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Фотографије на корици: колаж 
фотографија са успона на Мт. Еверест

Ево их опет! Извиру из мрака похлепе,   пустоше Србију, планине, шуме, 
изворишта, планинске реке...

Страдају Стара планина, Темска река, Јерма, Ракитска река, Копаоник, 
Јошаничка река, Голија, Јужна Морава....

И ево, стигли су до изворишта у Макишу и хитро дојахали у историјске 
шуме Кошутњака. Кажу да нам желе добро. Сви нам нешто желе добро, 
нарочито када им се допадне нешто вредно што нема власника, јер 
“држава” не жели да буде власник , чак ни онога што је ставила под своју 
заштиту. Значи, оно што је вредно и општенародно добро није уствари 
ничије власништво и “ треба се побринути за њега”. Они то најбоље знају, јер 
им ништа није свето!  УГРОЖЕН ЈЕ КОШУТЊАК! Па шта- рећи ће доносиоци 
политичких одлука, уз помоћ “слугу из струке”, који су обесмислили свако 
знање и етичка мерила. Битно је зграбити профит - сада и одмах!

 Нико не говори о капиталним вредностима Кошутњака, његовим 
лековитим  шумама,  које ју  ваздушна плућа Београда. Нико не помиње 
моћни и чисти извор, који  сви зову „Хајдучка чесма“. Са ње, кроз историју 
као и данас, хиљаде грађана хватају воду. Сви они гаје наду да ће чесме 
на извору бити и онда када се воде Саве загаде, као што већ јесу. Хајдучка 
чесма је на удару масовног уништавања природних лепота Београда. Тужни 
су и запуштени Сланачки извори, Беле воде, Кнежевачки, Миљаковачки, 
Топчидерски и Сремачки извори. И њих чека судбина стотина затрпаних 
извора без дужне стручне пажње..

Ако се и делимично посече шума Кошутњака,  неће бити воде на извору 
Хајдучке чесме. Ово су основна знања кружења воде у природи! Такође,  
овде у Србији наставићемо са затирањем националне историје почетка 
стварања модерне Србије, која је записивана у шумама и на изворима 
Кошутњака.

Не верујем да би овај “еколошки удар” преживео сада покојни новинар и 
публициста Љубомир Вујисић. Он је завршни део своје богате новинарске 
и еколошке каријере посветио борби за чување Кошутњака, под геслом 
: “Хоћу да будем шума до последњег даха”. Тај аманет оставио нам  је у 
својој заветној књизи “Кошутњак, Србија у малом”.

ОДБРАНИМО КОШУТЊАК! МИСЛИМО О ТОМЕ!

ПОШТОВАНИ И ДРАГИ ЧИТАОЦИ,

Речима о угроженом Кошутњаку опраштам се 
од уређивања часописа Планинарски гласник. 
Уверен сам да ће наш часопис излазити и ширити 
сазнања о лепоти и разноврсности наших планина и 
вредностима планинарства.

Бранислав Божовић-Денис.

РЕЧ УРЕДНИКА

ОДБРАНИМО КОШУТЊАК! 
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Протекле су две деценије од успона првог планинара из Србије на Монт 
Еверест, Драгана Јаћимовића. Од тог подвига до данас, Д.Ј. присутан је у 
планинарству Србије где кроз предани рад прикупља и несебично расејава 
знања и искуства међу планинарима Србије и планинарима земаља Балкана. 
Дужни смо да забележимо да је кроз ову активност омогућио великом броју 
планинара и љубитеља планина, походе и успоне на планине и врхове свих 
континената, посебно Хималаја. Спортским и хуманитарним радом допринео 
је подизању угледа наше земље и планинарске организације. Поводом 20 
година од успона на Монт Еверест, молим  да за читаоце    Планинарског 
гласника  одговорите на неколико питања...  

  
  Ви сте први планинар из Србије, који се попео на највиши врх Света . Неоспорни подвиг успона, по 

повратку у Београд, обележен је Свечаном академијом у сали Задужбине Илије М. Коларца. Пројекција 
видео снимка са врха побудила је и у Вама, а и у посетиоцима снажне емоције, које су многима 
измамиле сузу. Осећате ли још увек, након две деценије, снагу поноса и задовољства због тренутака 
проведених на највишем врху Света? 

Д.J. Било је то незаборавно вече. Хвала Вама  на организацији тог догађаја. Мислио сам да ће временом 
све то да избледи, али како време пролази, постајем свеснији величине подвига, а емоције су још јаче. 
Са друге стране, оно што сам урадио након тога  више вреди од самог успона на Еверест те 2000.  године. 
Наиме, организовао сам и водио на десетине експедиција у планинске масиве широм света, где су људи 
из Србије и из целог региона стицали искуство, а надам се делили то са другима, као што сам ја делио са 
њима. 

Ваш успон обележен је као прекретница у планинарству Србије… „до успона и после успона на Мт. 
Еверест 2000.“.. Прошле су две деценије, како видите, или препознајете,  промене у планинарству за 
протекло време?

првим планинаром из Србије који је извршио успон на 
Монт Еверест (8848 м), највишу гору Света

РАЗГОВОР СА ГОСПОДИНОМ  
ДРАГАНОМ 
ЈАЋИМОВИЋЕМ 
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Д.Ј. Промене су видљиве, само је питање да ли идемо у правом смеру. Постоји велики несклад између 
онога што жели руководство ПСС и онога што желе клубови. Опет постоје велике разлике и између самих 
клубова. ПСС форсира такмичарску компоненту у планинарству, којом се по некима бави највише 10% свих 
чланова, што не одговара клубовима чији се чланови баве планинарством искључиво као рекреативним 
спортом. 

Са друге стране, неки клубови су се претворили у туристичке агенције, а други једва састављају крај са 
крајем. Овом проблему у значајној мери доприноси и сам законодавац, јер су Закон о туризму и Закон о 
спорту недефинисани и неусклађени. 

Искрено, што се тиче алпинизма, ми смо и даље негде тамо где је свет био тридесетих година прошлог 
века, а у организационом смислу експедицијско пењање на врхове, више од 8.000 метара, је негде 
отприлике тамо где је свет био осамдесетих година. Знам да се многи неће сложити са овим, али чињенице 
говоре да је тако. Могу слободно, без лажне скромности, да кажем да смо Горан Ферлан и ја заталасали 
„мртво море“  успонима на Cho-Oyu (8.201 м) 1998. године и Еверест (8.848 м) 2000. године. Након тога, 
кренуо сам са организацијом експедиција у масив Хималаја, па су и други добили прилику да померају 
сопствене границе. Додатни проблем за организацију експедиција представљала је претходна економска 
криза, тако да је након 2010. све мало стало.

Чини ми се да, генерално, постоји ерозија квалитета последњих десетак година, али то није случај само у 
планинарству, већ у готово свим областима друштвеног живота. На разним течајевима у оквиру ПСС преноси 
се знање које се не разликује много од онога што се преносило пре тридесет и више година, а бојим се да се 
и доста тога и изгубило у међувремену. Опет, ми смо народ који тешко прихвата промене и дисциплину, па 
самим тим и нове технике, искуства и методологије ...

Како се доноси одлука да се испред себе постави висок циљ, шта је    то што човека мотивише 
да крене на Еверест?

 Д.Ј.  Данас о томе мислим мало другачије, јер изгледа да су ти циљеви бирали мене, а не 
ја њих. Такве одлуке се не доносе, већ се једноставно десе. Временом човек схвати да јесте 
важно одабрати циљ, који је изнад његових тренутних могућности, али је још важније све 
оно што се дешава на путу до тог циља. Било је ту много успона и падова, преиспитивања, 
освајања самопоуздања, малодушности, еуфорије, туге,  радости, суза и смеха, али све ово 
појединачно није битно , већ оно што све заједно доноси у једном збиру дугорочно, а то 
су промене захваљујући којима растемо.

Када схватите да су ти циљеви само средство за  промене , а не да само служе 
задовољењу вашег  ега, онда сте прешли на нови ниво у игрици званој живот. Мени 
је тада мотив био да изађем из изоловане земље, да видим свет, да се остварим, 
да докажем себи да вредим више него што мислим да вредим... и много тога 
још... Срећом, много касније десио се тренутак у коме сам осетио да немам више 
потребу да се доказујем себи, а ни другима.

Како сте превазилазили озбиљније проблеме за време успона?
Д.Ј. Када се деси проблем, онда гледаш да га решиш што пре, али ако није до 

тебе, већ до Природе, онда вежбаш стрпљење. Током успона на Еверест најгора је 
неизвесност због  нестабилног времена, што проузрокује сталне промене плана. То је 
најбоља вежба за вас , јер схватите да од вас мало тога зависи. Можете да будете упорни, 
кондиционо врхунски припремљени и ментално јаки, али то све падне у воду ако очекујете да 
се ваше жеље током успона испуне. Неиспуњење жеља прави фрустрације, а ваш циљ изгледа 
све даље и даље. То је више борба са самим собом, а не са планином.  Када током експедиције 
постанете свесни лепоте која вас окружује, садашњег тренутка, људи који су око вас и са којима 
делите све лепе и тешке тренутке на путу до врха, онда се опустите и са осмехом дочекујете нови 
дан, без обзира каква вам је све изненађења планина припремила.

Који тренуци су остали урезани као најлепши, који су вас можда и касније „терали“ у нове 
подвиге?    

Д.Ј. Најлепши тренутак није онај када сам био сам на врху, већ један моменат у селу Пангбоче. 
Након завршене аклиматизације и повратка са 8000 м када смо 11.5.2000. имали неуспешан покушај 
успона на врх, сишли смо у БЦ (5300 м). Након тога, вођа експедиције предлаже да се спустимо у село 
Пангбоче (4000 м) где бисмо удахнули мало више кисеоника и опоравили се пред нови покушај успона. 
Ми смо били на – 30 степени на 8000 м где је искористљивост кисеоника око 35%, а онда одједном се 
нађемо на + 20 у селу где има дрвећа, ливада и где расте најбољи кромпир на свету. Једног поподнева  
легао сам на земљу међу ниско растиње, обучен само у мајицу и танке памучне панталоне „маде ин 
Катхманду“. Био сам бос и потпуно зарастао у браду. Гледао сам облаке на небу и уживао у протицању 
времена.Лежао сам ту сатима без икаквих мисли, опуштен и присутан. Онда, игром случаја, трек стазом 
у близини наилази водич Томас водећи групу младих Данаца на Ајланд пик (6189 м).Њега сам знао од 
раније и баш сам се обрадовао када је наишао. Тај тренутак када ме је он препознао , мој повратак у 
стварност,  то грљење и његово одушевљење, а највише реакција на то што сам тако лагано обучен и 
сасвим бос на 4000 м, мени је један од најлепших тренутака на тој експедицији. Тада сам постао свестан 
да је све релативно и да прави пријатељи више вреде од било каквих постигнућа.
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Дубоко смо загазили у време неслућених технолошких могућности за скоро савршено и виртуално   
приказивање планинарских подухвата. Крије ли се у томе замка губитка реалности и некритичког 
односа учесника према ризицима?

 Д.Ј. О овоме могу књигу да  напишем, јер кроз моју агенцију Еstadventure.com сваке године прође 
на стотине планинара и авантуриста, па могу да пратим све промене које се дешавају како технолошки, 
тако и у односу људи према планинама и самом спорту. Проблем је вишеструк. Данас је људима много 
важније мишљење других него њихов лични доживљај лепоте, или стицање искуства. Са што мање труда 
и одрицања жели се постићи што већи ефекат, то јест, боља „фотка“ или видео клип на друштвеним 
мрежама, где је наравно у првом плану особа, а не природа. То свим организаторима и водичима отежава 
посао, јер је теже доносити одлуке и испоштовати све безбедносне процедуре са таквим планинарима.

Након тога, када садржај постане виртуелно доступан свима, настаје још већи проблем, јер већина људи 
пожели да уради нешто слично, доносећи закључак - ако су могли други, онда могу и ја. Наравно, ако је то 
могуће без припреме , одговарајуће опреме и тренинга...

Због свега тога, мислим да су тренутно људско искуство и стваралаштво веома потцењене вредности, а 
да ће ускоро бити још горе. Бојим се да будуће генерације неће имати прилику да стекну дубока животна 
искуства, јер је све постало „инстант“ верзија стварног доживљаја  брзо доступна у два клика. Поред 
тога, сведоци смо да се стари свет са својим вредностима руши, па је у ово време транзиције додатно 
изражен нагон за рушењем, а не за стварањем. Да не говорим о мањку креативности, јер је много лакше 
са интернета преузети туђу идеју и представити је као своју.  Буди поштен, вредан и стварај - лично се 
држим ова три принципа, без обзира на околности и време у којем живим.

Сведок сам да је све мање квалитетних литерарних планинарских текстова.  Праве речи су ређе, а 
мисао сиромашнија. Губи ли се духовни контекст одласка у планине и природу, или се све претвара у 
резултат тежине, дужине, висине и издржљивости?

Д.Ј. Све је постало такмичење.То је потпуно нормално у систему вредности либералног капитализма, 
где је прогрес ултимативни циљ у којем је такмичење са другима , собом или Природом реакција на 
општеприхваћени систем вредности. Све се мери, па је тако и у планинама. Надам се да ће се све ускоро 

променити, јер је такав систем дугорочно неодржив. Ово са собом доноси осиромашење духа, па су 
како кажеш, праве речи ређе, а мисао сиромашнија. Мисао не може да буде богата са стотинама 

информација које нас свакодневно бомбардују, а „трка пацова“ у којој сви учествујемо нам не 
дозвољава да, макар на трен, станемо и размислимо о вредностима које су веће од нас самих. 
Зато одлазак у планину треба искористити да избистримо мисли, а не да се такмичимо. Ово је 
лако рећи, а много теже урадити. Али човек треба да покушава, јер само то доноси прилику за 
лични развој. На жалост, све је више оних који су се предали. Човек се учи док је жив, а када 
престане да учи, он креће полако да умире.

Као времешни планинар који је пратио твој планинарски пут, сматрам да  подухват успона 
на највишу гору Света 2000.године није био достојно обележен и испраћен признањем 
друштвених институција, како је то обичај у земљама са развијеним планинарством. Ваше  
деценије преданог рада у планинарству дају вам за право да изразите своје мишљење.  
Шта мислите о томе?

Д.Ј. Што се тиче односа јавности према том успеху, он се мењао годинама, али могу да 
кажем да је подвиг препознала и признала планинарска заједница. Међутим, држава га 
никада није признала. Било је разних предлога, али како су се разне власти мењале, све је 
остало на предлозима. Мислим да сам једини на свету ко се први из своје државе попео 
на Еверест, а да нема национално признање. Да не говорим о томе колико сам допринео 
развоју овог спорта у Србији и региону, као и о томе колико је планинара добило звање 
Заслужног спортисте захваљујући мени. У суштини, признање од државе ми није ни 
потребно, срећан сам што имам могућност да и даље стварам и преносим знање другима. 
То више вреди од било каквог признања.

Ни сам ПСС није много бољи као институција. Треба прочитати записник са састанка 
Управног одбора Планинарског савеза Србије након мог повратка са Евереста. 
Предлагано је да се не призна успон на врх (пазите ово – не призна!) јер се нисам попео 
на врх у организацији ПСС, мада сам од 1996. био члан Планинарског клуба. Па су онда 
кренуле прозивке “великих алпиниста” по новинама типа –„ није , јер нема течај, па се 
није попео…итд. Разни људи су лечили неке своје фрустрације због мог успона. Нисам  
реаговао ни на једну од тих глупости, нити сам их осуђивао, већ сам само наставио да 
се пењем, а од 2001. кренуо сам и да водим друге људе у Хималаје. Када имате визију 
и сигурни сте у пут којим идете ка свом циљу, нема потребе да указујете како је туђи 
пут погрешан. Врхунац тих успона био је 2007. године када сам, као вођа експедиције, 
предводио најуспешнију експедицију са ових простора, икада, на Еверест, јер се на  
врх попело 7 планинара. На аеродрому ме је, између осталих, сачекао човек, који је 

на Управном одбору  ПСС-а  2000. године био најгласнији у “осуди” мог успона. Само ме је загрлио и рекао 
“Извини”. Круг се тада затворио. У ствари, кругови се увек затварају, само је потребно време и стрпљење. 

Сама чињеница да ПСС није обележио 20 година од првог успона на Мт.Еверест говори да се код нас 
није много тога променило.
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Клуб  EXTREME SUMMIT TEAM постао је референца за квалитетно планинарство. Можете ли за наш 
часопис изнети размишљања о смерницама за будући развој наших друштава, клубова и Планинарског 
савеза.

Д.Ј. Ми у ЕСТ-у (extremesummitteam.com) искрено верујемо да дубоко у сваком од нас лежи један 
истраживач, који би се, ако добије одговарајућу подршку, могао попети и на највише врхове Света. 
Потребно је само мало упорности и подршке да повратите самопоуздање и све је могуће. Људи који 
су нам се придружили и постигли своје снове, снове које пре тога нису могли чак ни рећи наглас,  су 
неоспорни доказ. Под нашим надзором преко 1000 планинара из региона се попело на врх изнад 5000м, 
400 планинара успешно се попело на врхове преко 6000м, а њих 25 су имали прилику да погледају Свет са 
врхова на висини преко 8000 м. Најмлађи од њих је имао 18 година када је стигао до врха Аконкагва (6962 
м), док је најстарији славио свој 70. рођендан на истом врху.

      Што се тиче неких смерница за даљи развој клубова, друштава и Савеза, мислим да на првом месту 
треба да се раздвоји аматерско бављење спортом од професионалног, са јасно дефинисаним законима 
на нивоу државе. Исто тако нама је статус водича нејасан. Већина иде на Сопотницу по лиценцу, која је 
аматерска, да би се пре свега бавили професионално вођењем тура, а са друге стране су они који добију 
лиценцу, па у свом матичном клубу одведу једну акцију годишње. По мени -  најважнији је рад са младима, 
а  Савез би требало  да издвоји више новца на акције које су наменски организоване за децу.

  
Догодине (2021.)  Планинарски савез Србије обележава 120 година од оснивања  Српског планинског 

друштва и организованих планинарских активности. Планинарство у Србији спада међу најстарије 
организоване спортске дисциплине. Моје питање јесте деликатно, али ћу га изговорити: Верујете ли да 
су генерације планинара, које су прошле кроз планинарски покрет, стекле право да достојно прославе 
овај јубилеj?

 Д.Ј. Све генерације и сви тренутно активни планинари су дали свој допринос развоју планинарства. 
Свако је дао свој допринос колико је могао, а то да ли смо достојни – не знам. Време ће показати да 
ли смо били достојни на основу онога што смо оставили будућим генерацијама. Знате како се каже „По 
плодовима познаћете дрво...“

 …………….
У име читалаца Планинарског гласника као и у своје име, хвала на занимљивом разговору. Било је 

задовољство слушати са колико радости говорите о вођењу група планинара на највише врхове Света. 
Занимљива је и корисна Ваша оцена стања у планинарској организацији. Желимо Вам успешне походе, 
нема сумње да ћете прикупити још много плодова, о којима ћемо разговарати неком другом приликом, а 
како рекосте  на крају разговора „По плодовима познаћете дрво“.

 Разговор водио Бранислав Божовић-Денис,             
                            Уредник Планинарског гласника

Успон уз Ло-Тсе стену ка Ц-3 (7300мнв)

У подножју Јужног врха

Поглед са врха ка Тибету

Горан и  Драган са Шерпасима у базном кампу

Честитке у БЦ по повратку са врха



Значај сарадње са међу-
народним организацијама

Тренутно, Планинарски савез Србије је члан четири међународне организације: 

УИАА – International Climbing and Mountaineering Federation
EРА – European Ramblers’ Association
ЕУМА – European Union of the Mountaineering Associations
БМУ – Balkan Mountaineering Union.

Као што је познато, Српско планинско друштво је основано 1901. а 6. септембра 1925. на Плитвицама, 
ХПД, СПД, Словенско ПД и ПД “Фрушка гора”  основали су Савез планинарских друштава Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, који 1930.  прераста у Савез планинских друштава Краљевине Југославије. Прва 
међународна планинарска организација је основана 1932. године у Француској, у Шамонију. Оснивачку 
повељу је потписало 18 националних савеза, међу којима и Савез планинских друштава Краљевине 
Југославије. Кроз овај Савез, Српско планинско друштво је индиректно учествовало у оснивању светске 
планинарске организације УИАА. 

После Другог светског рата Планинарски савез Србије (основан 27.06.1948.) преузео је ингеренције 
угашеног Српског планинског друштва, а ускоро новоoсновани Планинарски савез Југославије  наследио 
је предратни Савез Краљевине Југославије, тако да су планинари Југославије чланови од оснивања ,  све 
до распада заједничке нам државе. У том периоду Југославија је била домаћин годишњим Скупштинама 
УИАА три пута (1951, 1960 и 1974.). Настанком нових држава, некадашњи републички савези, а  сада 
самосталне националне спортске организације, појединачно се укључују у УИАА и тако, Словенија и 
Хрватска улазе 1991. Босна и Херцеговина 1997, а 1999. данашња Северна Македонија. Србија постаје 
члан 2002. године. 

Европска пешачка асоцијација (ЕРА) основана је 1969. године у Планинарском дому „Негелехаус“  на 
планини Рајхсберг  (југоисточно од Штутгарта) коју је чинило осам организација из пет држава. Планинарски 
савез Србије се учланио 2007. године, а 44. Годишњој скупштини ЕРА био је домаћин 2013. у Вршцу. Данас 
ЕРА у свом саставу има 63 организације из 34 европске државе.

Европска унија планинарских организација (ЕУМА) је основана 2017. у Минхену (Немачка) и један 
од 23 оснивача (из 23 државе) био је и ПСС. Члан радне групе за формирање и оснивање ЕУМА  био је 
тадашњи председник ПСС. Данас ЕУМА има 24 пуноправна и три придружена члана.

Балканска планинарска унија (БМУ) је зачет састанком и заједничком акцијом три планинарска 
друштва - из Врања, Криве Паланке (Северна Македонија) и Ћустендила (Бугарска) 18.10.2003. године 
у Врању. Из овог сусрета настала је Унија балканских планинарских савеза, формирана 2009. у Сарајеву, 
а регистровано седиште је у Скопљу 2011. и данас броји 10 држава Балкана и има  једног посматрача – 
Пењачки савез Чешке.  ПСС је до сада био два пута домаћин  годишњих састанака - 2007. на Копаонику и 
2016. 27-29. октобра у Вршцу.

Ово је кратак историјат учешћа планинарске организације Србије у међународном  планинарском 
покрету. Поставља се питање  да ли наша организација има користи од чланства и учешћа у раду ових 
удружења... 
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У подножју Јужног врха



Бити члан неке организације не подразумева само плаћање чланарине и присуствовање, евентуално,  
годишњим скупштинама. Познанства, ИЗМЕНА ИСКУСТАВА и нарочито ИДЕЈА  обогаћују наше деловање. 
Бити члан  значи активно учествовати у раду таквих организација, а у томе су планинари Србије у протеклим 
годинама са мање, или више, интензитета дали свој допринос.  Наши чланови су до сада били чланови 
разних тела у свим међународним организацијама, осим у овој најмлађој ЕУМА, где до сада нисмо баш 
видљиви.

Захваљујући активном учешћу у раду међународних асоцијација, омогућили смо нашој организацији и 
нашим планинарма:

- међународну верификацију стручних звања као што су планинарски водичи (чак у више специјалности)    
по стандардима УИАА, а пешачки водичи по стандардима ЕРА. 
- Успели смо да обезбедимо да део планинарских путева и пешачких стаза,  који пролазе кроз скоро све 
крајеве наше земље,  понесу ознаку Европских пешачких путева Е 4 и Е7. На овај начин увели смо само 
део стандарда и програм сертификације планинарских и пешачких путева, који важе у Европи.
- Увидевши значај постојања правне заштите планинарских и пешачких путева у многим европским 
државама, покренули смо активност увођења ЗАКОНА О ПЛАНИНАРСКИМ И ПЕШАЧКИМ ПУТЕВИМА, 
користећи њихова искуства у прописовању и реализацији оваквих правних аката. 
- Током санкција, наши планинарски пријатељи су нам обезбеђивали позиве, а тиме омогућавали 
добијање виза, како би могли да идемо у иностране планине за време санкција.
- Током овогодишње корона кризе, на сајтовима ЕРА и ЕУМА смо измењивали искуства са планинарима 
и пешацима широм Европе. Будно пратећи сајтове могли смо сазнати какве мере се предузимају у 
појединим земљама, добијали смо инспирацију како да што безболније савладамо последице, а да  
што више боравимо у природи.
- Иако такмичарске дисциплине нису својствене базичном планинарству, нове идеје и стремљења у 
Европи и свету прелили су се и на наше просторе, па се тако сада такмичимо у више дисциплина - од 
балканског до светског нивоа. 
- По угледу на многе организације у Европи, покренули смо ДАНЕ ПЕШАЧЕЊА, првенствено да 
подстакнемо грађане Србије на физичку активност и здрав живот, а истовремено их заинтересујемо да 
постану наши чланови.
Ово су неки од већих „увезених“ идеја и остварења, која су настала као директна последица присуства 

планинара Србије у међународним организацијама. И сада апелујем да се настави, чак и да се прошири 
наша активност  у и са овим  организацијама, јер само тако могу сви наши планинари и пешаци имати још 
више користи и унапредити наш ПСС да буде савремен и прати светске и европске циљеве.

                                                                                                                   Борис М. Мићић
                                                                                         Председник Европске пешачке асоцијације

                                                                                         Председник ПСС ( 2009 – 2018 )                 
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У овој години обележавамо значајни јубилеј нашега Клуба. Седамдесет година, из миленијума у 
миленијум, свој пут по планинама „Авала“ је  прелазила сигурним кораком.

На Великој медицинској школи у Београду, 9. маја 1950. године, заљубљеници у планине формирају 
Планинарско друштво „Авала“. Као и свако уређено друштво, тог 9. маја 1950. Скупштина доноси своја 
прва Правила.

Оснивачи „Авале“ су циљеве поставили на дужи рок, а за то су заслужни доцент др Пeтaр Кoстић, мaг. 
фaрм. Влaдимир Jeлoвaц, асистeнт др Мaркo Aнaф, прoф. др Joвaн Туцaкoв, прoф. др Aлeксaндaр Кoстић, 
прoф. др Димитриje Joвчић, асистeнт др Jeлeнa Ђoкoвић, асистeнт др Душaн Oбрaдoвић, асистeнт др 
Милицa Бoшкoвић, нaч. зa студ. питaњa Ђурa Ђoкoвић, асистeнт др Илиja Стojмирoвић, служб. ф.ф. Зaвoдa 
Нaдa Кoцић, служб. Вjeкoслaв Aнђeлкoвић, служб. Љубoмир Бojoвић.

Успостављеним  Правилима Друштво је решило да планинарске задатке спроводи у три правца:
а/ ПЛАНИНАРСКО-ВАСПИТНИ - развијање љубави трудбеника и омладине за одлазак у планину на 

чист ваздух, у циљу васпитавања здравог и снажног човека социјализма, самоиницијативног, дружбеног, 
културног и самосталног, стварањем услова за угодан и здрав одмор трудбеника и омладине у слободним 
часовима кроз окрепљење у природи; 

б/ ПАТРИОТСКО-ОДБРАМБЕНИ - оспособљавањем код трудбеника, а нарочито омладине, својстава као 
што су упорност, истрајност, спремност на савлађивању временских и природних препрека, отвореност и 
чврстину, даље, љубав према својој отаџбини и народу;

в/ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ- откривањем и чувањем лепота и природних реткости наше земље 
развијањем пропаганде за њихово упознавање, помагањем разним научним и другим установама у 
погледу прикупљања грађе за проучавање патологије народне медицине и употребе лековитог биља у 
народу;

Др Петар Костић, иницијатор и оснивач Друштва, организује масовне прегледе становништва по селима 
Србије незапостављајући и успоне на оближње врхове (Кукавица, Ивањица, Борски Сто, Косово, Злот, 
Брза Паланка, Зајечар, Крива Феја, Прохор Пчињски и др). На овакве акције одлазило је од 30 до 50 
здравствених радника, чланова „Авале“ свих профила. Неколико десетина хиљада прегледа је извршено 
у првих пет година постојања Друштва. Касније, на сваком планинарском успону медицински радници, 
чланови „Авале“ су пружали  помоћ и давали савете становништву.

Специфично за прве године рада  овог Планинарског друштва било је проучавање народне медицине, 
пре свега народне патологије, хигијене, исхране, употребе лековитог биља и разних других лекова, 
проучавање географске распрострањености лековитог биља, прикупљање и бележење података о ретком 
и скупоценом лековитом биљу, коме прети опасност да буде уништено нерационалном експлоатацијом. 
Посебно је била важна израда фармакогнозиjских карата појединих области, израда хербара и збирки 
фотографија, слика, цртежа и свих других докумената, који могу служити као научна грађа за проучавање 
свих оних области куда се крећу наши планинари. 

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА   

РАДА ПСК „АВАЛА“
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Свесрдно се ради на бележењу  етнографске грађе из области народне медицине, патологије, хигијене, 
исхране, социологије и свих области народног живота, које се односе на његово здравље и болести које 
се у њему јављају (гушавост, рак свих облика, сифилис, трахом, туберкулоза у свима облицима, шугавост 
и остале социјалне болести).

Бележени се и  аутентични подаци о стању шума у свима народним републикама, а нарочито у НР 
Србији. Вршено је  пружање корисних запажања и предлога Министарству шумарства о заштити шуме и о 
њеном унапређењу. Ту је  требало обухватити и све остало корисно дрвеће и биље које има велики научни 
и туристички значај  (Панчићева оморика).

Колико су Правила донета 1950. године била свеобухватна говори и податак да је Скупштина ПД 
„Авала“ 25. марта 1976. године донела Правилник, чиме су престала да важе Правила из 1950. године. У 
првој промени Правила 1976. године, „Авала“ је допунила свој назив и постала Планинарско-смучарско 
друштво. То нам говори да основни правни акт „Авале“ није мењан 26 година.

Током година рада Друштва/Клуба развијали смо све области у планинарству, које су зацртане у 
програмима развоја и донетих  задатака.  

Развој планинарства, од рекреативног за све генерације до квалитетних високогорских успона одвео 
је планинаре „Авале“ у домаће и светске планинске масиве, од Монблана до Аконкагве, Кавказа, 
Килиманџара….

Развијали смо смучарство, како кроз организацију , тако и кроз развој такмичара. Имали смо републичке 
прваке у скоковима, алпском и нордијском скијању. Били смо пионири смучарских скокова на Авали и 
Кошутњаку. Традицију добрих смучара смо одржали до  данас.

Наши алпинисти су се пењали првенственим смеровима у планинама Југославије, а узор им је био један 
од првих алпиниста „Авале“  професор Рашко Димитријевић, а затим и архитекта Оливера Вера Симић 
и Миша Куљај. Данас су наши алпинисти врло активни и последњих година су први у Србији по броју 
испењаних „човек – смери“, као и у дисциплини пењања у леду.

Савремену дисциплину Спортског пењања на природној и вештачкој стени развијамо и сарађујемо са 
другим клубовима и учествујемо на такмичењима.

Увек смо бринули о заштити планина и планинске природе. Са поносом истичемо академика и нашег 
члана, проф. др Јована Туцакова, који је „авалашима“ отворио видике о значају заштите и коришћења 
лековитог биља. Незаборавна је башта коју је формирао академик Туцаков поред Планинарског дома 
„Чарапићев брест“ на Авали.

Фотографије : Архив клуба „Авала“



Градили смо планинарске домове, у којима кроз генерације учимо о планинарењу, животу у планини и  
дружењу. Добро их чувамо и са напором одржавамо на радост свих планинара. 

Спелеолози-планинари „Авале“  припадају  реду  пионира спелеологије у Србији. Истражили су на 
стотине пећина, понора и јама. Њихов ентузијазам и стручност помогли су да се већи број пећина уреди 
за туристичке посетe (Ресавска пећина, Мермерна, пећина Самар, Церјанска пећина, и друге).

У планинарским оријентационим такмичењима, екипе „Авале“  кроз више деценија биле су у врху 
ове такмичарске дисциплине у планинарству Србије и Југославије. Екипе јуниора, сениора и сениорки 
„Авале“ биле су и вишеструки победници у такмичењима републичког и савезног ранга.

Развијали смо међу првим друштвима  дисциплину такмичења у оријентирингу и постигли завидне 
резултате. „Авала“ је оргаизатор бројних оријентиринг такмичења, а далеке 1984. године, на КУП-у 
Југославије у оријентацији, од 22. до 25. јуна, на Авали, наш члан, Станислав Жолнај  први пут уводи 
компјутерски обрачун времена преласка стазе и укупних такмичарских резултата. Много карата за 
оријентиринг такмичења је урађено и дато на коришћење свим оријентирцима Србије.

„Авалина“ улога у раду и организовању Горске службе спасавања, позната је планинарској јавности 
Србије. Наши спасиоци и даље спасавају и обучавају нове младе спасиоце. Дом на Копаонику је годинама 
био центар спасилачке службе на уређеним скијашким стазама Копаоника.

„Авала“ је увек била центар за обуку квалитетних водича у коме се налазе чланови, који су били носиоци 
идеја за оснивање савремене Службе планинарских водича у Планинарском савезу Србије.

Нека остане записано да су чланови нашег клуба током свих  деценија рада Планинарског савеза Србије 
и Савеза Београда, савесно обављали велики број одговорних и стручних функција, чиме су дали велики 
допринос развоју планинарства.

У „Авали“ су од оснивања били, и још увек су, чланови академици, универзитетски професори, лекари, 
инжењери, чиновници, занатлије, радници, студенти и ђаци. Тај и такав састав чланства и међусобни 
однос увек је красио и сада краси „Авалу“.

Јединство, посвећеност „Авали“, солидарност и другарство јесу врлине планинара „Авале“.
Трајемо 70 година, трајаћемо још толико - и више!

Председник ПСК „Авала“
Слободан Гочманац

 

Фотографије : Архив клуба „Авала“
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ЈЕДНА ПРИЧА О 
ДВА ВУЛКАНА

Хоћемо – нећемо? Можемо – не можемо? Знамо – не знамо? Ово је прича о одласку на два вулкана на југу 
Србије. Прича је сложена, садржи дилеме, осликана је бојама неодлучности. На залутале путнике личили 
смо када смо дошли подно зидина Марковог калета, пред Малом реком, више Врања. Одатле се вулкани 
још увек не могу видети. А југ Србије има  два, веома близу један другом - Грот и Облик...
Са видиковца на остацима некадашње „култне“ кафане изнад насеља Бело Поље у Сурдулици, на падинама 
Чемерника  лепо је дању посматрати панораму Сурдулице, котлине у којој су  смештени и планина, и 
брда која је окружују. У смирај дана, са овог видиковца диван је призор заласка сунца, а оно  ће заћи иза 
планине Кукавице. И када већ долина Јужне Мораве утоне у мрак, а последњи сноп сунчевог светла, који 
је том дану удахнуло живот  нестане,  једна савршена купа, налик Фуџију у Јапану, светлеће бар неколико 
тренутака дуже од долине, која је у тами. То је врх Облик, чије га наизглед једноставно и безидејно име 
савршено описује. Као што планина Фуџи има само једну димензију – висину и не простире се ни у једном 
другом правцу осим ка небу, тако је и Облик – врх у облику купе и ништа друго не можемо запазити и 
спознати  сем облика Облика?!  
Планина Облик много је више од обичног „облика“. Северно од Врања, у средишту области коју 
оивичавају реке Јужна Морава на истоку,  Ветерница на западу, висораван Пољаница на југу и западу у 
правој линији са планином Кукавицом, која је северније као и варош Владичин Хан,  уздиже се планина 
Облик, врх Облик, купа Облика, вулкан Облик, планина која се само уздиже, а никакво пространство не 
заузима. Чини се као да је Облик само тренутно ту где јесте, да ће ишчезнути. Простор око њега њему 
не припада. Његово је небо...И као што се Облик може уочити из удаљених крајева – из Сурдулице, са 
планине Варденик, са планине Бесне кобиле, или из долине Јужне Мораве, тако се и са Облика савршено 
види добар део југа Србије.
Јужно од Облика још је један давно угашени вулкан - Грот, врх Грот, купа Грота, вулкан Грота. Висок је 1327 
метара. По облику Грот и Облик су пресликани. Један од другог удаљени су само неколико километара. 
Грот се не може видети са нашег видиковца изнад Белог Поља, нити се са врха Грот може било шта уочити. 

Одавно успавани вулкан Грота под густом је столетном шумом.
Наша прва жеља био је врх Облик („ми“ смо Марина и ја). Да ли ћемо се пењати из 

правца Врања, или из правца Владичиног Хана? Да ли се уопште можемо 
попети? Неко је рекао да су стазе непроходне. Други су пробали 

чак и бициклима да се одвезу до подножја Облика, а путеве 
нису нашли. Што из Врања, што из Владичиног Хана – до 

Облика се не може?! Слушајући ове приче, жеља је спласнула. 
Можемо ми и да се пробијамо кроз растиње, али да ли то желимо? Да ли ће 

наредни дани донети оптимизам и да ли ће нас неко упутити на стазу којом се 
до Облика ипак може стићи? А када смо већ на Облику, стидљиво пожелесмо 

да се и на оближњи Грот попнемо. Само, нити знамо одакле, нити куда, нити 
како? Околина Врања – стазе су урасле?! Из села Тесовишта – исто. Са Раскрсја– и 

не помишљајте. Никада раније нисам видео толику Маринину жељу да се некуда 
крене и стигне, као на Облик...а и на Грот! У жељама је не могу пратити, али упорно 

покушавам.
Коначно, после више дана чекања и размишљања, из Врања нам стиже позив- стаза 

је потпуно проходна, она стаза на коју нико и није обраћао пажњу. Стаза која ће нас 
одвести на Облик и Грот почиње изнад Врања на путу ка превоју Гоч, мало испод остатака 

утврђења Марково кале. Иако је народ ову тврђаву назвао по Марку Мрњавчевићу – 
Kраљевићу Марку, тврђава је изграђена један век пре него што је Марко обитавао на 

овим просторима. Сада су од тврђаве остали један зид и део куле.  Нас ће стаза водити уз 
поток Мала река, који се у близини Марковог калета спаја са Девотинским потоком, а ова 
два потока стварају Врањску реку.
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Марину и мене пут Облика и Грота воде Јасминка, 
Драгана, Маја и Златко, наши пријатељи и изврсни 
планинари из Врања. Већ је јутро спарно и топло, 
али уласком у столетну шуму, која окружује Малу 
реку, одмах настаје свежина. Уживали смо лагано 
ходајући уз Малу реку. Мала оаза зеленила, тако 
потребна у спарини, која је налик лету, а не пролећу  
и жубор Мале реке, освежавају нас у свакоме 
тренутку. Зеленило нам одмара очи, а и мисли, 
које су нам можда и непотребно биле окупиране 
бројним дилемама око одласка на Облик. Под 
ногамa шушти лишће, опало ко зна када, а пуцкета 
и која гранчица коју нагазимо. Уз Малу реку се хода 
око сат и по и прелази се четири и по километра. 
Потом се излази на зараван, која ће нас одвести до 
подножја врха Грот. Због тога што Грот има само 
једну димензију – висину, његова купа и врх чине 
се много вишим него што стварно јесу. Грот у првом 
делу дана заобилазимо, најпре ћемо се пењати на 
Облик. Око Грота су бројне стазе и шумски путељци, 
који га заобилазе, а завршни успон  – неће бити лак. 
Али, ми полако заобилазимо Грот. Доста је извора 
у овом крају, најпознатији су Мирков кладенац и 
Три буке. За нашу трасу погодније је залихе воде 
обновити на Три буке - краћа је деоница од главне 
стазе до извора. Вода је права планинска, ледена. 
Враћамо се на стазу и кроз густу шуму прелазимо 
нешто дужу деоницу до подножја Облика. 
Завршни успон на Облик траје двадесетак минута. 
Има деоница које су веома стрме, али одмах после 
њих стаза је равнија, што користимо за одмор. Све 
време смо у густој столетној шуми. Тек пред самим 
врхом, на педесетак метара од њега, излазимо из 
шуме и тада се отвара видик према истоку. Пред 
нама се указује сликовница - разгледнице села, 
градова, планина, долина... 
Истом стазом враћамо се до  подножја Грота. 
Путељци и козје стазе, одакле год да се крене, воде 
до Грота. Наши пријатељи бирају најпроходнију 
могућу стазу, уз упозорење – нема ниједне равне 
деонице. Стрмо, стрмије, најстрмије! И деоница 
је знатно дужа од оне на Облику. Нема друге, него 
лагано, ногу пред ногу... Расположење, које лагано 
расте током целог дана, не попушта ни на овој 
захтевној деоници. Око четредесет пет минута је 
потребно да се изађе на сам Грот. За нас, који први 
пут долазимо овамо, завршетак се ипак одиграо 
пребрзо. Изненадила нас је ознака врха Грот усред 
густе шуме, поред великог храстовог стабла. Врх 
који то јесте, али врх који не изгледа да то јесте...
Вулкани на југу Србије, Облик и Грот... Лепо је 
спознати да и њих имамо. 

                                                                       Мирослав Докман
                                                                      ПД „Преслап“ Ниш

Грот

Брх Грот

Брх Облик

Мала река
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ИНСПИРИСАНИ  ПЛАНИНОМ

НА  РТАЊ  ЗА 
ВИДОВДАН

Возио сам из Зајечара, прошлог лета, када сам направио кратак предах у близини Бољевца  да мало 
протегнем ноге.. Наслоњен на ауто гледам  Ртањ. “Погледај  врх, замисли како је горе...” кажем другару,  
укључујем  камеру на телефону и покушавам да снимим. Већ сам тада имао план да некада одем на 
“Шиљак”.

Морам да признам да сам у међувремену сметнуо са ума причу о планини све  док ми се, пре неколико 
месеци, није јавио Андрија. Ниоткуда ми стиже порука са комплетним планом и програмом о успону на 
Ртањ на Видовдан. Нисам га ни прочитао до краја, а већ сам одговорио потврдно. Нађимо још некога  да 
иде са нама и биће одлично!

Приближава се 28. Жарко “упада” као трећи члан посаде. Остаје још само да се опремимо за пењање. 
Чега је све ту било - лампе, чизме, јакне, средства за дезинфекцију, маске и  да не набрајам више !. Како 
год, може се рећи да смо спремни, иако нисмо у најбољој форми, али кога то интересује...!
Субота јутро, време за полазак... Жарко и Андрија долазе до мене, доносе бурек да некако “прегурамо” 
до ручка.. Пакујемо опрему у ауто и крећемо. Чека нас напорно путовање , али ми смо спремни...

 Око 10 сати увече крећемо ка Ртњу,  окупљамо се у  насељу у подножју планине.  Стигли смо, пресвукли 
се, видели велику групу људи како се припрема како психички, тако и физички.  Одлазимо у Дом планинара 
“Шиљак” да се  пријавимо за успон. Речено нам је да наша екипа креће око пола један иза поноћи, а да нас 
по повратку чека пасуљ, што  наравно нисмо одбили. Правимо пресек тачно у поноћ и бележимо да смо 
суботу завршили са препешачених 9.5км.  Више него добра километража за загревање... А сада - јуриш на 
планину!’ По неким проценама тамо је било око 1200 људи. До 12.30  доста њих је већ отишло, а и  ми смо 
спремни. После краћег говора људи из организације,  поздравили смо се “корона поздравом”  и кренули 
пут врха. Било је ту и деце од 9-10 година, као и пензионера. Оптимизам и ведрина људи око нас, па и нас 
самих, дала нам је  почетну енергију. Тих првих 500м пред силазак са асфалта нисмо ни осетили. Е, онда 
се полако формира колона и утабаном стазом идемо-  па докле стигнемо...!  Нисмо имали никакав план, 
ни очекивања  да за неко одређено време стигнемо - једноставно смо ишли, ишли...  Процене, које смо 
чули од неких људи,  биле су да је потребно око 3 до 4 сата да се попнемо, што је мени лично деловало 

“A знатижељно око жуди за ширим видиком.
Зато ћу се успети  на планину...“

                 Виктор Сегален „Црепови и цигле“  
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превише, али нисам имао разлога да не верујем. Имали смо добар темпо -  лагани успон, већим делом 
кроз шуму  уз мале препреке попут камења и дрвећа, што је   понекад  успорило  колону. По изласку из 
шуме је доста људи правило прву паузу, али ми нисмо осећали потребу за одмарањем, па смо наставили 
даље. То је било, отприлике, на трећини пута. Друга трећина пута је већ мало стрмија, на отвореном, 
одакле се јасно видело звездано небо. Онакав призор ни најбоља камера не може да сними.  Неколико 
пута сам се спотакнуо о камен, јер сам све време  гледао у небо. “Како ли је тек када се гледа са самог 
врха?” запитао сам се, надајући се да ћу ускоро и то успети да видим. Када се окренемо и погледамо 
надоле, види се колона људи са лампама на главама, нешто што се не виђа сваког дана. Посматрамо  
куда смо све прошли. Наилазимо на пространство где су  људи поново застали да предахну. Стиже једно 
камионче пуно пива и разних освежавајућих напитака. Кад смо већ довде стигли, хајдемо да изгурамо 
како знамо и умемо  још тај један сат  пењања. Заправо, нисмо ни постављали питање да се одмарамо, 
споразумели смо се погледом и наставили. Трећи  део пута је нејтежи, јер је стрм. Идемо   у цик- цак, како 
би бар мало било лакше. Чини се као да је врх ту, али никако да стигнемо. Жарка муче колена, Андрија 
такође има муку, мене затеже од раније “ровита”  бутина,  али инат ради своје. Имам осећај да смо сви 
размишљали о тој проклетој паузи и о томе зашто смо претходног  дана прешли готово 10км када смо 
знали да нас чека  овакав  успон. Али не, гурамо, мора тај врх да се појави већ једном. И најзад, после два 
сата и 40 минута, долазимо на врх, где смо угледали дрвени крст, који нам означава мисију успешном! 
Дотакли смо га, прекрстили се и снимили  као доказ  да смо успели.!  Андрија се окреће ка Жарку и мени 
и каже: “Браво момци, поносан сам.” И озбиљно, дуго, а можда и никада, нисам осетио такав понос, 
јер смо нас тројица, момци који нису у богзна каквој форми, а  нисмо ни  планинари, претходног дана 
прешли добар део Србије, успели да се попнемо, превазиђемо проблеме, а без помисли на одустајање...  
Тражимо место одакле ћемо имати добар поглед на излазак сунца, седамо и пресвлачимо се, јер смо 
били “гола вода”. Ветар је на врху лагано дувао, један од људи из организације нам је  рекао да смо имали 
и среће са временом и да ово није ништа како уме да буде хладно и ветровито. Народ се окупљао, већ се 
направила озбиљна гужва, а сунце је почело да излази. Поглед који се пружа преко Бољевца и Зајечара 
ка Бугарској и сунце на хоризонту – какав диван призор!  Сликање, уживање, смех, разговор са људима, 
па чак и два пса која су са нама “изгурала” до врха - сјајна прича која се полако ближи крају,,,  Како се 
разданило, пакујемо  и крећемо назад,  кад - са друге стране приметимо сенку  планине, која се оцртава у 
изузетно правилном  облику као да смо на пирамиди, а не на планини.   Фасцинантно! Спуштамо се пуна 
два сата. Не журимо превише, јер ноге озбиљно трпе притисак и не желимо да се неко повреди на самом 
крају, иако знамо да што пре стигнемо - пре ћемо добити дуго чекани пасуљ. 

Током  спуштања можемо да видимо, сада јасно по дану, којом стазом смо ишли нагоре, није то баш 
ни тако наивно... Стижемо коначно и до тачке са које смо кренули, узимамо пасуљ, који је био спреман 
у казану, баш онако како смо и замишљали, одлично је “легао”  иако је било 8 ујутру. Знају планинари 
шта је права ствар!. Андрија одлази до собе у којој смо се пријавили и после наколико минута излази са 
значкама за које смо се “борили” целу ноћ, али и захвалницом, коју нисмо очекивали. Екипица, мала 
али одабрана, изгурала је успон и као награду добили смо захвалницу оверену потписом и печатом 
Планинарског друштва “Шиљак”. Некоме не значи ништа, али нама итекако. Захвалили смо  на одличној 
сарадњи и кренули даље својим путем.
 

Наше путовање на Ртањ и око Ртња, преко 30 сати без сна, тешке ноге, умор, напори којима се нисмо 
надали - све то пада у воду када се сетимо због чега смо кренули...

                                                                          Владимир Ђурић



ЧВРСНИЦА ПЛАНИНА 
У ХРОНОЛОГИЈИ 
ПЛАНИНАРСТВА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Многи путописци кроз Босну и Херцеговину, пишући и тако, примичући кроз своја дјела босанско-
херцеговачке планине Европи, први пионири планинарства у Босни и Херцеговини трасирали су још за 
турског времена ону једва видљиву путању за каснији лагани, али сигурни продор планинарских идеја у 
ову земљу.

У аустро-угарском периоду босанско-херцеговачке планине су биле без сумње привлачне за стране 
планинаре и туристе. Најважнији центри планинарског туризма налазили су се у Илиџи код Сарајева 
и у Јабланици, гдје су увијек били припремљени стручни водичи, јахачи и товарни коњи, као и остала 
опрема потребна за боравак у планини. Водич из Јабланице, Велија Спахић, према наводима др Радивоја 
Симоновића, сваке године је 15-20 пута водио групе планинара и туриста на Прењ и Чврсницу

Први зачеци планинарства у свијету јављају се знатно прије него што је основано Прво планинарско 
друштво у Лондону 1857. године под називом Alpine club. 

У Аустрији, недуго затим, долази до оснивања Првог планинарског клуба на континенту, 1862. године.
Запосједањем Босне и Херцеговине, Аустрија је утицала на развој многих људских , па тако и на развој 

планинарства. Планинарство је, као модеран  покрет, ушло је у Босну и Херцеговину на леђима учењака, 
трговаца и туриста. Живо интересовање за Босну и Херцеговину није престајало ни послије аустро-угарске 
окупације {1878.}. Босна је и надаље остала у ,,моди,,,” како каже један француски путописац.

Из својих стратешких разлога Аустрија је убрзано градила цесте, пруге, објекте и путеве по планинама.
Врло рано Аустрија је препознала велики туристички потенцијал планинског простора и природе Босне 
и Хецеговине. Правилно уочавајући просту чињеницу да без обрађених планина и без изграђених 
планинских објеката, каже се, нема планинарства.

 Доказ о градњи и постојању првих планинских објеката (склоништа) званих Shutzhutte, на Чврсници 
и Требевићу, пружа топографска карта 1:75000, коју је издала Аустрија 1887. године, након проведеног 
првог интегралног системског и хомогеног премјера цијеле територије Босне и Херцеговине (Habsburg 
Empire (1869-1887) – Тhird Millitary Surwey).

Склоништа су била доступна планинарима {туристима} првих основаних планинарских друштава у 
Босни и Херцеговини , уз претходну најаву и одобрење.

Ова склоништа имају се сматрати првим подигнутим планинарским објектима у Босни и Херцеговини.
Прије Првог свјетског рата аустро-угарска управа, свакако из својих разлога, приступила је подизању 

првих планинарских објеката у Дријенчу на Пласи и под врхом Требевића.
Већ 1887. године, у алпској долини Дријенач, Влада за Босну и Херцеговину- путем Секције за 

фортификацијску градњу, подигла је прво планинско склониште (Shutzhutte) у Босни и Херцеговини под 
именом “Laurahutte”.

Нешто касније, половином 1900-те, изграђен је солидан коњски пут на Пласу до склоништа у Дријенчу, 
на коту врха Шљеме, затим  уз Оштроваче и на Триначу, па низ Стрменицу  пут је сведен у Диву Грабовицу. 
Градњу пута финансирала је Влада за Босну и Херцеговину,  а одговоран за градњу био је референт за 
развој туризма  Јулиус Појман-директор Хотела „Илиџа“. Након завршетка градње, Туристички клуб из 
Сарајева новчано је наградио Николу Повасовића, а пут је прозван ,,Појманов пут“ . Надзор на трасирању 
и градњи пута обављао је Никола Повасовић-Јабланичанин, државни надцестар путева са сједиштем у 
Јабланици. По завршеној изградњи пута обављено је и његово маркирање, а маркације су биле димензија 
20X20 цм, а све да би биле уочљивије на терену. То је је био црвени квадрат с пуним бијелим кругом у 
средини.

Аустро-угарска влада успоставила је, 1893. године Узгојно ловиште на простору Чврснице, Пласе , 
Мухарнице и Диве Грабовице, са сједиштем у Јабланици.
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 Први објекат унутар Узгојног ловишта на Чврсници саграђен је од камена на локалитету Садине (240м), 
1904. године-кућа и штала. Кућу је настањивао провјерени надловац, постављен након Првог свјетског 
рата 1920., рођени горштак из Корушке. Кућа је имала и нешто зиратна земљишта и чатрњу с водом 
кишницом. Служила је као исходишна тачка у предјеле ловишта Диве Грабовице.

С развојем интереса научника, ловаца и туриста за Дивом Грабовицом, Пласом, Мухарницом и 
Чврсницом, Влада за Босну и Херцеговину финансирала је и градњу јахаћег пута од Триначе преко Поди, 
Малог Вилинца, Тумбета и површи Чврснице на Плочно. Тако се одмах указала потреба за подизањем 
новог склоништа под Тумбом код Спасин стана (1750м-по Радивоју Симоновићу), саграђено 1908.године 
од тесаних брвана. Склониште је носило назив “Bessyhutte“... а налазило се уз извор воде и могло је 
примити на ноћење 8 особа.

Прва кућа на подручју Чврснице, послије Првог свјетског рата, изграђена је на предјелу званом Тисе 
(1360 м), 1920. године. Зидана каменом, а имала је чатрњу с кишницом поред куће.

Током наредног периода биле су подигнути следећи планински објекти:
-Колиба Узгојног ловишта, на Дријенчу, 1440 мнм (1921.г.)
-Кућа на Жлијебу, 1008 мнм (1921.г.)
-Колиба Бијели поток, у изузетном пределу Пласе-Бачвун, на локалитету Танка коса, 1058 мнм (1925.г.). 

Поред ове колибе подигнута је нова 1936. године.
-Склониште на Осоју, под Међедом, 1542 мнм (1931.г.)
-Колиба у Радави под Мезић стијенама, 482 мнм (1938.г.)
-Колиба Сокоље, 676 мнм (1938. г.)
-Кућа на Локвама, локалитет Главица, 1230 мнм (1938/1939.г.)
-Кућа на јужној падини Малог Вилинца, 1961 мнм (1938.г.)
Сви поменути објекти у том периоду били су снабдевени водом из изграђених чатрња и са околних 

извора, а могли су примити на ноћење мање групе (3 – 8, изнимно 10-20) планинара, туриста и ловаца. 
Положај планинских кућа и склоништа  одређиван је уз постојеће планинске путеве, који су водили према 
пределима и врховима Чврснице.

За посебну похвалу је подухват планинара из Јабланице и Мостара, који 
су добровољним радом и донацијама обновили ловачку кућу и шталу 
на Жлијебу, које су биле девастиране и запуштене након послиједњег 
ратног хаоса. Данас ови објекти могу примити планинаре и љубитеље 
природе на угодан боравак.

     Послије Другог свјетског рата били су подигнути планински објекти:
-Колиба у предјелу Мухарнице, локалитет Јагодник, 1551 мнм, (1954.г)
-Колиба у предјелу Витленице,под Црвеним куком, 1462 мнм, (1954.г)
-Колиба у једном од најљепших предјела Мухарнице, на Стропу, 
  1564 мнм, (1954.г)
-Колиба на јужној падини Пласе, локалитет Иванковића станиште, 
  1420 мнм, (1966.г)
-Колиба у Малој Чврсници, на предјелу Тежовница, 1522 мнм, (1979.г)
-Колиба у Малој Чврсници, локалитет Мркушин гвозд, 1440 мнм, (1982.г)
-Склониште у Мухарници, на предјелу Голинци , 1240 мнм,(1966.г)

                                             ……………………………………………

Планинарско склониште (1470 м) под врхом Шишња (Пласа глава) (1577м), ПСД ,,Вилинац” подигло је, 
од гатерисане јелове грађе 1993. године.. Воду користи са  бунар-врела код Задрин стана, удаљен 20 мин.  
хода. Склониште може примити 6 особа на ноћење. Прилаз склоништу полази коњским путем с Бунара 
под Пласом и преко Плоче десним одвојком пута према језеру Црепуља до коначишта.

У подножју познате стијене Великог Кука подигнуто је склониште (680 м) од лима под именом ,,Жишко“ 
1998. године, а по замисли и изведби Фарука Захировића и   Здравка Раштегорца. Има изворску воду у 
близини склоништа.. Може примити 6 особа на ноћење.. Приступ склоништу полази коњским путем из 
села Дива Грабовица до под стијене и даље пјешачком стазом до склоништа.

На предјелу Доње Вале у Заглављу (1560 м) стављено је у употребу планинарско склониште 2008. 
године. Преуређен је планински стан Симе Јањића средствима Зденка Марића и Фарука Захировића. У 
близини, под Стијеном у сипару, је извор воде Пиштет. Склониште може примити 6 особа на ноћење. 
Приступ склоништу полази са шумске цесте на Витленици.

Нижи хоризонти планине такођер су били атрактивни за планинаре и љубитеље природе. Тако је ПСД 
,,Вилинац” уз свесрдну помоћ удруженог рада, 1983. године, подигао монтажни објекат типа ,,Јањ” добијен 
од ХЕ ,,Грабовица”(у изградњи), у Буковој драги (1275 м), а на простору Рудог поља и под Мандином 
планом (1822 м). Поред објекта изграђена је и бетонска чатрња са 240 м³ воде- кишнице. Објекат је имао 
4 мокра чвора са туш -кабином, кухињом и трпезаријом. Могао је примити 40 особа на боравак. У близини 
објекта, ПСД ,,Вилинац,, је уз помоћ удруженог рада  Јабланице инсталирао Ски-лифт типа Помагалски, 
1984. године. Ски-лифт је био поклон Зимског Олимпијског Комитета Босне и Херцеговине са намјером 
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развоја зимског спорта на подручју Чврснице. Ово је био зачетак будућег Ски-центра ,,Рисовац” у Општини 
Јабланица. Приступ Ски-центру је асвалтном цестом из Јабланице, Дувна  Посушја.

Након пожара , који је уништио кућу на Вилинцу јула 1949. године, Планинарски савез Босне и Херцеговине 
приступио је обнови куће у 1950. години. Уз свесрдну помоћ планинара из Дољана и Јабланице, као и 
радника пилане Валета из Дољана, кућа је отворена за употребу октобра 1952. године.

Након послиједњег рата, спорије него се могло очекивати, планинари Јабланице кренули су у обнову, 
војним средствима уништене, куће на Вилинцу. Расчишћавање рушевине почело је 2006. године. Радови 
су ишли споро због минираних приступних путева.  Кућа је удаљена 3 сата нормалног хода од најближе 
шумске цесте. Кориштена су четири лета хеликоптера за допрему највећег дијела грађевинског материјала. 
Кућа је, по трећи пут у њеној историји, отворена октобра 2010. године. Смјештајни капацитет куће је 
повећан и сад може примити 30 особа на ноћење. 

Група планинара Вилинац и љубитеља природе из Јабланице основали су ново планинарско друштво 
под именом ,,Пласа”, 2005. године. Уз помоће донације и ово Друштво изградило је планинарску кућу на 
Горњем пољу (1570 м),  под врхом Бранисовац (1717 м),  на Пласа планини. Кућа је отворена и регистрована 
под именом ,,Пласа“, септембра 2015. године. Има воду- кишницу из пластичног депоа од 1м³ као и бунар-
врело 15 мин. хода код бившег стана , те извор слабије издашности под Горњим пољем-20 мин. хода. Кућа 
може примити 15 особа на ноћење. До куће води маркирани коњски пут из села Диве Грабовице, као и 
из Јабланице, преко Бунара, Плоче и Лолињака. 

И на предјелу Иван долац у површи Поља, ХПД ,,Прењ 1933” из Мостара, уз помоћ донаторских 
средстава, подигао је кућу од гатерисаних брвана (1300 м),  под врхом Лисац (1752 м), која је отворена 
18. јула 2008. године. Кућа има воду из чатрње с кишницом. Може примити 15 особа на ноћење. До куће 
води цеста јужно с асвалтног пута, који повезује Јабланицу и Посушје.

Први планински објекат подигнут је и на јужним падинама Чврснице, на локалитету званом Јаворак 
(1215 м), а грађен је од резаних борових брвана. Подигла га је неформална група грађана ,, Путевима 
побједе” из Горње Дрежнице, отворен је 3. аугуста 2019. године на заравни под стијенама врха Челинска 
главица (1215 м). Има воду- кишницу из чатрње поред куће. Може примити 8 особа на ноћење. До куће 
води пјешачки пут из села Рајићи у Горњој Дрежници.

…………………………………………..

Дирекција шума Сарајево дала је свој вриједан допринос  на планини Чврсници у виду каптирања 
извора, градње чатрња и локви за напајење стоке и дивљачи. 

На предјелу Пласе , у Застоју под Шљеменом (1580 м), каптиран је извор Застоје 1936. године. Имао је 
чесму и бетонско корито за напајање ситне стоке и  дивљачи.

Извор воде под Горњим пољем (1462.) на Пласи каптиран је 1971. године и вода је доведена пред 
ловачку колибу ,,Пласа” на Иванковића станишту.

Извор Јањећак (1852 м), у близини планинарске куће на Вилинцу, каптиран је 1937. године, тако да 
поред чесме постоји и бетонско корито за напајање стоке и дивљачи.

Под Тумбом (1750 м) испод Бијеле груде 1937.године, извршена је каптажа извора воде у близини 
сточарских станова и остатака бивше туристичке колибе ,,Bessyhutte“.

У подножју јужне падине Великог Вилинца, а у Гаргаш драги (1772 м), извршена је каптажа извора 
воде 1937. године, тако да поред чесме постоји и бетонско корито за напајање стоке и дивљачи.

На предјелу Тисе, у Стрменичком потоку (1330 м), извршена је каптажа извора 1934. године, тако да 
поред чесме постоји и бетонско корито за напајање стоке и дивљачи.

На главном и маркираном путу из Диве Грабовице на Стрменицу,  на мјесту Папратине (822 м) извршена 
је каптажа извора воде 1936. године, тако да поред чесме постоји и бетонско корито за напајање стоке и 
дивљачи.

На предјелу Пласе-Подневај (535м) на маркираном путу, Мујо Беговић, урадио је 1960.године каптажу 
запуштеног извора воде, тако да је коњем допремио неопходан грађевни материјал. Поред двије чесме 
постоји и бетонско корито за напајање стоке и дивљачи.

У срцу Мухарнице и на главном планинарском путу (1443  м), из Кркаче према кући на Вилинцу, 
извршена је каптажа Међед врела 1949. године. Поред чесме било је постављено и дрвено корито за 
напајање стоке и дивљачи.

На Голинцима у Мухарници (1245 м) извршен је захват изворске воде под стијеном Голинци 1949. године 
и која је доведена у близину шумског радилишта. Имала је чесну и дрвено корито за напајање стоке.

 На планинарском путу из Јабланице на Пласу,  испод стијене Посидајке  на заравни (903 м), изграђен 
је водоопскрбни објекат питке воде-Бунар, 1936. године. Имао је дрвено корито у које се сипала вода 
за напајање стоке. Ту су се правили краћи одмори и напајала стока. На цијелом путу од Јабланице до на 
језеро Црепуљу или до на Лолињак није било воде. Бунар никад није био без воде. 

На предјелу пашњака Јеловци у Мухарници,  на локалитету Медвјеђи до (1370 м), машински је урађена 
локва, прекривена непропусним платном за ујезерење воде и служила је за напајање стоке и дивљачи, 
1976. године.

На јужној падини Великог Вилинца, а западно од Ћорић главице, загаћена је 1934. плитка вртача 
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(1741 м) у којој се кишница и сњежница воде ујезере и никад не пресушује, а служи за напајање стоке 
и дивљачи и посебно вриједна у вријеме сушног љета, кад околни извори пресахну, или умање своју 
издашност.

Изнад села Рисовац, на пашњаку (1282 м), а у подножју Широке драге, машински је урађена локва 1976. 
године, прекривена непропусним платном у којој се ујезере површинске воде и служи за напајање стоке и 
дивљачи.

………………………………………………………………….

Први пјешачко-коњски пут изграђен је из Јабланице преко Пласе, Оштроваче и Стрменице у Диву 
Грабовицу у доба Аустро-угарске. Пут је грађен етапно почевши 1890, а завршен је 1896. године. Био 
је познат под именом ,,Појманов пут“, а у спомен на човјека заслужног за градњу објеката по планини, 
референта за развој туризма Владе за Босну и Херцеговину и истовремено директора хотела на Илиџи.

Градња пута преко планине Чврснице настављена је 1897. од Триначе (2038 м), преко Поди, Малог 
Вилинца, Спасин стана, те испод Гаргаша (1813 м), Јањићара (1794 м) и уз Велику косу на СИ Цирк, па на 
коту Плочно (2228 м), а завршен је 1901. године.

Пут од туристичке колибе,,Laurahutte“, у Дријенчу, до на Шљемена, грађен је и завршен 1896. године,
Пут с Јањећака, преко седла Јунећег кука (913 м), Станина , низ Стирњак па испод Дурића кука (1793 м), 

у Варићак на језеро Блидиње (1183 м), изграђен је 1902. године.
Пут с Неваја (612 м), испод Тучког брда, на Пољану (1489 м) и Лолињак, на Пласи, изграђен је 1900. гoдине.

                                                          ………………………………………………………

Градњом ловачких колиба, стаза и путева по Пласи, Мухарници и Малој Чврсници вршено је и 
осигуравање на опасним и тешко пролазним дијеловима стаза. Тако су постављене фиксиране сајле на 
овим стазама: 

Стаза која је изводила из Радаве, преко Нишеве поле до колибе за Међедом, у горњем дијелу Нишеве 
поле имала је фиксирану сајлу кроз стијену до изласка у шуму под Малим Међедом. 

Сајла је фиксирана на стази која је водила с маркираног пута за Стрменицу, испод Тиса (траверза) на 
Симен кук, а испод стијене Стог и Чавине пећине под Оштровачом, те изводила на маркирани пут на 
Симен кук под ловачку колибу Пласа.

Сајла је била фиксирана на стази која је повезивала маркирани пут на Пласи у Побратју са путем 
Подград-Липовац-Дријенач. Фиксирање сајле извршено је на стијени западно од Великог чове, у дужини 
20 м  и на подножју стијене Црвене, у дужини око 80 м.

Над стијеном Ћоша у Великом граду, на путу који повезује Подград и Дријенач, такођер је била 
фиксирана сајла у дужини око 35 м.

У предјелу Пласе, званом Бачвун, испод изразитог и високог каменог брида,  на стази која повезује 
колибе Дријенач и Бијели поток, била је фиксирана сајла у дужини око 90 м и лежеће љестве с рукохватом 
у дужини око 40 м. Исто тако стаза која пролази испод стијене Бачвар и повезује стазу из Змијског потока 
са стазом кроз Студени до, имала је фиксирану сајлу у дужини око 35 м. Фиксирање сајли извршено је 
у времену од 1929. до 1936. године на подручју Пласе и Чврснице, а финансирала је Дирекција шума 
Сарајево.

Југословенска Народна Армија изградила је цесту с Доњих Бара (1341 м) на врх Чврснице Плочно, 
1966. године, а наредне године успостављена је војна радарска осматрачка станица југословенског неба. 
Покривала је простор од Удина у Италији до Будимпеште у Мађарској. То је био централни осматрачки 
пункт југословенског зрачног простора.

Још 1939. године појединци у Јабланици причали су (Именом: Хамдија Фејзагић, Мато Папковић и 
Страхиње Михаћ) да су године 1912.  у аугусту, поручник Јозеф Лаубнер, официр у аустро-угарској касарни 
у Јабланици и шумарски чиновник из Јабланице, Марко Јелић, покушали пењати уз стијену Великог Кука 
у Дивој Грабовици. Они су, опремљени руксацима, ужетом, чекићима и дрвеним клиновима  кренули из 
Радаве у стијену и вратили се истог дана у касну вечер потпуно исцрпљени. Причали су како су наишли 
на дио стијене, који нису могли прећи. Недостајали су им метални клинови и карабинери и да без њих 
стијена се не може прећи.

Исту причу помно смо слушали,  од поменутог Хамдије 1957.године, моји другови и  ја, у његовој башчи 
код Бунтића куће у Јабланици, док је радио код својих кошница пчела. Те године, крајем јуна, положили 
смо Малу матуру у Основној школи и договорили се  да одемо на језеро Блидиње и да се преко Чврснице 
вратимо у Јабланицу. Због тога смо прикупљали информације о планини  Мирко Сафнер, Салем Мркоњић, 
Здравко Нижић и ја.

Овај покушај пењања уз стијену (1912г.) могао  би се узети као први алпинистички покушај у Босни 
и Херцеговини. О томе је писао др Халид Чаушевић у чланку ,,Дилеме на траговима првих пењача, 
објављеном у „Хрватском планинару“ 5-6/1986. године, а ми можемо потврдити причу коју смо слушали 
од савременика догађаја.
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Након завршетка Другог свјетског рата, у вријеме обнове и изградње порушене земље, Јабланица 
је постала велико градилиште. Држава НР Југославија, својим средствима, започела је градњу прве 
хидроелектране у Јабланици. На градњи је било ангажовано око 6000 радника, разних профила, са 
простора цијеле државе. Они су собом донијели и своје културне навике, којима су се препуштали  у своје 
слободно вријеме. Тако је група радника ГП ,,Хидроградња” основала ПД ,,Чврсница” септембра 1950. 
године. Истог мјесеца и године и неколико седмица прије, Планинарски Савез Босне и Херцеговине је, у 
селу Дољани, основао ПД ,,Вилинац”, а при пилани Валета. То је уједно било и прво сеоско планинарско 
друштво у Босни и Херцеговини.

Изградњом путева, стаза и смјештајних објеката на планини, Чврсница је постала ближа и многима је 
постала изазов због својих кањона, пењачких стијена, врхова, скијашких терена и лова.

Тако хронологија биљежи да је у сјеверо-западној стијени Клапавице, у Дријенчу на Пласи, Јосип 
Сигмунд, октобра 1937. године, извршио, у трећем покушају, први успон преко стијене високе 400 м.

У југо-источној стијени Великог кука у Чврсници, први успон испењали су Славко Брезовечки и Маријан 
Драгман 8.  и 9.  аугуста 1939. године.  Висина стијене је 1350 м. Трајање успона било је 22 сата, с једним 
ноћењем у стијени. Дужина смјери била је 1100 м.

Прво пењање стијене Мезић кука извршили су Славко Брезовечки и Здравко Церај 13-15. аугуста 1941. 
године. Пењање је обављено за 26 сати уз два ноћења у стијени. Висина стијене износи 800 м.

Само два дана касније, 16. и 17. аугуста 1941. године, Маријан Драгман и Емил Лазовски извели су други 
првенствени успон у Мезић стијени за 19 сати, уз једно ноћење у стијени. Висина стијене износи 800 м.

Први пењачки успон у стијенама брда Плоча (неки га зову Пестибрдо)-
коси жлијеб, извели су Драган Хорват, Иван Бумба и Крешо Михаљевић, 
13. аугуста 1941. године. Успон је трајао два сата. Висина стијене износи 
250 м.

У стијени Окланица, први успон извели су Иво Гропузо, Драго Ковач и 
Мирко Згага, 10. и 11. аугуста 1948. године. Трајање успона било је 16 сати 
уз једно ноћење у стијени. Висина стијене је 500 м. 

            ……………………………………………………..

У периоду од 1903–1913. године, Канцеларија за развој туризма у Босни 
и Херцеговини објавила је четири издања Водича и у сваком од њих била 
је упута туристима (планинарима) о посјети Пласи и Чврсници, с цијеном 
услуге и колибама (Shutzhutte) за ноћење.

„Природа“, научно-биолошки лист из Загреба, октобра 1926. године, 
објавио је први и целовит опис планине под насловом ,,Чврсница планина 
у Херцеговини”. Аутор је био етнограф, географ и планинар  др Радивој 
Симоновић из Сомбора.

У Сарајеву, 1935. године, објављен је Водич ,,Кроз планине Босне и 
Херцеговине” у којем је аутор-кустос Земаљског музеја у Сарајеву, инг. 
Јово Поповић, поред осталих планина , дао и детаљан опис  Чврснице. 
Многим планинарима био је то повод да крену на Чврсницу и упознају 
њене вриједности. Издавач овог Водича била су удружена планинарска 
друштва.

 У Београду, 1. аугуста 1935. године универзитетски професор Боривоје 
Ж. Милојевић објавио је научни рад ,,Чврсница планина” којим је дао 
значајан допринос познавању Динарског горја.

У Јабланици, 1979. године објављен је Водич по трансверзали ,,Битка за рањенике на Неретви”. Аутор 
Водича ја Јабланичанин и предсједник ПСД ,,Вилинац”, а издавач Друштво ,,Вилинац” из Јабланице. Водич 
је дао подстрек многим планинарима да прођу и упознају терене на којим су се догодиле одсутне битке 
за спас бораца и рањеника у IV.  непријатељској офанзиви током 1943. године.

Након пуних 30 година, послије објаве Водича по трансверзали, децембра 2011. године у Јабланици је 
објављена књига ,,Чврсница камена тврђава Херцеговине”. Аутор и Јабланичанин био је Бећир Бехрем, а 
у издању ПСД ,,Вилинац,, из Јабланице. Књига је ушла у литературу Динарског горја.

До краја осамдесетих година прошлог вијека препењане су све највише и најтеже стијене, изузимајући 
јужну страну планине из кањона Дрежанке, планине Чврснице. Било је то, може се слободно рећи, златно 
доба алпинизма на Чврсници, уједно и у Босни и Херцеговини. Чврсница је и у том времену била полигон 
на којем су се наши алпинисти калили и стицали искуство, које им је помогло да савладају врхове у 
свјетским горјима.

У последњем несретном рату и непосредно послије, уништен је највећи дио, осам планинарских и 
ловачких  објеката на Чврсници, тако да се морало кренути од почетка, па још и данас траје обнављање.

И на крају, потребно је истакнути да је преко развијеног планинарског покрета, који на нашем простору 
траје већ 128 година (1892-2020.), Босна и Херцеговина још давно стала уз раме с осталим чланицама 
заједнице европских и свјетских културних народа.

                                                                                            Бећир Бехрем
                                                                                 ПСД„Вилинац“Јабланица

Осигурана планинарско-ловачка 
стаза у Бачвуну 1970. године.
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Б О Л Д Е Р
Добровољни рад, искуство и стручност чланова Aлпинистичког одсека Планинарског клуба  

„Вукан” учинили су да Kлуб постане богатији за полигон за тренинг пењања у дисциплини – 
болдер.   Иницијативом чланова Aлпинистичког одсека „Вукан“ да се изгради  болдер за тренинг 
пењања, а разумевањем и добром сарадњом са Градском управом - одсеком за омладину и 
спорт, већи део новчаних средстава обезбедио је  Град Пожаревац ребалансом буџета за 2019.
годину. Један део финансија обезбедио  је наш Клуб. Такође је добијена донација од локалне 
фирме, која се бави трговином шрафовске робе и то у виду својих производа- шрафова, анкера 
и др.  Дрвене табле зване „блажујке“ и грађа за конструкцију купљена је на стоваришту дрвене 
грађе у Пожаревцу. Опримци и пратећа опрема купљени су преко специјализоване продавнице 
за пењачку опрему  „Зелено дрво“ из Београда. Сав потребни материјал био је набављен већ 
средином јануара 2020. године. За локацију  је одабрана  фискултурна сала ОШ „Краљ Александар 
Први“ из Пожаревца, јер са запосленима постоји одлична сарадња, а и  њихова је велика жеља 
да школа добије вештачку стену, што је било пресудно y одабиру локације. 

Чекао се само зимски распуст па да се радови на монтажи проведу у дело, а сва припрема 
материјала обављена је већ у другој половини јануара због ефикасности при монтажи. Било је 
потребно пет дана за монтажу  коју су, осим чланова Алпинистичког одсека „Вукан“, својим радом 
и саветима помогли и убрзали  и члановиТриатлон клуба “Пожаревац”, продавница пењачке 
опреме „Зелено дрво” из Београда, Спортско-пењачки клуб „Земун“, Спортско-пењачки клуб 
„Адреналин“ из Новог Сада, као и архитекта из Одељења за урбанизам Града Пожаревца. Болдер 
је висок 4,5м , а широк 2,44м и цео је у благом превису. Стазе по бојама су пажљиво постављене, 
а нагиб одређен да би био приступачан и млађим узрастима, и почетницима. Врхунски опримци, 
комбиновањем величина и облика, омогућују идеални склоп за тренинг свих узраста и вештине 
различитих нивоа појединаца. Болдер је пројектован тако да постоји могућност проширења – 
надградње,  за коју постоји већ и урађено идејно решење. На болдеру се налазе уграђене и 
плочице (клинови за вештачке стене и спортско опремљене смери на природној стени) како 
би млађи пењачи могли вежбати „вођење“ (пењати први и постављати међуосигурања), као 
и вежбати постављање и распремање „сидришта“– штандова (место на ком се окупљају сви 
пењачи једне навезе у фази једног растежаја дужине ужета). 

Од школе су добијена четири термина недељно за тренинг. Циљ је да  школској омладини 
представимо пењање као врхунски спорт и да  наредних година кроз Спортско пењачку секцију 
и Алпинистички одсек подмладимо Клуб. У Планинарском клубу „Вукан“ негује се традиција и 
сарадња са члановима Алпинистичког одсека. Сваке године Клуб, у складу са могућностима, 
обезбеђује техничку опрему алпинистима из одсека и то: клинове, френдове, чокове, ужад..., а 
данас и болдер за пењање. Све што су алпинисти тражили су и добили у складу са материјалним 
могућностима Клуба. С обзиром да је алпинизам највећи степен достигнућа у планинарству, 
неопходно је неговати традицију и колегијалност међу планинарима  и алпинистима. Један 
планинарски клуб је јак онолико колико у њему има алпиниста, јер они представљају  најелитнију 
екипу планинара, које један планинарски клуб може да има у својим редовима. 

Овај пројекат је добар пример како уз мало труда, воље и не много материјалних средстава и 
други планинарски клубови могу направити сличан полигон за прве пењачке кораке , као и за 
напредније тренинге.

                                                                             ПК „Вукан“ Пожаревац
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Са Вањом у планине

„Здраво. Ја сам Вања, планинар приправник. Мој циљ је да постанем прави 
планинар, али за то морам да обиђем што више врхова Балкана“.

Овако почиње, уторком у 21 сат  на каналу Балкан Трип, епизода  серијала о планинама и 
планинарењу. Репризе се емитују на истом каналу, скоро сваког дана, у различитим терминима. 
Путем  кабловских оператера  емисије  прате гледаоци широм Србије, Републике Српске, Црне Горе, 
Македоније... 
У свакој од епизода   “Са Вањом у планине”, Вања Николић, енергична млада жена, кроз лични утисак 
описује све лепоте природе и врхова планина, победе и искушења, али и тешкоће кроз које пролазе 
планинари,  почетници - од слабе кондиције, набавке планинарске опреме, до сусрета са змијама, 
кишом, врућином, снегом у мају... 

Вања је магистар фармације.  Када је почела снимање прве емисије на Каблару, била је апсолутни 
почетник у планинарењу. Да би постала прави планинар, Вања се најпре учланила у ПД „Каблар“ из 
Чачка и кренула ка циљу. Друштво у овом јединственом подухвату јој, осим телевизијске екипе, која 
бележи све најзанимљивије тренутке, праве и већ искусни планинари, који јој помажу да  лакше 
савладава препреке.

По речима Вање Николић, само планинарење је, понекад, веома  захтевно.  Концентрација, у 
сваком тренутку, мора бити на највишем нивоу. Снимке треба направити „из прве“, ако се понавља 
мора се враћати, а то није пожељно. За сниматеље Ненада и Славишу је још теже, јер док снимају, 
често се крећу уназад. 

„Немам потребу да будем Бер Грилс,само да мотивишем што више људи да крену у природу, 
планину и планинарење као начин живота, јер планинарење није само стићи на врх, већ, као што 
и сами знате, победа над самим собом,  страховима, подизање имунитета и пуњење невероватном 
количином позитивне енергије , то је оно  што кроз сваку емисију желим да истакнем“, поручује 
Вања, напомињући да јој много људи шаље поруке које говоре да је емисија погодила тему.

До краја јуна приказано је 16 епизода. Због ситуације са вирусом биле су то планине Србије: Каблар, 
Рајац, Голија, Столови, Ртањ... У плану су планине и врхови осталих земаља Балкана.
 „Лепота и повратак природи је наша водећа идеја“, истиче Вања Николић и додаје: „Ако сам могла ја 
да кренем у планине, онда могу сви. Да је лако, није, али сваки успон је све лакши и доноси огромно 
задовољство. Само напред! Крените у природу и гледајте серијал „Са Вањом у планине“.
                                                            

                                                                                                              Рада Вукосављевић, Краљево



23

Доктор Иван Стојановић, члан  Планинарског друштва „Раднички“, 
планинар  високогорац, алпиниста, горски спасилац...

Оснивач је и Инструктор Горске службе спасавања.  Председник Координационе комисије ПС Југославије 
за Горску слижбу спасавања од 1962. до 1979. године. Учесник у многим акцијама спасавања у планинама, 
oрганизатор републичких и савезних курсева и семинара за спасавање и алпинизам. Писац дела са 
планинарском тематиком,  преводилац и аутор књиге „Медицина у планини“(Спортска штампа, Београд). 
Секретар Комисије за прву помоћ и елементарне несреће Југословенског Црвеног крста.

Др Иван Стојановић носилац је признања „ЗЛАТНА ЗНАЧКА“  Планинарског савеза Југославије и  „ПОВЕЉЕ 
ЗА ПЛАНИНАРСКО ДЕЛО“ Планинарског савеза Србије.

***               
Рођен је у Београду 1928.године. Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1954.године. 

Специјализирао је интерну медицину од 1957. до 1962.године. У току специјализације провео је 12 месеци 
на раду у Реуматолошком истраживачком центру у Теплоу, Велика Британија, под руководством професора Е. 
Бајвотерса. Највећи део каријере посветио је реуматологији  и радио у Реуматолошком институту у Београду  
до пензионисања 1989. године. Докторску дисертацију одбранио је 1981.године у Београду.

 ……………..
Планине је заволео још у детињству, када је са родитељима и братом Растком (доцнијим професором и 

такође познатим алпинистом, чије име носи Алпинистички одсек Планинарског савеза Београда), пре Другог 
светског рата, на летовање на планину Голију путовао  на коњу  у прве планинске авантуре.
Изграђују се, затим,  богата планинарска каријера и  алпинистички успони у стенама планина Југославије и 
Европе, успони и пречења у зимским условима  високих и дугачких гребена планинских масива.  Посебно 
морамо истаћи рад на обуци и ширењу знања  бројних генерација планинара - спасилаца, алпиниста и 
спелеолога.
Иван и његови спасиоци неговали су до краја дружење и  узајамно поштовање, које је било плод његовог 
несебичног педагошког рада у планинарству.

……………. 

Сви смо га звали „Доктор Иван“. Он је био Иван, a  „доктор“   му није било само занимање, већ 
и надимак.

Сви у ГСС-у  познати су по неким надимцима. Те надимке добијају још као течајци и они су обично 
пежоративног карактера. Старији чланови дају надимак течајцу,  не би  ли га увредили  и видели како ће да 
се носи са њим, а тај надимак се касније „прими“  и постане саставни део имена спасиоца, како у ГСС-у, тако 
и у приватном животу. Моју генерацију су обележили Гуза, Чупко, Бурга, ДЈ, Томпсон.... Али, испоставило се, 
да се ти надимци провлаче кроз све генерације. Сада имамо Ципирипија, Црвенкапу, Лаптопа... Међутим, и 
кад се вратимо у прапочетке, схватио сам да су и од старта ту били неки Шиља, Кепа, Денис, Слон, Мунгос, 
Ћоса, Радојко... све надимак до надимка!
И  др Иван... је био  Доктор Иван. Једноставно. Надимак му је био ДР. Неко би рекао да му нису дали  надимак 
из страха да га не увреде. Међутим, свима који су га иоле познавали, било је јасно да је он био човек који 
се никада не би увредио. Нарочито не због надимка...  Звали су га ДР ИВАН јер су га поштовали. И, наравно, 
одржали тај надимак. А нама млађима је, чим бисмо га упознали, било јасно зашто је добио тај надимак 
– био је ГОСПОДИН! Било је лекара у ГСС-у и пре  и после њега, али нико није био ДР. Били су ту и уважени 
лекари, нама познатији  по надимцима- Чомбе, Дабар, Мута, Колина, Висуљко... Али нико „ДР“. Делује  да 
је  „ДР“ као део имена  остао „резервисан“ само  за њега. И као што је после Мајкл Џордана његова чувена 
23-ојка забрањена за употребу, тако је,  некако и тај надимак отишао заједно са њим. 

Ја сам  члан неке средње генерације ГСС-а  и ово је слика из угла једне генерације... Веровали,  или не - тек 
сам сада сазнао која је величина наш ДР  био у свом послу. Толико проведеног времена поред њега  и поред 
људи блиских њему, а да се не добије ниједна од информација које га повезују са његовом професијом. 
Није било лако добити од њега такву  причу, јер су се дружења са њим сводила на време проведено  у 
планинарењу и  скијању, када нам је преносио богата и корисна искуства са акција  у којој се и ми тренутнио 

ДР ИВАН 
СТОЈАНОВИЋ  
(1928 – 2020) 

СЕЋАЊЕ 
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налазимо. Било му је, вероватно, неумесно да у тим тренуцима  прича о свом послу.
А у ствари, вешто је крио своје успехе у професионалној каријери...
Био је ДОКТОР НАУКА. ОБЈАВИО ЈЕ ПРЕКО 100 РАДОВА у домаћој и страној стручној литератури. Учествовао 

је у писању УЏБЕНИКА ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ за студенте и лекаре, као и за стране студенте, у издању Америчког 
реуматолошког друштва, САД.

Само ових неколико података представљају несвакидашњи успех малобројних који се баве медицином. 
Неупућенима,  ови подаци не значе много, али сваки лекар ће да скине капу пред овим титулама, јер је 
свестан колико је труда, одрицања и воље потребно да би се постигло ово што је он, чинило се, урадио успут, 
уз своју праву љубав – планинарење. 

И то није све...
Био је главни уредник часописа Acta rheum Belgradensia од оснивања 1969. до 1989. године.
Био је члан уређивачких одбора више домаћих и страних реуматолошких часописа, као и главни и 

одговорни уредник часописа “EULAR Bulletin” који је штампан у Швајцарској на три језика. 
Од 1979. до 1985. године био је члан Извршног одбора Европске лиге за борбу против реуматизма и 
председник Комисије за реуматолошке публикације. 

Био је привремени саветник Светске здравствене организације (Москва, 1984.). 
Организовао је два састанка уредника реуматолошких часописа (светски у Хагу, 1979., и европски у 

Москви, 1984.). 
Почасни је члан више иностраних реуматолошких друштава, као и почасни члан Eвропске лиге за борбу 

против реуматизма  и емеритус члан Америчког реуматолошког друштва.
Фасцинантно! Да човеку стане дах... Да будемо поносни што смо га уопште познавали. Што смо проводили 

време са њим. Што ћемо моћи да се хвалимо да смо скијали са њим. Што ћемо са поносом преносити 
млађим планинарима да смо управо „све то“ научили од њега, ДР ИВАНА.... Од такве величине...

Међутим, оно због чега је он био права величина, није његов CV. Јер, и иначе, по мени CV није мерило 
човека. Величина је то што никада није имао потребу да нам се тиме хвали. Био је величина, јер дође у 
смену са нама „клинцима“  и ужива слушајући наше приче. Слуша НАШЕ приче и смеје се са нама. Кад 
нам нешто каже, онда увек има разлог да нам то каже. Ми га  са пажњом и у тишини слушамо и тек онда 
схватимо колико сазнајемо. И колико и шта. Кад он почне да говори - граја, по којој је ГСС-смештај познат, 
се утишава и престаје. Величина је, јер никада нисмо могли да кренемо у „освајања“ Дурмитора, а да нас 
не сврати у заселак  Иван До. Ту нас некад задржи на доручку, не када на конаку, а често нас испрати чак до 
Локвица. Оно што остаје у глави и што прати до краја, је његов задовољан поглед док смо ми његови гости. 
и његов осмех, јер је срећан што види да има следбенике, његов сјај у очима кад схвати да нам је неким 
својим саветом помогао да узрастемо! 
Често се, на жалост, дешава да се на ГСС маилинг листи појави информација да нас је неко од наших чланова 
напустио и отишао у вечну успомену. Али се ниједном није догодило ово, што се десило када је на маилинг 
листи објављена тужна вест за Др Ивана. Људи су, некако, спонтано почели да пишу „твитове“. људи који су 
свесни привилегије да су провели неке тренутке са њим:
„Имао сам срећу да више смена проведем са њим. Диван човек, а поред свих лепих и великих ствари 
памтићемо га и по чувеној чорби од вргања, коју нико није знао да направи као он.“
„Имао сам част! Тај утисак је био присутан од првог момента у старом С-у, сада већ давне 1998. Добру 
енергију и позитивизам је увек умео и желео да пренесе на друге.“
„Последњи пут сам га видео на Дурмитору у његовој викендици са Банетом ХБ. Увек је био смирен и 
позитиван. Памтићемо његове чорбе и ненаметљивост у сменама на Копу.“
„Одлазе нам великани и дивни људи, а др Иван је био и великан наших активности, и диван човек!“

„Као и неки од старијих чланова, имао сам ту част и привилегију да проводим са њим смене на Копаонику, 
будем његов гост на Дурмитору у његовој викендици и да планинаримо заједно.
Тих, ненаметљив са једне, а веома стручан и одлучан са друге стране, представљао је оличење спасиоца и 

алпинисте.
Уз своје истакнуте организационе способности, било је сасвим 

природно да постане први начелник ГСС и Комисије за алпинизам 
ПСС.“

„Последње дружење имали смо пре 7-8 година, када је као члан 
испитне комисије у два, три наврата учествовао на полагањима за 
звање Алпиниста.

Фасцинирало ме његово одлично познавање тематике чак и 
после толико година неактивности!
Оставио је велики утицај на генерације које су долазиле и неизбрисив 
траг у српском планинарству, алпинизму и спасилаштву.“

И као врхунац, ово је текст једног од спасилаца, који га очигледно 
није лично упознао, али га је знао по чувењу:

 „Немојте да ме погрешно схватите, нисам познавао човека,..
али,.. гледам ову слику... (*слика је са спасилачке смене на 
Копаонику 2004. – њих двојица у скијашкој опреми и спасилачким 
јакнама). Слика која много говори ..  „Бог ће ми опростити што могу 
једино да кажем. . . какав даса, човече..!“
(*прим. Аут.)

                                                                      Др Предраг-Пеђа Илић
                                                                        спасилац, значка бр. 191
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ВИОЛЕТА 
ШОШКИЋ 
(1940-2020)

СЕЋАЊЕ - ПУТ У НЕЗАБОРАВ 

Овог пролећа у вечне планине отишла ја Виолета 
Шошкић, чланица ПД“Железничар“ из Београда, 
Доајен планинарства Србије и Југославије.Виолетино 
ангажовање у планинарству било је вишеструко-
трансверзалац, високогорац, организатор. Била је један 
од стубова свог друштва, са најбољим прегаоцима.
Речи поздрава упутили су њени трансверзалци. 

Драга Виолета,
Никако да  одлучим да ти, откако си отишла да походиш  
другачије врхове на неким другим висинама,  предам овај извештај о томе где смо све били и шта смо 
обилазили. Присећамо се наших заједничких планинарских авантура  постављајући „фоткице“ на друштвене 
мреже, а  радујемо се када   те  видимо са нама - заједно на Брачу, Папуку, Похорју, Лепени,  у Косјерићу, на 
Копаонику, Авали, Козомору.... 
Управо се сетих нашег првог сусрета  у твом стану на Карабурми. Зазвонили смо... Појавила се бакица ведрог 
осмеха, чила и помало врцавим гласом нам рече – ћао!!! „Упадаајте, ципеле скидај, папуче су ту, руке се перу 
тамо, пешкир је ту....“ Гледам Нешу и погледом питам где ме доведе, човече. Видим, умире од смеха: „Само 
храбро, бураз, све је под контролом...“ Улазимо у собу, али то није била соба, већ прави мали оперативни 
центар. Карте на столу, многе тачке и појмови маркирани - неки црвеним,  неки плавим маркером, књиге и 
бележнице поред,  компјутер укључен - временска прогноза на екрану - Карловац и околина, а у дну мали 
отворени „дијалог прозор“. У разговору је са провереном другарицом из Вараждина, допредседницом 
Хрватског планинарског друштва,  јер требало је да идемо у Хрватску, а онда је свака информација важна 
и корисна. Открићу  једну тајну - имали смо посебно шифровано име за тебе - партизанка Мара. Не знам 
да ли си знала за то име, а и да си дознала, верујем да се не би љутила. Задатке си обављала пре рока, 
али, брајко мој! Кад  издаш наређење-  има да га извршиш без поговора. Красили су те рад и дисциплина, 
била си права планинарка...Била си, драга наша Виолета, веома поштована. Захваљујући теби интензивно 
сам учио, километрима пешачио, пењао се и верао...: Подсетићу те, дошли смо до једног ловачког дома 
где смо се одморили пред успон. Снага ти је попустила, али ти је дух био младалачки, бистрији од свих 
нас који смо кренули на Оштрц. Чим су нас угледали,  дали су нам предност да не чекамо у реду за оверу 
дневника и почеше погледом да нас броје и пребројавају. „Па где је Виолета “ - упиташе. „Ено је доле , у 
дому, поздравља вас.“.
Хармоникаш  свира, виолиниста се укочи. Тајац... Прилази Берни, легенда хрватског планинарства, који сада, 
вероватно са тобом посматра шта то ми радимо и да ли успевамо да вас не обрукамо. Теби, нашој Вики, 
уручује велико признање. Аплауз!!!! Срце нам пуно. А тек душа!!!!
Колико си  била посвећена планинарењу и веровала у здраво дружење међу планинарима доказ је и  говор 
у нашем ПД „Железничар“ поводом велике годишњице Друштва. Говорница висока, микрофон уздигнут, али 
Твој глас беше јачи, а Ти виша  од говорнице...За Тебе није  постојала нерешива препрека. И ни речи о себи, 
својим годинама и времену посвећеном планинарењу, ни помена о својим признањима и плакети која ти 
је била уручена... Говорила си да нема сврхе да походимо планине и пењемо се на врхове, да зидамо себи 
споменике које нико неће посећивати, да нема смисла да сакупљамо печате и маркирамо стазе, ако нема 
деце и омладине која ће  се васпитавати у  нашем духу љубави према природи, планинама, у духу чувања и 
очувања oнога што смо и ми   наследили. 
Ове зиме, када смо веровали да ћеш се опоравити и када смо мислили да ћемо заједно ићи неком новом 
планинском стазом,  напустила си  нас и упутила се  новим  хоризонтом. Поздрави нам  Кову, ту златокосу 
плавооку нашу другу, која нас је на Авали са   печатом дочекивала. Осиромашен је  наш авалски врх без 
њеног осмеха. Уз Жижу и Банета ви сигурно стварате млечни пут којим само планинари ходе. Заувек нам 
светлели и на прави пут указивали, добри наши пријатељи са планинарских стаза и успона...! Сећаћемо се 
наших заједничких радости на планинарским походима,
 У име чланова „Железничара“, твојих трансверзалаца Неше, Миће, Маје и  у своје име,  Горан Бошковић
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ТОНЕ 
ШКАРЈА 
(1937-2020)

СЕЋАЊЕ 

Матјаж Шеркези испред Планинске  звезе Словеније 
(ПЗС) је објавио да је 11. маја  ове године преминуо  
у 84. години један од најпознатијих и најуспешнијих 
планинара – алпиниста Словеније и Југославије ТОНЕ 
ШКАРЈА. У свету планинарства био је познат не само 
као алпиниста, већ и спасилац (“горски решевалец“), фотограф, писац и публициста. Планинарство је 
заволео  као дечак, уз оца, а посебно је волео Камнишке Алпе и Триглав. Алпинизмом је почео да се 
бави од 1956. године и „одрадио“ је више од 1.000 успона у земљи и иностранству, од чега више од 30 
првенствених. 
Шкарја је рођен 1937. у Менгешу, који му је био „базни камп“ за све планинарске успехе. Учествовао 
је у 18 планинарских експедиција, од којих у пет као учесник, тринаест пута као вођа и неколико као 
организатор.  Међу експедицијама које је водио истичу се: Кангбачен (1974), Еверест (1979), Јалунг Канг 
(1985), Шиша Пангма (1989), Кангчезензенго (1991), Анапурна (1992 и 1995) и  Даулагири (1998). Шкарја  је 
био организатор експедиција на Еверест 1996. и Чо Оју 1988. и 2001. године.  Године  1979. водио је чувену, 
у Југославији најзначајнију,  експедицију на Еверест, када су се Словенци  попели још увек најтежом рутом 
до врха света, такозваним  „Југословенским смером“  директно  дуж западног гребена.  До сада су само 
бугарски алпинисти поновили овакав подухват. 
Заједно с Алешом Кунавером, он је био главни творац изузетно успешне словеначке хималајске приче.  
1979. године, заједно са члановима прве југословенске експедиције на Еверест, добио је Блоудкову 
награду.* Године 2011. прима Блоудкову плакету за животно дело у спорту, а био је и почасни члан Горске 
службе спасавања Словеније.
Тоне Шкарја је од 1968. до 1978. био  шеф станице Горске службе спасавања у Камнику, а од 1979. до 
2013. руководио је Комисијом за експедиције у стране планине при Планинарском савезу Словеније.  
Био је потпредседник ПЗС-а у периоду 1998-2011. Године 2014. његова планинарска Комисија прва му 
је доделила награду за животно дело ПЗС-а у планинарству. Децембра  2019. године постао је почасним 
чланом ПЗС-а. 
Поред свега овога, Тоне Шкарја је био и плодан писац. О успонима и експедицијама објављивао је чланке 
у часопису „Планински  вестник” и другим часописима и новинама. Према расположивим подацима био је 
коаутор у девет публикација и написао је четири књиге: „Зидови мог живота“, „Јалунг Кан“, „Кангченјунга“, 
„Планина судбине“, као и аутобиографију „У његовим стопама“.  Шкарја и Тине Михелич су написали 
уџбеник  „Пешачење и пењање у планинама“  који је доживео три издања.

У Непалском  међународном планинарском музеју, део који се односи на словеначки доринос,  поставио 
је  и управљао њиме Тоне Шкарја.

Опроштај од великана словеначког и југословенског алпинизма одржан је 4. јуна на отвореном простору у 
Камнишкој Бистрици.  Окупљенима су се обратили председник ПЗС Јоже Рован и његови блиски пријатељи.

* Блоудкова награда је највише државно признање Републике Словеније, које од 1965. године додељује 
Одбор за доделу Блоудкових награда за достигнућа у области спорта. Име је добила по великом 
спортском раднику и званичнику Станку Блоудеку. Поред награда Блоудек, које се највише цене, 
додељују се и Блоудкове плакете.

                                                                                            Б.М.Мићић
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Карадаг чине десет села: Видова, Рошци, Јанчићи, Врнчани, Гојна Гора, Тучково, Папратиште, Јелен-
До, Гугаљ и Лорет. Негде пише да Карадаг чине девет села, без Гојне Горе. Оивичен је рекама Каменицом 
и Моравом у коју се Каменица улива. Карадаг на турском језику значи - црна гора, црна шума.. Одатле 
је настао појам Црна Гора, Карадашка, касније Копсјерићка, а потом и Ужичка. Карадагом је дуго ишла 
граница Аустро-турска. У народу су још живе историјске приче и легенде из Карадашких црних шума и 
врлети...                    

КЕСЕЏИЈИН ГРОБ - Марко Краљевић и Муса Кесеџија

Наспрам потока Змијоглавца и Јасеновца, према нама, извиру потоци Скок и Маленик из  Букове горе. 
Е, баш ту, на левој страни Врнчанске реке, између потока Скок и Размановске косе и Каблара и Букове 
горе, по народном предању, налазио се Кесеџијин гроб. Ту је место где су водили борбу Марко Краљевић 
и Муса Кесеџија .

О тој борби, опеваној у песмама, Алимпије је често размишљао. Замишљао је  како Марко прелази 
са Годуна на омањи врх Расадник, па коњем снажно гази преко потока Змијоглавца и долази на врх 
Кошаришта. Држи копље у руци и сав сија на сунцу. Између косе Церовац и потока Јасеновац. А отуд, 
од извора Близњака, прилази Муса Кесеџија. Пролази поред кућа Оџића, коњем прескаче поток Скок 
и излази на врх Оџиног брда. Гледају један у другога. Коњи играју и ржу. Између њих Врнчанска река. 
Удишу чисти, крепки ваздух Карадага. И шкргућу зубима. Обојица. У пуној снази на својим коњима... 
Марко на свом вранцу: прави његов парњак по нарави у ходу, у кораку, скоро да су срасли. На вранцу се 
види сваки мишић, а слабине се истежу и пресијавају на сунцу. Здрава и кована копита. Мрки сјај долази 
до изражаја. Начуљио уши и стриже док чека галоп у бој. Грива му уплетена црвеном траком. Муса на 
свом арапском коњу: кратке и лепе уши, глава без меснатих делова, широке ноздрве, лепе очи, мало 
повијен врат, широке груди, уска леђа, округли стражњи бокови, дугачке натколенице, црна копита без 
мрља, фина грива. Оба коња снажна и голема, из очију им жива ватра сева. А онда, као да је, по ранијем 
договору, неки невидљиви судија дао знак, сјурише се један према другом. Зачу се страшни топот копита 
и звекет оклопа, штитова и мачева. Коњи фркћу, љути, у трк натерани. Мегданџије мркога погледа  сучу 
брке, па топузе дижу, један другом на мегдан пристижу. Пршти камен на све четри стране, улеже се земља 
под копитом, ударише један на другога, силан судар ту се догодио, у дну косе Размановске, на обали реке 
Врнчанске. Од силнога судара сва се земља тресе, излила се река у ливаде, а ватра се до небеса вије. 
Силан судар чу се до Маљена, где Андрија очекује Марка. Цео Риор буком одјекује, а одзвања до Мораве 
и преко Овчара. 

– Народна песма о томе како су Марко и Муса водили борбу - „носаше се љетни дан до подне “  наша je 
велика песма... Кадa је после дуге и тешке борбе, а уз помоћ виле, убио Мусу Кесеџију, Краљевић Марко је 
клекао на земљу, подигао руке према небу и закукао: „Јао мене до бога милога, ђе погубих од себе бољега!“ 

Слободан Гавриловић

ЛЕГЕНДЕ ИЗ 
КАРАДАГА – Прича друга
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Комисија за планинарске терене Планинарског савеза Србије је 2018. године, поводом 100-годишњице окончања Великог рата, 
покренула идеју пројектовања и изградње националне планинарске трансверзале под називом „Велики пут слободе“. Замишљено је 
да окосница ове трансверзале буде бивша Устаничка трансверзала, ослобођена свих идеолошких обележја, а да истовремено повеже 
већину значајних културно - историјских локација из новије историје Србије (Први и Други српски устанак, балкански ратови и два 
светска рата). Управни одбор Планинарског савеза Србије (УО ПСС) је на својој 10. седници, 19.9.2019. године, прихватио ову идеју и 
усвојио Идејни пројекат.

Комисија је проучила Устаничку трансверзалу у намери да Велики пут слободе, након шездесет година, настави да баштини 
традицију ове трансверзале, коју је  Планинарско-смучарски савеза Србије свечано отворио 14.6.1959. године у Лозници.  Тога дана 
је у Лозници, после свечаног митинга, председник Планинарско-смучарског савеза Србије,  Коча Јончић, открио Спомен - плочу на 
згради СТВ „Партизанка“, а затим је маршем према Гучеву група од 100 планинара из Србије и Црне Горе кренула  на Омладински поход 
Устаничком трансверзалом.  Поход је трајао 20 дана, а учесници похода су свечано дочекивани и испраћани у више места дуж трасе 
трансверзале.

Траса Устаничке трансверзале се као линијска, а од 1975. године као тачкаста, простирала од Београда  преко Авале, Космаја, 
Букуље, Рудника, Такова, Рајца, Сувобора, Равне Горе, Маљена, Повлена, Јабланика, Медведника, Торничке Бобије, Соколске планине, 
Јагодње (Мачков камен), Борање и Гучева до Лознице, повезујући значајне локалитете и места из новије српске историје као симболе 
непрекидне борбе за слободу кроз читав  19. и 20. век. Траса је дуга око 400 км са 44 контролне тачке. Израђени су били значка, печати 
контролних тачака, а штампан је и универзални трансверзални  дневник.

Од  оснивања 1959. до 1975. године,  због лошег одржавања, недостатка смештајних капацитета и малог интереса планинара, 
целу трансверзалу је обишло свега тридесетак планинара. Због тога је оснивач, Планинарски савез Србије, 1975. године, донео нови 
Правилник, којим је ову трансверзалу претворио у тачкасту, са 21 контролном тачком.

Обновљену трансверзалу  је, према подацима Борислава Челиковића објављеним 2003. године у књизи Планинарске трансверзале 
у Србији, обишло 169 планинара из целе Југославије  (из друштава Београда 41, Загреба 32, Зенице 24, Шапца 18, Марибора 9, Сарајева, 
Ваљева и Новог Сада по 5, Сплита, Травника и Аранђеловца по 4, Љубљане 3, Зрењанина, Приједора и Суботице по 2 и из Сомбора, Чачка 
и Бачке Тополе по 1 планинар. По дневнику  трансверзале последња значка обилазнику издата је 1991. године.  Покушај да се, поводом 
50 година од отварања, трансверзала обнови није успео. Иначе, ова трансверзала је имала више заједничких контролних тачака са чак 
8 трансверзала: Београдском, Шумадијском, „Чика Душковим рајачким стазама“, „Рудничким стазама“,  „Вуковим богазама“,  „Стазом 
Другог српског устанка“ и „Панчићевом стазом Београд – Копаоник“. Устаничка трансверзала није званично укинута, али практично не 
функционише од 1991. године.

Национална планинарска трансверзала „Велики пут слободе“  ће бити   у надлежности и под покровитељством Комисије за 
планинарске терене ПСС, која ће се старати о њеном уређењу, одржавању и коришћењу у сарадњи са основним планинарским 
организацијама / клубовима, који се налазе на траси пружања трансверзале. Старт ће бити  испод Авале у Меморијалном комплексу у 
Јајнинцима, а циљ на Петроварадинској тврђави. 

Траса трансверзале је подељена на 10 деоница са укупно 47 контролних тачака. За сваку деоницу ће бити задужен одређен број 
основних планинарскиох организација / клубова, који ће у улози старатеља одржавали планинарски пут и контролне тачке. Трансверзала 
је линијска и тако је конципирана да се  контролним тачкама може приступити дуж трасе, али и појединачно свакој контролној тачци.

Преглед деоница и контролних тачака:
1.- ПУТ ОДБРАНЕ БЕОГРАДА: 
Спомен парк „Јајинци“ – Авала (планинарски дом „Чарапићев брест“ (310 м) – Споменик Незнаном јунаку – 511 м) – Ковиона (399 

м) – Парцански вис (408 м) – Космај (Спомен костурница из I св. рата на Белом камену – 546 м и споменик Космајском партизанском 
одреду на Малом вису – 576 м).

-KT-1 – Старт трансверзале је од Спомен парка „Јајинци“ (44°43’87”С, 20°29’33”И)
-КТ-2 – Авала, Споменик Незнаном јунаку (511 м)  (44°41’20.80”С, 20°30’56.97”И)
-КТ-3 – Парцански вис (408 м) (44°34’6.80”С, 20°30’5.54”И)
-КТ-4 – Космај, Споменик Космајском партизанском одреду (576 м)  (44°28’4.69”С, 20°34’18.31”И
2.- ПУТ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА: 
Космај – Орашац (Марићевића јаруга) – Аранђеловац – Букуља (696 м).
-КТ-5 – Прокоп, село Велика Иванча (44°26’2.69”С, 20°33’21.13”И)
-КТ-6 – Орашац, Марићевића јаруга (44°19’58.15”С, 20°34’56.24”И)
-КТ-7 – Планинарска кућа „Букуља“ (696 м) (44°17’59.78”С, 20°31’49.19”И)
3.- ПУТ КОЛУБАРСКИХ ЈУНАКА:  
Букуља (планинарска кућа „Букуља“ (696 м) – Орловица – Ваган – Човка (272 м) – Острвица (758 м) – Рудник (Цвијићев врх – 1132 м).
-КТ-8 – Човка (272 м) (44°21’6.12”С, 20°13’12.89”И)
-КТ-9 – Острвица (758 м) (44°10’9.07”С, 20°27’37.37”И)
-КТ-10 – Рудник, планинарски дом ПТТ (44° 8’13.46”С, 20°30’6.35”И)
-КТ-11 – Рудник, Цвијићев врх (1132 м) (44° 7’52.35”С, 20°32’24.94”И)
4.- ПУТ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА:  
Рудник (Цвијићев врх – 1132 м) – Љутовница, Триповац (551 м) – Таково (Меморијални комплекс „Таковски грм“).
-КТ-12 – Љутовница, Триповац (551 м) (44° 5’27.13”С, 20°25’31.54”И)
-КТ-13 – Таково (Меморијални комплекс „Таковски грм“) (44° 2’52.97”С, 20°22’24.70”И)
5.- ПУТ 1300 КАПЛАРА: 
Таково (Меморијални комплекс „Таковски грм“) – Д. Бранетићи – Проструга – Рајац (Споменик 1300 каплара, Планинарски дом „Чика 

Душко Јовановић“ – 648 м) – Сувоборски Рајац (848 м) – Добра вода (планинарска кућа – 758 м) – Сувобор врх (866 м) – Равна гора 
(Мокра пећина – 627 м) – Риор (882 м) – Велики Маљен (970 м) – Маљен (Краљев сто –1103 м) – Дивчибаре (планинарски дом на 
Пољани – 1000м).

-КТ-14 – Рајац, Планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ (648 м) (44° 8’34.12”С, 20°14’42.02”И)
-КТ-15 – Сувобор (866 м) (44° 7’15.79”С, 20°10’55.03”И)
-КТ-16 – Равна гора, Мокра пећина (627 м) (44° 6’54.65”С, 20° 8’32.20”И)
-КТ-17 – Дивчибаре, планинарски дом на Пољани (1000 м) (44° 7’39.38”С, 
20° 0’55.47”И)
6.- ВИСОВИ  ВАЉЕВСКИХ  ПЛАНИНА: 
Дивчибаре (планинарски дом на Пољани – 1000 м) – Букови – Радановци (Споменик Жикици Јовановић Шпанцу – 770 м) – Таор – 

Национална планинарска трансверзала 
„Велики пут слободе“
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Мали Повлен (1347 м) – Средњи Повлен – Велики Повлен (1269 м) – Дебело брдо – Планинарски дом „Дебело брдо“ на Новаковачи 
– Јабланик (1271 м).

-КТ-18 – Букови, Шумарска кућа (44° 6’58.85”С, 19°55’24.57”И)
-КТ-19 – Радановци (Споменик Жикици Јовановић Шпанцу – 770 м) (44° 5’9.86”С, 19°50’29.85”И)
-КТ-20 – Мали Повлен (1346 м) (44° 7’50.08”С, 19°44’25.08”И)
-КТ-21 – Велики Повлен (1269 м) (44° 8’42.72”С, 19°42’37.63”И)
-КТ-22 – Планинарски дом „Дебело брдо“ на Новаковачи (44° 9’29.38”С, 19°41’10.64”И)
-КТ-23 – Јабланик (1274 м) (44°10’34.69”С, 19°40’0.59”И)
7.- ПУТ ДРИНСКИХ ЈУНАКА:  
Јабланик (1274 м) – Медведник (1244 м) – Торничка Бобија (1272 м) – Бобија (шумарска кућа –1160 м) – Љубовиђа (Латинска ћуприја 

– 350 м) – Соколска планина (Рожањ – 973 м) – Соко град (550 м) – Јагодња (Мачков камен, Спомен-костурница – 924 м) – Крупањ, Добри 
поток – Столице (меморијални центар) – Борања (планинарски дом „Шарена буква“ – 805 м) –Гучево (спомен костурница – 779 м)

-КТ-24 – Медведник (1244 м) (44°12’36.80”С, 19°38’11.04”И)
-КТ-25 – Бобија (шумарска кућа –1160 м) (44°11’17.35”С, 19°34’40.68”И)
-КТ-26 – Љубовиђа (Латинска ћуприја – 350 м) (44°14’59.05”С, 19°30’12.48”И)
-КТ-27 – Соколска планина (Рожањ – 973 м) (44°16’55.30”С, 19°27’29.50”И)
-КТ-28 – Соко град (550 м) (44°16’11.30”С, 19°25’44.34”И)
-КТ-29 – Јагодња, Мачков камен, Спомен костурница (924 м) (44°19’43.90”С, 19°17’34.62”И)
-КТ-30 – Црквени парк Добри поток (280 м) (44°22’34”С, E19°22’40”И)
-КТ-31 – Столице, Меморијални комплекс (480 м) (44°24’12.47”С, 19°19’17.29”И)
-КТ-32 – Борања, Планинарски дом „Шарена буква“ (805м) (44°23’0.05”С, 19°16’7.39”И)
-КТ-33 – Гучево, Спомен костурница (779 м) (44°29’23.09”С, 19°10’30.76”И)
8.- ПУТ ЦЕРСКИХ ЈУНАКА: Гучево – Лозница (Споменик Вуку Караџићу) – Тршић (Вукова кућа) – Иверак – Текериш – Цер (Тројанов 

град – Планинарски дом „Липова вода“ – Косанин град).
-КТ-34 – Лозница (Споменик Вуку Караџићу) (44°31’58.80”С, 19°13’20.26”И)
-КТ-35 – Тршић (Вукова кућа) (44°29’36.14”С, 19°16’6.54”И)
-КТ-36 – Текериш (споменик Церске битке) (44°33’16.35”С, 19°31’41.13”И)
-КТ-37 – Цер (планинарски дом „Липова вода“ –620 м) (44°36’2.26”, 19°29’59.36”И)
9.- ПУТ ЈУНАКА МАЧВЕ: Цер – манастир Чокешина – манастир Петковица – село Петловача – село Дубље – Богатић (бања Термална 

ривијера) – Црна Бара – Засавица.
-КТ-38 – Чокешина, манастир Чокешина (44°38’29.91”С, 19°23’45.92”)
-КТ-39 – Црна Бара (споменик погинулим у I светском рату) (44°52’34.81”С, 19°23’45.44”)
-КТ-40 – Засавица (Визиторски центар) (44°57’26.98”С, 19°31’35.03”И)
10.- ПУТ СРЕМСКИХ ЈУНАКА:  Засавица – Мачванска Митровица – Сремска Митровица (Царска палата Сирмијум) – Фрушка 

гора:манастир Бешеново – манастир Мала Ремета – манастир Јазак – манастир Врдник (Раваница) – Иришки венац, Споменик Слобода 
(451 м)–ТВ торањ (516 м) – манастир Гргетег – манастир Велика Ремета – Стражилово (Бранков гроб – 321 м) – Планинарски дом 
„Стражилово“ (284 м) – Петроварадинска тврђава.

-КТ-41 – Царска палата Сирмијум (44°58’0.37”С, 19°36’36.56”И)
-КТ-42 – Мала Ремета, манастир Мала Ремета (45° 6’36.61”С, 19°44’37.30”И)
-КТ-43 – Врдник, манастир Раваница (45° 7’42.78”С, 19°47’4.51”И)
-КТ-44 – Иришки венац, Споменик Слобода (451 м) (45° 9’9.57”С, 19°50’23.40”И)
-КТ-45 – Манастир Велика Ремета (45° 8’34.27”С, 19°55’3.86”И)
-КТ-46 – Стражилово (гроб Бранка Радичевића – 321 м) (45°10’0.97”С, 19°54’50.11”И)
-КТ-47 – Циљ је Петроварадинска тврђава (45°15’9.62”С, 19°51’43.38”И)

                                      Комисија за планинарске терене ПСС                      
                                                                                                 Угљеша Гвозден, Драган Димитријевић, Бранислав Божовић
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ПЛАНИНЕ И 
ВРХОВИ БАЛКАНА
Томица Делибашић

Томица Делибашић, ПЛАНИНЕ И ВРХОВИ БАЛКАНА, Библиотека „Саборник“, Службени гласник 
и Планинарски савез Србије, Београд, 2019, тираж: 500, формат 240 x 280 мм, око 400 фотографија, 
пун колор, тврди повез, стр. 686.

Планински врхови стреме висинама и зову на своје видиковце, одакле се највише види и боље 
разуме ширина виђеног. Није потребно ићи далеко да бисмо били у планини и природи, јер оне 
су наше окружење и само је потребно чути њихов зов. Када говоримо о планинама Балкана, ту су 
поред планина Србије, планине Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Бугарске, 
Македоније, Грчке и Албаније. Динариди се као део алпског орогена протежу овим простором, 
одвајајући се од Јулијских Алпа, а ту су висови родопског система, највиши на овом простору, као 
и друге планинске целине. Балкан је заиста богат планинама и оним што оне издашно пружају. 
Бројност и богатство врхова, речних токова и њихових кањона, горских језера, питких извора, 
примамљивог биљног и животињског света, пружају несагледиве могућности за развој еколошки 
здравог живота, који треба сачувати од свих изазова модерног начина живљења.

Књига ће вас, пре свега својим описима, одвести на завидне врхове 101 планине са Балкана, 
највише врхове појединих држава, као и бројне друге врхове наведених планина, приказујући 
раскош лепоте планинских предела. Циљ је пропагирање планинарске идеје и активног начина 
боравка у природи.

Планине није могуће сместити у ограничене оквире и просторе, јер оне те просторе спајају, 
а не раздвајају. Често се планине простиру у више држава, а некада истурени планински венци 
чине границу међу државама, иако је тај простор природна целина. Отуда је релативна подела на 
планине Србије, Црне Горе, Херцеговине, или неке друге државе и територије, када се указује на 
природну просторну повезаност планина Балкана.“

Томица Делибашић

Томица
Делибашић
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НОВЕ КЊИГЕ 
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Томица Делибашић, планинар високогорац, планинске лепоте одмалена носи у себи и о томе 
пише. Планини је посветио своје слободно време и у томе налази задовољство. Када је пењући 
се на први врх из родног планинског села Горња Трепча, крај Никшића, кренуо у свет планине, 
отпочео је свој планинарски пут од блиске Зле горе и Његош планине ка бројним планинским 
пределима. Дах планине и њене чари заувек су остале у њему. Љубитељ је и врстан познавалац 
црногорских планина, којима се радо и небројено пута враћа, водећи планинаре мање познатим 
и атрактивним правцима. Ширећи своје видике, посебно се интересује за све планине Балкана, 
простора на коме се преплиће мноштво планинских венаца и врхова. Није се задржао само на 
црногорским стеновитим висовима, који су му најближи и посебно драги, већ је често на планинама 
Србије, БиХ, Словеније, Италије, Аустрије, Македоније, Бугарске, Румуније, Грчке, Словачке... 
Живи у Београду и посебно га привлаче српске планине, иако су му планинарска интересовања 
шира. Међу врховима на које се попео могу се истаћи Елбрус, Монблан, Гросглокнер, Монте 
Роса, Герлаховшки штит и други. Члан је Планинарског спортског клуба „Победа“ из Београда. Као 
планинар и водич воли мање познате правце и немаркиране стазе којима се ређе иде, посебно 
места где тешко да је ступила људска нога. Планина је амбијент у којем се најбоље осећа и то 
жели да пренесе на друге. 

Рођен је 1953. године, у Горњим Трепчима, крај Никшића, звање дипл. правника стекао 1976. 
године на Правном факултету у Београду, на ком факултету је магистрирао 1981. године, а 
докторирао 1988. године. Радни век је провео као службеник у државним органима. У правној 
области аутор је монографија: Монетарни моминализам и ревалоризација, 1993; Примена блажег 
закона, 1995; Побијање правних радњи стечајног дужника, 1999; Практична примена закона о 
прекршајима, 2008, 2012;  Царински прекршаји у пракси, 2011, као и 86 чланака, објављених у 
научним и стручним часописима. То га све није одвојило од планине, његове посебне љубави и 
области у којој је такође дао значајан литерарни допринос, описујући планине и њихове врхове и 
пишући о њима књиге, описе и путописе. Од планинарских радова треба истаћи књигу Планином, 
у два издања, као и бројне путописе. 

Посебан планинарски информативни и едукативни значај има књига Планине и врхови 
Балкана, која је пред нама. То је синтеза свих планинарских искуствених описа ових простора, 
пре свега планинарских стаза, при чему аутор речју и својим сликама сведочи о доживљеним 
лепотама, које жели да подели с другима.

Борисав  Челиковић

ПРЕТПЛАТА  НА
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
Андрићев венац бр. 2.
текући рачун: 325-9500600031176-30
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