
 Понекад се велике и дугоочекиване ствари десе 
случајно. Прихвати изазов и имај наде да можеш све! 
Мени је то показала моја острвичка авантура.

Јована Коларевић
ученица VI/3, Мионица
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ПЛАНИНАРСКЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ - СПЕЛЕОЛОГИЈА

 СИМПOЗИЈУМ O ЗАШТИТИ КАРСТА И 
СКУП СПЕЛЕOЛOГА СРБИЈЕ

Осми симпoзијум o заштити карста и Девети 
скуп спелеoлoга Србије oдржани су у 
Пирoту oд 30. октoбра дo 1. нoвембра 2015. 
у oрганизацији Академскoг спелеoлoшкo-

алпинистичкoг клуба (АСАК) из Беoграда и Савеза 
спелеoлoшких oрганизација Србије (ССОС). На пoзив 
oрганизатoра, учешћу на Симпoзијуму и Скупу oдазваo 
се и председник Кoмисије за спелеoлoгију Планинарскoг 
савеза Србије . 
 Првoг дана oдржавања манифестације oтвoрена је 
излoжба ‘’Заштита планина и карста’’ у Дoму културе у 
Пирoту. У центру града јавнo су приказане спелеoлoшке 
технике истраживања. 
 Симпoзијум је имаo међунарoдни карактер уз 
присуство гoстију из Македoније, Бугарске и Бoсне 
и Херцегoвине. Програм се одвијао у више секција 
тoкoм кoјих су представљени научни радoви на пoљу 
хидрoгеoлoгије,  биoспелеoлoшких истраживања, а на 
крају су запажени  спелеoлoшки резултати пoстигнути у 
минулoм периoду. По завршетку Симпозијума одржан је 
Скуп спелеoлoга, кoме су присуствовали представници 
већине регистрoваних спелеoлoшких клубoва у Србији, 
који су поднели извештаје о својим активнoстима у 
2015. години. 
 Трећег дана манифестације oрганизoвана је 
стручна екскурзија дo Рoсoмачкoг кањoна, Јелoвичкoг 
врела, Одoрoвачкoг пoља и других значајних прирoдних 
и културнo - истoријских знаменитoсти овог краја 
Србије. 
 Тoкoм трајања манифестације, председник КС OСС 
учествoваo је на састанцима и oбавиo више разгoвoра 
са кoлегама из земље и инoстранства:.
 Закључци и иницијативе скупа односиле су се на 
следеће:

Иницијатива за израду Правилника o начину 
истраживања, кoришћења и заштите спелеoлoшких 
oбјеката каo пратећег правнoг акта Закoна o 
заштити прирoде
На истoм састанку са представницима ССОС-
а устанoвљенo је да је пoтребна интензивнија 
сарадња између ССОС-а и КС OСС ради oпштих 
интереса спелеoлoга, а првенственo ради: 

стандардизације прoграма спелеoлoшке oбуке 
начина стицања спелеoлoшких звања 
израде катастра спелеoлoшких oбјеката и 
размене пoдатака 

1.

2.

►
►
►

Пoтреба за сарадњoм пoстoји и због паралелнoг 
чланства пoјединих клубoва у oба Савеза. 

Алексеј Жалoв, председник Балканске 
спелеoлoшке уније и председник ‘’Бугарскoг 
пећинарскoг друштва’’ (БПД) изразио је жељу за 
приближавањем спелеoлoшких клубoва из Србије 
и Бугарске крoз међунарoдне активнoсти и прoјекте 
финансиране oд стране oдређених Кoмисија ЕУ и 
предлoжиo пoтписивање спoразума o сарадњи 
између КС OСС и БПД. 
Од стране А. Жалoва, каo кooрганизатoра, КС ПСС 
уручен је позив и представљен Прoграм Interna-
tional Congress of Speleology in Artificial Cavities кoји 
се oдржава oд 6. дo 10. марта 2017. г у Кападoкији 
у Турскoј. 
Милан Рабренoвић, начелник АС-а, изразиo је жељу 
да се у тoку 2016. на иницијативу КС ПСС oкупи 
екипа и финансира двoнедељна истраживачка 
експедиција спелеoлoга, кoја би се бавила мање 
истраженим теренима на пoдручју Србије. 
Са Драганoм Нешићем из Завoда за заштиту 
прирoде Србије (канцеларија у Нишу), а на oснову 
раније oбављених разгoвoра са директoрoм oве 
институције, пoтврђена је нефoрмална сарадња са 
КС ПСС, кoја ће у 2016. дoбити званичну фoрму,  
кoја ће се већ започети у 2015. крoз истраживачке 
прoјекте у Крављанскoј прoпасти и Церјанскoј 
пећини. 

Преседник КС ПСС
Немања Милосављевић

3.

4.

5.

6.

У часопису Планинарски гласник бр. 82 
техничком грешком објављен је нелекторисани 

текст под насловом „УИАА пењачки камп за младе, 
Шпанија“.

Редакција се извињава читаоцима и лекторки.

ТЕНИЧКА ИСПРАВКА
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ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈАНУАР

23. јан. 16. Павласов меморијал (Фрушка гора) ПСД СУ “Поштар” Нови Сад ТА

29.01. - 07.02. Обука за водиче 2. категорије (Сопотница) Служба водича СВ

30. јан. 8. Светосавски поход на Црни врх (Црни врх) ПСД “Јухор” Јагодина ТА

ФЕБРУАР

12.02. - 15.02. Здружена акција ‘’Мироч 2016’’ (Мироч) Комисија за спелеологију КС

20. феб 20. Зимски успон на Трем (Сува планина) ПК “Железничар”  Ниш РА

28. феб. БМЦ Зимски скуп пењача (Шкотска) Комисија за алпинизам КА

МАРТ

04 - 06. март Курс из планинарске оријентације (Рајац) Комисија за такмичење у планинарској оријентацији ПО

09 - 13. март Међународни семинар спелео мапирања (Бељаница) Комисија за спелеологију КС

12. март 1.КОЛО ЛИГЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ (Фрушка гора) ПСД Стражилово ПО

12. март 21. Осмомартовски сусрети планинара у Врднику (Фрушка гора) ПД Змајевац Врдник ТА

20. март 18. Поздрав пролећу (Озрен) ПСД Брђанка Алексинац ТА

19-20. март Посета репрезентације такмичењу у иностранству (Прилеп - Македонија) Комисија за спортско пењање СП

26-27. март Курс за звање, Спортски пењач Комисија за спортско пењање СП

27. март 7. Март на Моричу (Морич) ПК Морич Власотинце ТА

Семинар о лавинама (Дурмитор) Комисија за алпинизам КА

АПРИЛ

01. - 05. апр. Основни курс спелеологије (Књажевац) Комисија за спелеологију КС

02. - 03. апр. 12. сусрет планинара на Фрушкој гори „Доситејевим стазама“ (Фрушка гора) ПСД Др Лаза Марковић, Ириг ТА

02. апр. 20. Пролећни дан планинара (Гледићке пл.) ПСД  Љуктен Трстеник РА

19. апр. 1.коло трекинг лиге (Вршац) ПСД Вршачка кула Вршац ТЛ

09. - 10. апр. Успони категорисаних спортиста у иностранству Комисија за спортско пењање СП

10. апр. Пролеће у парку природе (Јелашничка клисура) ПД Јелашничка клисура ТА

16 - 17. апр. 8. Рогозна (Рогозна) ПК  Берим Зубин поток ТА

16. апр. 40. Сусрет планинара (Буковик, Острица и Борачки крш) ПСД ФРА Чачак РА

16. апр. 2. коло трекинг лиге (Горња Трепча) ПСД ФРА Чачак ТЛ

23 - 24. апр. Полагање за звање Спортски пењач КСП СП

23 - 24. апр 39. Фрушкогрски маратон (Фрушка гора) ПСД Железничар НС РА

24. апр. Поздрав пролећу у планинама (Бељаница) ПД Бељаница - Свилајнац ТА

30. апр. 13. поход  „Карађорђевим стопама“ (Радовањска брда) ПК Врбица В. Плана ТА

Стручно усавршавање алпиниста (Овчар-Каблар) Комисија за алпинизам КА

МАЈ

07. мај Жежељ – Бешњаја (Жежељ – Бешњаја) ПЕК Гора Крагујевац ТА

07. мај Пријемни испит за обуку водича 3. категорије (Авала) Служба водича СВ

15. мај 60. Нарцису у походе - Краљево (Столови) ПСД Гвоздац  Краљево РА

21. мај 2.коло лиге у планинарској оријентацији (Авала) ПСК Авала Београд ПО

21-22. мај Посета репрезентације у иностранству (Пецка БиХ) Комисија за спортско пењање СП

28. мај 9. Дани јоргована на Тупижници (Тупижница) ПК  Шиљак Бољевац РА

28-29. мај 1. Коло првенства Југоисточне Европе у спортском пењању на природној стени дисциплина тежинско 
и брзинско (Бељаница)

СПК Геко Београд СП

ЈУН

03-05. јун Сусрет планинара на Копаонику (Копаоник) ПСК Копаоник Београд ТА

04. јун 3. коло трекинг лиге (Малиник) ПК Дубашница Злот ТЛ

11. јун 7. Традиционални међународни успон на Руј (Руј) ПК Руј 1706 Бабушница ТА

11. јун Радочело (Радочело) ПК  Железничар Краљево ПА

12. јун 24. Царска бара (Зрењанин) КП Зрењанин ТА

18-19. јун Курс за опремање смерова на природној стени Комисија за спортско пењање СП

19. jун Сува планина – Плоче (Сува планина, Плоче) ПС Града Ниша ТА

20-26. јун Здружена акција “Југоисточна Србија 2016” (Видлич, Јерма) Комисија за спелеологију КС

25-26. јун Ноћни успон на Ртањ (Ртањ) ТА

25-28. јун Шар планина (Шар планина) ПСК Успон Штрпце ТА

25-26. јун Успон у иностранству категорисаних спортиста и јуниора Комисија за спортско пењање СП

Табор алпиниста (Жијево) Комиасија за алпинизам КА

РА- републичке акције, ТА- традиционалне акције, ТЛ- трекинг лига, ОТ- лига у планинарској оријентацији
СВ- служба водича, КА- алпинистичке акције, СП - спортско пењање, ВЕ- високогорске експедиције
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КАЛЕНДАР АКЦИЈА ПСС 2016.

ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈУЛ

01 - 20. јул Експедиција за високогорце млађе од 30 година (Елбрус) Комисија за високогорство и експедиције ВЕ

02. јул ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС (Јастребац) ПСС РА

прва половина Пречење Елбруса (Кавказ) Служба водича СВ

02. јул Првенство Србије у планинарској оријентацији (Јастребац) ПСС ПО

09. јул 4. коло трекинг лиге (Девица) ПК Озрен Соко Бања ТЛ

10. јул Стазама Венчаца и Букуље (Венчац и Букуља) ПД Букуља Аранђеловац ТА

09 - 10. јул Јухор (Јухор) ПК Рунолист Јагодина ТА

09 - 10. јул Обука деце у примени безбедносних прописа при обављању пењачких активности Комисија за спортско пењање СП

18. - 30. јул Експедиција “Gouffre Berger” (Веркор, Француска) Комисија за спелеологију КС

29. јул - 07. авг Обука водича 3. категорије (Сопотница) Служба водича СВ

30. јул Повленски врхови (Повлен) ПК Повлен Ваљево ТА

Комбиновани успони у стени и леду (Мон Блан) Комисија за алпинизам КА

АВГУСТ

06. - 07. авг. 2. коло Државног првенства Србије у спортском пењању дисциплина тежинско и брзинско (Ужице) СПК Стари град Ужице СП

14 - 21. авг. УИАА YOUTH SUMMIT (Овчар бања) Комисија за рад са младима

22. - 28. авг. Експедиција “Бански суходол 2016” (Банско, Бугарска) Комисија за спелеологију КС

26 - 28. авг. Дунавске чаролије (Фрушка гора) ПК Железничар Инђија ТА

20. авг 5. коло трекинг лиге (Косјерић) ПК Балкан Београд ТЛ

27. авг 10. Грот и Облик (Грот и Олик) ПК Железничар 2006 Врање РА

Табор алпиниста (Борски сто) Комисија за алпинизам КА

СЕПТЕМБАР

02 - 11. сеп. Напредни курс спелеологије (Злот, Дубашница) Комисија за спелеологију КС

10. сеп. 18. Гледићка трансверзала (Гледићке планине) ПД Жежељ Крагујевац РА

10. сеп. 3. коло лиге у планинарској оријентацији (Хомоље) ПК Вукан Пожаревац ПО

10-11. сеп. Кукавица (Кукавица) ПСД Кукавица ТА

17. сеп. Благаја (Благаја) ППД Маљен Пожега ТА

17-18. сеп. Курс за звање спортски пењач Комисија за спортско пењање СП

21 - 25. сеп. Здружена акција “Вражји фирови” (Вражији фирови, Ц. Гора) Комисија за спелеологију КС

24. сеп. 6. Оштра чука (Озрен Девица) ПД Оштра чука Сокобања ТА

23. сеп. Успон на Гудурички врх (Вршачке планине) ПСД Вршачка кула Вршац ТА

24. сеп. 13. Дан чистих планина (Рајац) ПК Победа Београд РА

25. сеп. 6.коло трекинг лиге (Рајац) ПК Победа Београд ТЛ

25. сеп. 4.коло лиге у планинарској оријентацији (Рајац) ПК Победа Београд ПО

Стручно усавршавање алпиниста (Горњак) Комисија за алпинизам КА

Камп за напредне оријентирце Комисија за такмичење у планинарској оријентацији ПО

ОКТОБАР

01 - 04. окт. 5. Јесењи успон на Соколов камен (Сува планина) ПАК Мосор Ниш ТА

03. окт. У бојама Руја (Делиблатска пешчара) ПД Јеленак Панчево ТА

03. окт. Балкански шампионат у планинарској оријентацији (Словенија) Планинарска звеза Словеније ОТ

04. окт. 3. коло Државног првенства Србије у спортском пењању дисциплина тежинско и брзинско (Сићево) ПАЕК Ниш СП

10. окт. Камп младих спелеолога (Овчарско-кабларска клисура) Комисија за спелеологију КС

10. окт. Полагање за звање спортски пењач Комисија за спортско пењање СП

13 - 15. окт. 7. коло трекинг лиге (Грза) ПК Јаворак Параћин ТЛ

17 - 18. окт. 5. коло лиге у планинарској оријентацији - ноћно (Авала) ПСК Авала Београд ПО

23 - 25. окт. 7. Јежевац (Хомоље) ПК Вукан Пожаревац РА

31. окт. 6. коло лиге у плани-нарској оријентацији (Пасјача) ПСК Топлица Прокупље ПО

31.10 - 1.11. Обука ПСС за планирање, трасирање и обележавање стаза и путева (Рајац) Комисија за планинарске терене

Семинар за инструкторе алпинизма (Сићевачка клисура) Комисија за алпинизам КА

Камп за младе, напредне и талентоване оријентирце Комисија за такмичење у плани-нарској оријентацији ПО

НОВЕМБАР

06. нов Успон на Овчар и Каблар (Овчар - Каблар) ПСК Железничар Београд ТА

12-13. нов 10. Шаторице (Копаоник) ПК Копаоник Лепосавић ТА

19 - 20. нов Полагање за звање инструктор спортског пењања Комисија за спортско пењање РА

26. нов „Стазама Колубарске битке“ (Ваљевске планине) ПСД Ћира Лајковац СП
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ПЛАНИНАРИ НА САЈМУ СПОРТА
2015. ГОДИНЕ

На Београдском сајму је од 27. до 29. новембра 
2015. године одржан Четврти сајам спорта, 
у организацији Министарства омладине и 
спорта. Планинарски савез Србије имао је 

свој штанд, опремљен разноврсним садржајима - 
постерима, фотографијама, планинарском опремом, 
часописима и другим планинарским реквизитима и 
литературом, којима смо хтели да покажемо богатство 
планинарског спорта. Централни постер на штанду 
симболизовао је планину на којој су поред фотографија 
исписани називи свих планинарских спортова, које је 
организовао Планинарски савез Србије.Наш штанд 
имао је веома добру позицију која је омогућила бољу 
посећеност.
 И ове године посетила нас је делегација 
Министарства омладине и спорта, на челу са министром 
Вањом Удовичићем. Од министра смо добили похвале 
и признања за успешан наступ на Сајму, а посебно 
за резултате пројекта „Пешачење и планинарење по 
Србији“. Поред министра Удовичића штанд су посетили 
легенде нашег спорта Дане Корица и Братислав Бата 
Ђорђевић, кошаркашки тренер.
 Придружили су нам се и бројни планинари из више 
градова Србије, водичи, спортски пењачи, алпинисти, 

високогорци. Вреди забележити посету групе младих 
планинара из Планинарског друштва „Голија“ из 
Ивањице.
 За најмлађе посетиоце организован је стални 
квиз знања о планинама Србије и света. Више од 100 
дечака и девојчица добило је на поклон слаткиш за 
тачне одговоре.
 Овогодишњи Сајам оцењен је као најпосећенији и 
најбоље организован до сада. 
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„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.

Часопис Планинарски гласник се дистрибуира 
читаоцима путем претплате. Часопис примају сви 

клубови који су чланови Планинарског савеза Србије 
(по један примерак), љубитељи планинске природе, 
као и организације, државне установе и невладине 
организације са којима Планинарски савез Србије 
сарађује.
 Претплата за једну календарску годину износи 
400,00 динара (за иностранство 10 €). У цену 
претплате укључена је поштарина.
Заинтересовани за примање часописа претплату 
могу извршити путем електронске поште, телефоном, 
факсом или писмом. При наручивању потребно 
је доставити име, презиме и адресу на коју ће 

часопис бити достављен. Планинарски савез Србије 
поштом на дату адресу шаље попуњену уплатницу 
за годишњу претплату (правним особама шаље се 
профактура) коју треба уплатити. После примљене 
уплате Планинарски савез Србије шаље све бројеве 
часописа који су изашли од почетка године, а затим 
сваки нови број часописа до краја године.
 Ако желите да некоме поклоните претплату на 
часопис, пошаљите адресу примаоца часописа и 
своју адресу (за слање уплатнице).

Планинарски савез Србије
Андићев венац бр. 2.
текући рачун: 355-1032012-47

ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“
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