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Драги планинари, 
У „ДАНУ ПЕШАЧЕЊА” 

Планинарског савеза Србије 
11. септембра 2021. године учешће 
је узело 85 основних организација. 
Манифестацију су пропратиле све 
значајније медијске куће, имали смо 
низ укључења у ТВ и радио програме 
широм Србије, на стазама присутне 
представнике локалних самоуправа, 
спонзоре, донаторе и пријатеље 
планинарства. На друштвеним 
мрежама догађај је запажено испраћен. 

Имали смо подршку 
Министарства омладине 
и спорта, Министартва 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
и Завода за јавно 
здравље. У Вршцу је 

помоћник министра Министарства 
омладине и спорта Даркo Удовичић 
отворио манифестацију и затим 
учествовао у пешачењу. На 88 
локацијa пешачили су 12.220 учесника 
манифестације, којом смо промовисали 
здраве стилове живота, ресурсе 
којима располажемо и наше јединство. 
Ојачали смо наше везе са партнерима 
из локалних самоуправа, створили 
услове за унапређење инфраструктуре 
и омасовљење чланства. Позитивни 
ефекти су бројни и за њих сте 
заслужни ви који разумете значај 
овог догађаја, залажете се и трудите 
да заједничка акција уроди плодом. 
Честитам вам на резултатима. 

ХВАЛА ВАМ ДРАГИ ПЛАНИНАРИ! 
 Исо Планић,

Председник Планинарског Савеза Србије

САДРЖАЈ ЈЕСЕН 2021.
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ВЕСТИ

Д
ечја планинарска 
акција „17. 
бамби успон на 
Ртањ“ одржана 

је 11. септембра под 
покровитељством 
Планинарског савеза Србије 
и уз подршку Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја у оквиру програма 
развоја здравих начина 
живота у Србији под називом 
„Дан пешачења - корак ближе 
здрављу“.
Сваке године је све више 
деце, малих планинара, који са 
поносом крећу у поход на врх 
Шиљак. Ртањ је наш понос, а 
деца ретко имају прилику да 
се овако лепо друже и поделе 
задовољство исласка на врх 
једне од најлепших планина 

Србије са осталим школским 
другарима и родитељима. 
Слоган акције је „Сви ходају, 
Ртањ планинари“. На акцији 
је било присутно 209 деце 
и 68 одраслих планинара, 
углавном родитеља. Деца која 
су млађа од десет година, а 
ове године их је било троје, 
за успон су добила диплому, 
беџ и учесничку књижицу. 
Организатори су се потрудили 
да деца што лакше савладају 
стазу са јужне стране планине 
и обезбеде при силаску за 
сваког малог планинара воду 
и слаткиш. Најмлађа учесница 
акције је била Матеа Де 
Кандија (4 године), а ово јој је 
био чак други „Бамби успон на 
Ртањ”.

Поводом 120 година 
планинарства у Србији, 
Служба водича ПСС је у 
центру за обуку на Сопотници 
8. августа открила спомен-
обележје првом председнику 
Српског планинског друштва, 
академику Јовану Жујовићу.

АКЦИЈЕ

„Бамби успон” 
на Ртањ 2021.

СВЕЧАНО 
ОТКРИВЕНО 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ 
ЈОВАНУ ЖУЈОВИЋУ

Друго коло Државног 
првенства у спортском 
пењању на природној стени 
- Ужице 2021, одржано је 
28. августа, организатор је 
био СПК „Стари град“ Ужице, 
а дисциплина тежинско 
пењање у категорији 
сениори. Упркос лошим 
временским условим 
такмичење је одржано у 
скраћеном облику. Донешена 
је одлука да се такмичење 
одржи само један дан и да се 
пење 14 смерова. Бодовање 
смерова је обављено по 
правилнику и на тај начин 
се дошло до резултата. На 
такмичењу је учествовало 
19 такмичара, 11 мушкараца 
и 8 жена из 8 клубова. Од 
14 смерова, 11 је испењано, 
док су три смера остала 
као пројекти. У коначном 
пласману - мушкарци, 
редослед је био следећи: 
1. Немања Дабижљевић - 
Гецо, Београд, 2. Предраг 
Ћурдић - Вертикал, Београд, 
3. Милош Димић - Земун, 
Београд, док је пласман код 
жена био следећи: 1. Сташа 
Гејо - ПАЕК, НИШ, 2. Нора 
Богнар - Спартак, Суботица и 
3. Милица Врућинић - ПАЕК, 
Ниш.

Комисија за спелеологију ПСС од 8. до 15. октобра 2021. 
године организује Почетну спелеолошку обуку, која ће 
бити одржана у Злоту. Циљ обуке јесте афирмација 
спелеологије као мултидисциплинарне (спортске, научно-
истраживачке и техничке) активности и оспособљавање 
кандидата за активно учешће у спелеолошкој активности. 
По успешном завршетку теоријског и практичног дела 
обуке кандидат ће поседовати основна знања и вештине 
за безбедан рад и боравак у спелеолошким објектима под 
пратњом спелеолога са вишим звањем. Детаљан план 
и програм обуке пријавни образац можете преузети на 
сајту www.pss.rs. Рок за подношење пријава је 1. октобар 
2021. године. Пријаве подносити у електронској форми на 
мејл Комисије за спелеологију ПСС: speleologija@pss.rs

СПОРТСКО 
ПЕЊАЊЕ НА 
ПРИРОДНОЈ 
СТЕНИ - УЖИЦЕ 
2021.

ПОЗИВ ЗА ПОЧЕТНУ СПЕЛЕОЛОШКУ ОБУКУ

Успешно одржана Републичка акција „Стазама Старе планине - Дупљак 2.032 
мнв“. Организатор акције је био Планарски савез Тимочког региона, а акција 
је изведена 14. августа. Пешачило се на две стазе. На кружну стазу „Бабин 
зуб“ кренуло је 55 учесника и пређено је 5 км са висинском разликом од 
192 метра. На другу, дужу стазу ка врху Дупљак кренуло је 150 учесника, 
пређено је 17.5 километара са висинском разликом од 452 метра. На акцији 
је учествовало укупно 205 планинара из 17 планинарских клубова.

СТАЗАМА СТАРЕ ПЛАНИНЕ – ДУПЉАК

ERA    European Ramblers’ Association 

cmyk 100black

rich black

white



6   Планинарски гласник, септембар 2021. Планинарски гласник, септембар 2021.   7

ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ

ЗЛАТИБОР
ПЛАНИНСКИ ДОМ „ТОРНИК”

Капацитет дома је за 60 планинара, собе су двокреветне, 
трокреветне, шестокреветне и простор поткровља где се могу 
сместити већи број планинара у истој просторији. Дом поседује 
велики трпезариски простор у којем се налази камин за грејање. 
Кухиња дома располаже са основним прибором за ручавање. 
Дом има два туша у заједничком купатилу и неколико одвојених 
тоалета.

СМЕШТАЈ

Планински дом Торник израђен је у аутентичном златиборском 
стилу (дрвени објекат) на одличној локацији на четири километра 
од центра Златибора на путу за ски центар Торник и у непосредној 
близини Рибничког језера. Из дома се пружа поглед на гребене 
Торника, Чиготе, на Рибничко језеро и реку Црни рзав.
Намењен за истинске заљубљенике у природу, са свим елементима 
неопходним за активан одмор, планинарење, скијање, вожњу 
брдског бицикла, пецање, купање, у зависности од годишњег доба. 
Планинарске и пешачке туре кроз густе борове шуме Торника јесу 
непоновљив доживљај за све, а вожња бицикла по обронцима 
Торника и Златибора засигурно вас неће оставити равнодушнима. 
Постоји могућност организовања једнодневних, викенд или 
вишедневних излета са лиценцираним водичима, као и опција 
рентирања ски и бициклистичке опреме.

ГДЕ ИЋИ?

КАКО СТИЋИ?

КОНТАКТИ

Уколико не поседујете сопствени 
превоз постоји могућности 
превоза до планинарског дома са 
жељене локације комби возилима 
8+1, као и превоз до жељених 
туристичких дестинација у 
околини Златибора.

Отворен током читаве године, 
могућ сваки договор. 

Александар Тијанић, 063/ 210 983
Е-маил: kontakt@klub-salamandra.rs
Web: https://planinski-dom-tornik.business.site/ 
FB: /tornikplaninskidom

Скајранинг репрезентација Планинарског 
савеза Србије први пут је званично изашла на 
међународну сцену. И то на најзахтевнијој трци из 

Skyrunning World Series - Pirin Extreme 2021. 
38 к и 3300 м+ је у старту обећавало трку до 

крајних граница издржљивости, а податак да је стаза 
водила преко чувених гребенских „ножева“ на Пирину 
и снимци стазе које смо гледали, буквално су ледили 
крв. Опасне техничке деонице и врхови висине близу 
3.000 мнв, Бански Суходол, Кутело, Вихрен, Тодорка 
и превој Кончето су права дефиниција скајранинга, а 
учесници најпознатији скајранинг тркачи из региона и 
шире. 

Већина наших тркача по први пут се срела са 
овако захтевном стазом и јаком конкуренцијом. Али 
нису поклекли већ су дали све од себе да представе 
себе и своју земљу. Хендикеп је и то што у Србији 
немамо такве терене за тренинге и трке, aли све су 
надокнадили огромном вољом и срцем које је остало 
на Пирину.

На резултате које су остварили морамо да будемо 
поносни сви и ПСС и целокупна скајранинг и тркачка 
заједница у Србији. Да наставимо неговање култа 
репрезентације и генерално скајранинга нам је обавеза. 

ИВАНА ЖИВКОВИЋ, ПСК Балкан Београд - постигла 
је највреднији резултат од наших такмичара освајањем 
петог места. Препоносни смо на њену посвећеност, 
истрајност и жељу за постизањем врхунских резултата. 
Први наступ на екстремној скајранинг трци и врхунски 
резултат. Перфекционизам припреме за трку месецима 
пре наступа а и пред саму трку и сама тактика су нешто 
што импресионира. Светла будућност у скајранингу је 
пред њом само ако то буде желела. Овогодишњи је 
првак Србије у планинском трчању ПСС.

СНЕЖАНА ЂУРИЋ, ПЕК Гора Крагујевац - већ 
прекаљени такмичар и учесник јаких иностраних трка 
је освојила седмо место. Очекивала је бољи пласман, 
али је данак њеном суровом професионализму, 
великом броју истрчаних тешких иностраних трка 
и путовања, платила на овој трци. Здравствени 
проблеми у првом делу стазе су је коштали прикључка 
за водећим такмичаркама. Борац какав је само она, 
није хтела да одустане на половини стазе већ је стисла 
зубе и надокнадила оно што се могло надокнадити. 
Препоносни смо што у нашим редовима имамо оваквог 
тркача. 

СРЂАН МАТЕ, ПСК Победа Београд - освојио је 16. 
место. Такође је први пут био на оваквом такмичењу. У 
оваквој конкуренцији професионалних тркача направио 
је више него одличан резултат. Само небо (скy) је 
граница за потенцијал који поседује сад већ двоструки 
шампион Србије. Скроман само ван стазе, а на њој 
права „летећа звер“. Сигурно је да ће сваком наредном 

трком и сваким даном само напредовати у овом спорту. 
НЕМАЊА РИСТОВИЋ, ПСК Мосор Ниш - заузео је 

17. позицију.  Тек је три године у планинском трчању, 
али је велики таленат. Најјачи на јаким узбрдицама па 
је вертикални километар његова специјалност. Али 
захтевни терени и његова срчаност му дају предност 
и на дужим дистанцама. Свакако такмичар вредан 
улагања а уз правилан и стручни рад могућности су 
несагледиве.

АЛЕКСАНДАР РАДУКИН, ПСК Железничар Нови 
Сад - није завршио трку као ни велики број елитних 
тркача. На половини стазе држао се око 20. места. 
Неизоставни је део репрезентације у будућности као 
спортског радника. Каријера тркача је прошла свој 
зенит али сви од њега очекујемо много као члана 
најужег руководстава. 

Највећа добит од учествовања на овој трци је 
искуство које су тркачи стекли. Видели смо где смо 
у односу на светске тркаче и каква је перспектива. 
Дугујемо захвалност личним тренерима тркача и 
њиховим клубовима као и ПСС који даје огромну 
подршку развоју скајранинга у Србији, Беоспорту и 
бренду Саломон који су били задужени за спортску 
опрему коју су репрезентативци користили током трке 
и тренинга.

Одличан пласман остварила је Марија Ђорђевић 
освајањем деветог места. Дружење наше мале 
заједнице у Банском и сјајна атмосфера су обележили 
протекли викенд. Окупићемо се поново.

ВЛАДИСЛАВ ЦЕНИЋ,
селектор репрезентације и председник КПЛТ ПСС.

ПСС ПРВИ ПУТ НА МЕЂУНАРОДНОЈ СЦЕНИ

СКАЈРАНИНГ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
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Поглед са осматрачнице на Крвавом камену

 У повратку одабрали смо јако лепу локацију у 
близини Власинског језера и ту смо поставили камп и 
ноћили.

Планинарско друштво „Орфеј“ www.pdorfej.com је од 23. 7. 2021. до 25. 7. 2021. организовало 
успон на пет планина у околини Власинског језера и Босилеграда следећим редом: 

1. Крвави камен 
2. Варденик 
3. Бесна кобила 
4. Валози
5. Глошка.

Планинарска акција је била са ноћењима у 
шаторима што је битно да би се промовисао 
и такав вид планинарења који  је неправедно 

запостављен. Овакав тип акција се не препоручује 
за велики број људи из више разлога: први је што 
велики аутобус не може да приђе до одређених места 
одакле крећу стазе, други је да су стазе захтевније и 
теже, трећи разлог је организационе природе јер је 
потребна и подршка додатног теренског возила које 
би пребацивало за потребе планинара храну, воду 
и опрему на места где ће се постављати шатори. На 
неким стазама нема извора воде.

23. 7. 2021. КРВАВИ КАМЕН

ОПИС СТАЗЕ:
 Стаза пролази поред манастира Паља, посвећен 

Ваведењу пресвете Богородице. Од љубазног оца 
Прохора (који једини тамо живи), сазнали смо да је 
манастир по неким истраживањима чак из другог 
века наше ере и у том смислу представља најстарији 
хришћански манастир у Европи. Иначе, пронађен је 
натпис у манастиру који датира чак из 818. г. И да 
није најстарији у Европи, што би морало научно да се 

РЕПОРТАЖЕ

Пет планина у околини
ВЛАСИНЕ И 
БОСИЛЕГРАДА

 Крвави камен се налази југоисточно у односу на 
Власинско језеро. По неким ауторима гледајући од 
севера ка југу од села Стрезимировци креће Боховска 
планина, затим Крвави камен, Царичка планина и на 
крају Милевска, која се завршава код Босилеграда. 
По другим ауторима све четири планине су у склопу 
масива Милевске планине.

 Гледано као целина ове планине су вододелнице 
(развођа), односно ту се деле речни токови на два 
слива, црноморски и егејски. Вода из реке Јерме се 
одводи до Црног мора, а из Божичке реке иде у Егејско 
море.

 Изузетно ретко се планинари из Србије пењу на 
Крвави камен. Један од главних разлога је то што је 
свака стаза дужа и већа је висинска разлика. Други 
разлог је што нема обележених стаза, нити путоказа. 
Такође, на неким местима има деоница где има палог 
дрвећа, трња и других препрека које отежавају 
кретање.

 Може се пењати Крвави камен из правца манастира 
Паља, онда од Власине Стојковачке, из Божице, а има и 
других локација и отприлике по 10 и више километара 
је потребно у једном правцу до врха.

 На Крвавом камену постоји караула Прекопланци, 
која је изгледа идентична караули на Кошарама где су 
се водиле значајне битке 1999. године за време НАТО 
бомбардовања, тако да је су на тој локацији снимали 
кадрове за документарни филм „Ратне приче са 
Кошара”.

Манастир Паља. Ваведење пресвете Богородице

 По изласку на гребен дочекале су нас боровнице, 
малине и купине. Боровница је сваке године све мање, 
јер локални берачи интензивно скупљају боровнице 
пре дозвољеног термина за брање и то забрањеним 
чешљевима (импровизована берачица која личи на 
густи чешаљ), којима се оштећује биљка и наредне 
године често не може да рађа. На подручју Власине 
има на стотине берача, а ове године само против 20-ак 
је подигнута пријава због неправилног брања и пре 
дозвољеног термина. 

 Након неколико километара пешачења по гребену 
изашли смо на врх Крвави Камен 1738 мнв (на неким 
картама 1737 мнв). У Бугарској се тај врх зове Било. 
На врху је осматрачница и видиковац од 360 степени. 
Види се огроман број планина: Витоша, Рила, Пирин 
и друге, као и делови Власинског језера. Предео је 
живописан, стаза је лепа.

 Брезова шума на Крвавом камену

Планинари на Крвавом камену

Осматрачница на врху Крвави камен

докаже на основу археолошких истраживања или неких 
писаних докумената, дефинитивно спада у најстарије 
на простору Балкана. Специфичност манастира је 
да у њему све до 20. века нису смеле да улазе жене 
(исто као на Светој гори). Монах је  напоменуо да је 
Свети Сава боравио у овом манастиру пре него што се 
упокојио у Великом Трнову у Бугарској. У близини се 
налазе два чудотворна извора, један лечи вид, други 
лечи стерилитет. Након интересантне беседе наставили 
смо уз реку Меденицу. Убрзо смо ушли у село Паља, 
где тренутно живи само један становник, а некад је ту 
било много људи. Одмах по изласку из села ушли смо у 
шуму, комбинација букве и брезе.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 18.5 км
Кумулативни успон: 1050 м
Кумулативни спуст: 1050 м
Тежина стазе: Средње тешка.
Напомене:
• Гребен Крвавог камена иде уз граничну линију 
Србије и Бугарске; 
• Потребна је најавити се пограничној полицији 
неколико дана пре доласка;
• Можете се пењати на осматрачницу, јер је 
она на територији Србије, само обазриво, јер 
степенице нису у најбољем стању;
• До манастира Паља не може да приђе велики 
аутобус, пре свега због узаног пута и нема где да 
се окрене;
• Једини извори воде су поред манастира. Иначе 
на самој стази са те стране до врха и натраг нема 
ниједног извора.

Поглед са осматрачнице на Крвавом камену

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
КРВАВОМ КАМЕНУ
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Просеник на неколико стотина метара налази се извор 
пијаће воде, само што се не зна у сушном периоду да 
ли пресушује. И има још један извор воде, али он је 
на отприлике 2км када се крене од Руског споменика 
утабаним широким макадамом у смеру Босилеграда 
и са десне стране има јак извор воде који је проточан 
целе године. Нашли смо још неке изворе воде нешто 
даље од стазе, али тамо једва да има воде, дуго се 
чека да се напуни флаша.

 У врелим данима мора се понети најмање 4 до 5 
литара воде, треба користити капе, креме за сунчање, 
јер на стази скоро и да нема хлада. 

 Стаза није препоручљива за људе који немају 
кондицију.

 Иде се много пута горе-доле, преко више врхова, 
неке деонице су стрмије. Стаза није технички захтевна, 
али јесте кондиционо. Наравно за спортисте и особе у 
кондицији и та стаза није напорна. 

- Најбоље је тражити смештај у околини Власинског 
језера. Највећа понуда је на локацији Власина Рид.

1. Власинско језеро је близу.
2. Преко граничног прелаза Стрезимировци се 
прелази у Бугарску и тамо се могу обићи планине 
и посетити локације које су близу града Трн.
3. Манастир Паља о коме је било речи у тексту 
изнад.

ШТА ОБИЋИ У БЛИЗИНИ 
КРВАВОГ КАМЕНА:

- На стази ка Бесној 
Кобили постоји Руски 
споменик. Подигнут 
је у знак сећања на 
Донске и Кубанске 
козаке који су 
градили 20-их година 
прошлог века Руски 
пут. Било је око 5000 
козака под надзором 
руског генерала 
Логвинова.

- Последњи врх у 
низу на стази је Бесна 
Кобила, 1922 мнв, на 
неким картама 1923 
мнв. То је и највиши врх у југоисточном делу Србије . 
На врху се налази више антена и објеката различите 
намене, тако да је делимично нарушена лепота 
природног окружења. Најновији објекат који се још 
увек гради је пројекат од 16 милиона евра. То је велика 
модерна радарска станица на неких 300 м од врха.У 
близини је велики рудник, тако да када се гледа Бесна 
Кобила из даљине она је испресецана огромним бројем 
широких колских путева и са тим објектима планина 
губи на лепоти.

- Ако занемаримо изнад наведене информације, сам 
поглед са Бесне Кобиле је фасцинантан, јер се види 
огромна територија, посебно ако је огромна видљивост 
јако се лепо виде Шар планина, Проклетије, Рила, 
Пирин, Витоша, Осоговске планиние и на десетине 
других у више земаља из окружења. 

- Након препешачене стазе, поставили смо шаторе. 
Имали смо срећу да видимо на ноћном небу огроман 
пун Црвени Месец.

КАКО СТИЋИ?

Може из више праваца, ови су препоручљиви: 
1. Аутопут Београд – Ниш – Владичин Хан и 
даље магистралним путем Сурдулица – Власина 
Округлица. Када се стигне на Власинско језеро, 
одатле се наставља путем ка почетним тачкама 
пешачења било да је Власина Стојковићева, 
Паља, Божица или нека друга локација.
2. Ко живи у Пироту или Бабушници, може 
да иде путем ка Црној Трави и да тако стигне 
до Власинског језера и даље до наведених 
локација.

РЕПОРТАЖЕ

СМЕШТАЈ:

лепог изгледа која се зове Врбовица, Кипровина и има 
више различитих назива. У нашој земљи преовладају 
цветови ружичасте боје премда има по свету разних 
нијанси од светлоружичасте до готово љубичасте. Како 
процвета Врбовица, тако се највиши делова Варденика 
издвајају по тој ружичастој боји.Призор је изузетно леп.

- На стази се иде преко великог броја именованих и 
неименованих врхова: 

 Велики Стрешер 1876 мнв
 Мали Стрешер 1757 мнв
 Обршина 1734 мнв
 Вршник 1671 мнв
 Голема Равница 1744 мнв
 Просеник, није дата висина на мапама. Приближно 

1720 мнв
 Бесна Кобила 1922 мнв. 

ОПИС СТАЗЕ:
- Крећемо од села Топли До.
- Око 5 км је потребно да се дође до врха Велики 

Стрешер (1876 мнв), то је уједно и највиши врх од свих 
планина које окружују Власинско језеро. Све до изласка 
на гребен већи део стазе води шумским путем, на 
неким деловима је стрмија стаза.

- Свака планина има неке своје специфичности. На 
Варденику у летњем периоду у зони око Великог и 
Малог Стрешера на већој територији цвета биљка јако 

24. 7. 2021.
ВАРДЕНИК И БЕСНА КОБИЛА

Висоравни на Крвавом камену

Поглед са Варденика на Власинско језеро

Варденик. Врх Велики Стрешер

- Стаза од села Топли До и све до Великог Стрешера 
је обележена, нису свуда лако уочљиви путокази и 
обележја, али се може у већем делу пратити маршрута. 
Од Великог Стрешера до Бесне Кобиле скоро да нема 
ниједног обележја и путоказа.

- Са Великог и Малог Стрешера су јако лепи 
видиковци на Власинско језеро. Виде се и законом 
заштићена плутајућа острва на језеру Дуги Дел и 
Страторија. Оба острва су у режиму заштите првог 
степена на подручју Предела изузетних одлика 
„Власина”.

- Исто као и на Крвавом камену, скоро све боровнице 
су већ уништене. Берачи једно месец дана пре 
званичног термина за брање крећу да беру незреле 
боровнице чешљевима, тако да када крене сезона 
скоро и да их нема. Малина и дивљих јагода има у 
мањим количинама.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
СТАЗИ КОЈА ПОВЕЗУЈЕ ВАРДЕНИК 
И БЕСНУ КОБИЛУ:

  
 Стаза је гребенског типа, једна од најлепших у 

Србији и већи део је огољен, тако да на гребену скоро 
све време имате панорамске видиковце на све стране.

 Због висине гребена, огроман број планина се 
види на све стране.

 Ако се иде тачно преко гребена на стази нема 
извора воде, али нешто даље има још два. Испод врха 

Варденик. Поглед на Бесну кобилу
преко поља Врбовица

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 21.3 км
Кумулативни успон: 1600 м
Кумулативни спуст: 1060 м
Тежина стазе: Тешка.

Важна напомена:
Ми смо ноћили у шаторима и наредног дана 
наставили другим смером. Од врха Бесне 
Кобиле се може након отприлике 5км стићи до 
планинарског дома. У том случају стаза ће бити 
за неколико километара дужа. Јако је важан је 
одабир планинара, јер стаза није за свакога.Стаза 
је изузетно атрактивна, али је и захтевна.

Варденик. Планинари у пољу Врбовице

Поглед са Бесне кобиле на Варденик
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 Валози и Глошка планина су на територији 
општине Босилеград, односно северозападно су у 
односу на Босилеград. Изузетно се ретко обилазе обе 
планине. Постоји потенцијал да се направи бар 5-6 
нових стаза којима се може прићи врховима.

Огромну захвалност ПД „Орфеј“ упућује драгим 
пријатељима, планинарима и сарадницима из 
Босилеграда. Без њихове подршке на терену тешко 
би се могла организовата ова прелепа вишедневна 
шаторска тура. Највише су помогли Владимир 
Захаријев, председник општине Босилеград, затим 
Љубиша Атов из исте општине, Симка Џонев, 
председница спортског удружења за планинарство 
„Младост” из Босилеграда, и Ивана Миланов из 
Туристичке организације Босилеград.

Александар Цветковић, планински водич

Напомене:
 Да се осврнемо на екологију. Компанија Кока-

Kола је власник изворске воде Власинска Роса 
у селу Топли До и ту је изграђена фабрика за 
прераду минералне воде. Са већег броја локација 
на Варденику се усмерава вода ка фабрици. 
Велики број извора у Србији је власништво 
страних фирми. У Словенији је 86 посто грађана 
на референдуму у јулу 2021. гласало да се 
заштити закон о питкој води и да се не сме 
мењати постојећи закон који штити воду као 
национално благо. Луксембург је тренутно 
на првом месту у Европи ако се посматра 
процентуално који део територије је заштићен 
законом у смислу да ти делови имају специјални 
статус заштите било да се ради о културном 
или природном наслеђу (што укључује и водне 
ресурсе). Луксембург има 134 заштићених 
зона, односно 76 посто територије државе има 
специјални статус заштите. Словенија је друга 
у Европи и близу 75 посто је заштићено. Неке 
земље имају изразито високу еколошку свест.

 Као и Крвави камен и овом стазом се ретко 
иде због тежине, дужине, висинске разлике, као и 
због организационих детаља. 

 Препоручује се да се стазом иде у периоду 
године када је дужи дан. 

 Постоје још дуже стазе које крећу директно 
од Власинског језера, излазе на Варденик. 
Даље се гребеном  иде ка Бесној Кобили и ка 
планинарском дому. Те стазе су преко 30 км, неке 
и преко 35 км.

РЕПОРТАЖЕ

ОПИС СТАЗЕ:

- Стазом којом смо ишли кренула је у близини Руског 
споменика.

- Стаза је, такође, гребенског типа и већим делом је 
огољена. Једино у мањем делу при спусту од Глошке 
планине део стазе води кроз шуму.

- Прво смо ишли једним гребена за који су нам 
локални мештани рекли да је засебна планина и да се 
зове Мечит. Највиши врх је неименован и износи 1676 
мнв.

- Успут смо наишли на полудивље коње. 

Поглед на Варденик са гребена
између Варденика и Бесне кобиле

Варденик. Поља Врбовице

СМЕШТАЈ:
- Планинарски дом на Бесној Кобили и хотели и 

приватни смештаји на Власинском језеру.

25. 7. 2021.

ВАЛОЗИ И ГЛОШКА ПЛАНИНА

1. Руски споменик.
2. Власинско језеро.
3. Постоје и остаци бункера у близини стазе, 
јер је ту ишла гранична линија између Србије 
и Бугарске све до 1919. године, али о тим 
локацијама нема информација на интернету.

ШТА ОБИЋИ У БЛИЗИНИ 
ВАРДЕНИКА И БЕСНЕ КОБИЛЕ:

КАКО СТИЋИ?

 Може се кренути стазом или из правца 
Власинског језера или од Бесне Кобиле: 

1. Већ је описано како се стиже до Власинског 
језера, а пре изласка на Власинско језеро из 
смера Сурдулице постоји путоказ за село Топли 
До. Пут до тог дела је делимично разрован на 
више места, има и дубљих рупа.
2. Ако се креће од Бесне Кобиле, иде се 
аутопутем Београд - Ниш и наставља у смеру 
Врања. Код Владичиног Хана је искључење са 
аутопута и од села Корбевац се наставља ка 
Бесној Кобили.

КАКО СТИЋИ?

 Може из више праваца, ови су препоручљиви: 
1. Може се стићи до Руског споменика истим 
асфалтним путем који иде од села Корбевац 
на Бесну Кобилу, с тиме што се у једном 
тренутку асфалтни пут завршава, а наставља 
широки колски пут и неких 8-9 км се иде њиме 
до Руског споменика. Тај пут није у најбољем 
стању и није препоручљив за минубус или 
аутобус.
2. Преко Власинског језера се наставља ка 
Босилеграду, пре Босилеграда има скретање 
лево ка Горњој Лисини.

1. У селу Плоче постоји црква Свете Тројице, која 
је још увек у изградњи.
2. У селу Извор у близни Босилеграда постоји још 
једна црква истоименог назива.

ШТА ОБИЋИ У БЛИЗИНИ 
ВАЛОГА И ГЛОШКЕ ПЛАНИНЕ:

Дивљи коњи у Босилеградском крају

Поглед на Црноок, леви врх у даљини

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 20.5 км
Кумулативни успон: 1000 м
Кумулативни спуст: 1650 м
Тежина стазе: тешка.

Напомене:
• Ниједан извор воде не постоји на стази којом смо 
ми прошли. Тек у селу Горња Лисина у у околним 
махалама постоје чесме са водом и понеки извор.
• Ако рачунамо гребен који локалци зову Мечит, 
онда стаза иде заправо преко три планине - Мечит, 
Валози и Глошка. Више пута иде стаза горе-доле 
и има стрмијих деоница и при успону и приликом 
спуста, тако да је та стаза једна од захтевнијих и 
тежих.
• Понети најмање 4 до 5 литара воде ако је врео 
дан, носити капе и креме са заштитним фактором.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
О ВАЛОЗИМА И ГЛОШКОЈ 
ПЛАНИНИ:

Поглед са Валога на Варденик у даљини

Поглед са Валога на Глошку планину

- Наставили смо ка Валозима. За ту планину су неки 
коментарисали да личи на пределе типичне за Ирску, 
јер има много травнатих терена.

- Са највишег врха Валога, Ишор (негде се обележава 
Нишор) ,1829 мнв, исто је изузетно леп поглед.

- Прешли смо Бели рид (1556 мн).
- Након спуста од Валога стигли смо на превој између 

те две планине, на Лисински преслап (1407мнв).
- Креће успон на Мечит (1756мнв), највећи врх 

Глошке планине. У успону је било неколико стрмијих 
деоница.

- На више места на целој стази се примећују ровови 
из претходних ратова.

- Једним од гребена смо се спустили у село Горња 
Лисина. СМЕШТАЈ:

- У плану је да општина Босилеград добије простор 
за планинарски дом, који ће бити уређен и доступан 
планинарима. Тада ће оживети и планинарење у том 
крају.
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РЕПОРТАЖЕ

ДОЛИНОМ ТИСОВИЦЕ 
до највиших врхова ПРЕЊА

ПД „ЖЕЖЕЉ“ ПРЕДСТАВЉА

Из Коњица полазимо ка Прењу раније 
резервисаним теренским возилима. Одлучили 
смо се за овај вид транспорта до планине 

по савету наших домаћина. Прењ је пространа и 
неприступачна планина, а да бисмо се у току једног 
дана попели на највише врхове треба поранити и 
обезбедити сигуран превоз. 

Путовање започињемо долином Бијеле кроз 
неколико насеља, која су уз саму планину. Следе 
око два километра вожње широким туцаником до 
раскрснице Раков Лаз. Оштрим серпентинама возило 
после сваке кривине повећава надморску висину 
и након нових десетак километара долазимо до 
раскрснице, где се леви крак одваја ка планинарском 
дому Рапте (око 2 км до објекта). Вожњу настављамо 
десним краком ,који води преко превоја Паљикa ка 
долини Тисовице. 

На превоју Паљика (1.500 м) завршава се наш 
јутарњи сафари. Излазимо хитро из џипова и 
припремамо се за успон. Од домаћина сазнајемо да 
ову деоницу одржава шумско газдинство, те да они 
сваке године поправљају само онолико колико је то 
неопходно за несметану експлоатацију шуме. 

Планинарење са превоја започињемо једним 
дугим силаском. Долина Тисовице је на око 1.250 м 

надморске висине, дакле на нижој коти од превоја 
Паљика. Ова деоница пута није била доступна 
возилима због великог броја стена, које свакога 
пролећа „бомбардују“ пут ка долини Тисовице. Туцаник 
којим се крећемо усечен је у стрмину изнад које је врх 
Девојачки крш. 

Потребно време да се од превоја Паљике спусти 
до Тисовице износи око два сата. Реч је о долини за 
коју многи са правом говоре да је најлепша планинска 
долина на Прењу, а поједини чак да заслужује прво 
место у целом планинском систему Динарида. Док 
пролазимо овом долином све време су нам у првом 
плану два највиша врха, северне стене Зелене главе и 
Отиша.

Постоји још једна могућност за долазак до долине 
Тисовице успоном из долине Идбaр, који је напорнији 
будући да се на успон полази са свега 700 м надморске 
висине. Тисовица у првим данима лета наликује мирном 
зеленом језеру око кога су се надвиле оштре планине. 
С једне стране доминира шумовита стрмина Коњичке 
Бјелашнице, а са друге бела кречњачка стена висова 
Кантара. Док смо силазили ка Тисовици није било 
тешко приметити борову шуму који је прави реликт – 
балкански ендемит, џиновска стабла мунике. 

За око 50 минута прошли смо кроз Тисовицу. 

У Коњицу има више опција за смештај: „Гранд Ривер“ 
апартмани, Хотел „Оаза“, Мотел „Конак“ , који је уз 
сам стари камени мост. Ближе планини и Борачком 
језеру постоји у месту Бјела пансион „Неретва“, а 
на самој обали Неретве у селу Џајићи „Џајића бук 
рафтинг центар“ нуди преноћишта у спаваонама. За 
оне који воле ноћење у природи најбоља опција је 
камп Борашница на обали Борачког језера.

СМЕШТАЈ

КАКО СТИЋИ?

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 28 км (14+14),
Кумулативни успон: 1.220 м ,
Кумулативни спуст: 1.220 м,
Тежина стазе: тешка - стрм терен, у завршном 
успону на Зелену главу постоје две врлетне 
деонице са фиксираним сајлама. Потребно време 
за пролазак трасе у оба смера је око 12-13 часова.
Напомена: На стази постоји један извор питке 
воде у близини склоништа Врутак; Стаза до 
извора је обележена планинарским маркацијама.

Уследио је получасовни успон до планинарског 
склоништа Врутак. Реч је о уређеном планинарском 
објекту, који је у скорије време реновиран од стране 
чланова ПД „ Борашница“. Објекат се налази на око 
1.600 м надморске висине и има капацитет за 8-10 
лежајева. Недалеко од самог склоништа постоји извор, 
који је једини резервоар пијаће воде на целокупној 
траси успона. Од домаћина смо добили савет да се 
до њега иде искључиво маркираном стазом да би се 
избегла могућност проласка кроз минско поље. Такође 
смо сазнали да се неретко дешава да се у касном 
летњем и јесењем периоду дешава да извор пресуши 
иако је у овом периоду богат хладном водом. На Прењ, 
стога, увек треба понети доста течности.

Од Врутка постоје две маркиране стазе - једна води 
источно ка врху Велика капа (2.004 м) и дому Рапте 

и друга ка југу – ка врховима Отиш и Зелена глава. 
Потребно време да се стигне до поменутих врхова 
према постављеним путоказима је око сат и по, али 
се појавом снега, који је у нашем случају био мек и 
дубок то време може знатно продужити. Пажња коју 
морамо посветити преласку снега и сипара на стрмим 
северним странама Отиша одузима доста енергије све 
до тренутка када излазимо на Прво седло, локацију са 
које се на врхове Прења успиње источним падинама 
(сув терен, без снега).

Изласком на Друго седло (за око 20 минута од 
Првог седла), између „торњева” Отиша и Зелене 
главе, стижемо до висине од 2.000 м. Добродошлицу 
нам је пожелео хладан ветар, који је овде готово 
увек присутан. Домаћини нам говоре да је ово 
најветровитије место на читавом Прењу, јер је ова 
греда између врхова планине оријентисана правцем 
север-југ.

Од Седла успон на Зелену главу (2.103 м) траје 
око 30 минута. У зимском и пролећном периоду за 
успон је неопходна зимско-алпинистичка опрема. 
Две фиксиране сајле су до јуна дубоко под снежним 
наносом, те је неопходно понети ужад. Терен је стрм 
и подразумева пречење снежне стрмине уз литицу 
северне стене врха. У летњем периоду снег замењује 
врлетни сипар, који је свакако поузданији за кретање. 

Поглед са највишег врха планине је вредан 

шесточасовног пешачења, јер је видик задивљујући. У 
првом плану су остали високи врхови Прења: Особац, 
висови Сивадије и Ботина (исток-југ); Овча, Лупоглав, 
Ерач (запад); Црноглав и Велика капа (север). Даље 
на хоризонту над врховима уочавамо многе планине: 
Чврсница, Вран планина, Враница, Трескавица, 
Височица и Црвањ. 

Када је у питању успон на Отиш (2.097 м), са Другог 
седла је потребно свега петнаестак минута. Успон је 
знатно лакши због чињенице да је у питању јужна 
позиција падине, те снег раније копни. За разлику од 
камена и сипара овде завршном деоницом успона 
доминира трава. Видик је са Отиша сличан погледу са 
Зелене главе, а долина Тисовице је прегледнија због 
чињенице да се валовито зеленило простире готово уз 
саму стену Отиша.

Уживање у видику са Отиша је, ипак, кратко трајало. 
Потребно је целу описану трасу поново прећи у другом 
смеру. Уз неколико кратких одмора повратак преко 
Тисовице до локације Паљика је трајао око 5 сати. 
Непредвидиви и понекад злоћудни Прењ је овога пута 
био милостив. Захвални смо на томе.

Немања Ребић
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КАКО СТИЋИ?

 На Прењу се сударају планинска-континентална 
и медитеранска клима. Последица овог вечног 
сукоба су честа олујна невремена, али и климатски 
услови који одговарају многим биљним врстама које 
су кроз миленијуме опстале само на овој планини 
(Прењска Оштрица и Каменика, Клузијев петолист, 
Херцеговачки звончић...).

 Данас се пак води борба између удружења за 
заштиту природе и институција федералних власти. 
Пројекат изградње десетак километара дугачког 
тунела кроз Прењ поставио је питање утицаја 
будуће саобраћајнице на планину и њен екосистем. 
Многи планинари су потписали петицију за заштиту 
Прења, а време ће показати да ли ће еколози 
победити тежњу државе да најкраћим путем повеже 
Мостар са Сарајевом.

ЗАНИМЉИВОСТИ

 Град Коњиц - ако се долази из правца Сарајева 
овај стари трговачки центар је прва разгледница 
Херцеговине. Окружен високим планинама место 
изгледа као да је углављено уз стрме обале Неретве. 
Симбол Коњица је камени мост подигнут 1682. године 
за време османске власти. Шестолучна грађевина 
наликује познатијој вишеградској ћуприји. Мост 
је дужине 102 м, ширине 5,25 м, који је приликом 
повлачења немачке војске 1945. године срушен готово 
у потпуности, а тек након последње реконструкције 
2009. год. повратио је свој изворни изглед. 

 „Титов Бункер” је данас један од најпосећенијих 
музеја у Херцеговини (око 25.000 посетилаца 
годишње). У питању је резиденцијално склониште 
за некадашњу СФРЈ врхушку, главни војни штаб 
и уточиште од потенцијалног атомског напада 
непријатеља. Ово здање од 6.850м² грађено је у 
великој тајности пуних 26 година (1953-1979. год). 
Здање се налази крај реке Неретве, унутар планине 
Златар. У бункеру је све осмишљено за несметан 

Путем Е73 се од Сарајева до Коњица стиже за 
један сат. Од Коњица следи наставак вожње 
путем R435, узводно Неретвом кроз насеље 
Поље Бјела и село Младешковићи, након тога 
се уз долину Бјела наставља вожња широким 
туцаником до раскрснице Раков Лаз. Од ове 
раскрснице пут постаје проходан само за 
теренце. Десним путем од Раковог Лаза се 
успиње уз планину ка дому Рапте и долину 
Тисовице. Треба пратити путоказе за пл. 
дом и планинарску маркацију, која се пружа 
макадамским путем до одвајања за Тисовицу.

ШТА ПОСЕТИТИ? обале постоји неколико мотела и ресторана, а за 
љубитеље активног одмора на обали језера постоји 
уређен аутокамп. 

боравак више месеци и може да прими до 300 
особа. Техничка решења за опстанак под земљом су 
веома занимљива. Бункер је отворен за посетиоце 
сваког дана, али је претходна најава туристичком 
центру општине Коњиц обавезна. За улазницу треба 
издвојити 10 евра.

 Борачко језеро - налази се на североисточној 
страни Прења. Повезано је асфалтном цестом са 
Коњицом (око 25км). Језеро је настало глацијалном 
ерозијом долине Борачке драге између шумовитих 
висова Црне горе (1.343м) и Трањине (1.055м).
Језеро се налази на надморској висини од 396 м са 
максималном дубином од 17м. Дугачко је 780 м, 
широко 400 м. Вода у њему је бистра и прозирна до 
дубине од 8 м. Индикатор чисте средине је присуство 
пастрмке и више врста ракова. У непосредној близини 

РЕПОРТАЖЕ

Сваке године све је више људи који у потрази 
за активним одмором одлазе у планине. 
У Србији у овој години тај број се ближи 
цифри од 20.000 људи. Број клубова је, 

такође, у порасту. Стога није ни чудо да се све више 
планинара пријављује за разне обуке које организује 
Планинарски савез Србије. Обука за планинске 
водиче је, свакако, једна од најинтересантнијих.

Служба водича ПСС је 2011. године акредитована 
од стране UIAA за обуку планинских водича 
у летњим и зимским условима у категорији H1 
и H2 (летње и зимско планинарење - hiking). 
Према правилнику Службе, планинари се могу 
обучавати за планинске водиче у пет категорија:

- Планински водич 3.б категорије (водич по 
обележеним пешачким стазама у летњим условима 
до висине од 3.500 м, без употребе техничке опреме);
- Планински водич 3. категорије (водич у летњим
условима до висине од 4.000 м);
- Планински водич 2.б категорије (водич по 
обележеним пешачким стазама у зимским условима 
до висине од 3.500 м, без употребе техничке опреме);
- Планински водич 2. категорије (водич у зимским
условима до висине од 4.000 м);
- Планински водич 1.б категорије (водич по ледницима
до висине од 6.000 м).
Осим ових постоје још две категорије: водич

1. категорије (без ограничења у висини и условима)
и водич инструктор.

Да би планинар постао водич потребно је да поред 
завршене специјалистичке обуке у ПСС заврши и 
стручно оспособљавање и нивоа за звање Спортски 
водич на некој од акредитованих високошколских 
установа у области спорта. Тада ПСС водичу издаје 
дозволу за рад и он постаје пуноправни члан Службе.

Ове године за обуку водича 3.б и 3. категорије 
пријавило се 92 кандидата, па је обука подељена у 
три групе. Прва група се обучавала од 30. јула до 
8. августа, друга од 8. до 17. августа, док ће се трећа 
група обучавати од 8. до 17. октобра у Наставном 
центру ПСС на Сопотници. Приметан је и пораст 

броја жена водича. Тако је у првој групи поред 14 
полазника било и 18 полазница из међународног 
пројекта „She Leads”, који је подржао и ПСС.

Обука се састоји из неколико сегмената важних за 
безбедно извођење планинарских акција. Планински 
водич мора стећи знање и вештине из области 
оријентације, метеорологије, комуникологије, 
прве помоћи и употребе техничке опреме (ово 
не важи за водиче 3.б и 2.б категорије). 

Поред овога на обуци се изучавају планинарска етика, 
топографија, технике кретања, опасности у планини, 
припреме и тренинг за одлазак у планину, планинарска 
опрема, исхрана, планинарска организација и историјат 
планинарства. Обуку изводе чланови наставног тима 
Службе, који су углавном водичи 1. и 1.б категорије, као 
и инструктори планинарства, алпинизма или ГСС-а.

Прошле године су основане Регионалне станице 
са циљем да се водичи једног региона окупе 
најмање једанпут годишње, размене искуства 
и обнове знање и вештине, како би што боље и 
безбедније изводили планинарске акције.

Планира се да у наредном периоду планински 
водичи Србије достигну већи ниво и знања 
и вештина по угледу на колеге из Словеније, 
Аустрије, Француске и осталих служби. 

Александар Рашин, планински водич 1. категорије

СЛУЖБА ВОДИЧА ПСС

ОБУКА ВОДИЧА
треће категорије 
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Лето је најбоље 
време за успон на 

Елбрус. Лети може да се 
скија на Елбрусу само што то 

ретко ко ради. Водич ПСК „Победа“ 
и турно-скијаш Бобиша Мариновић 

водио је групу високогораца у периоду од 
16. до 27. јуна на Западни Елбрус и попео се на 

висину од 5.400 мнв на турно-скијама. Цела екипа 
попела се на највиши врх Европе,

5.642 мнв на Кавказу, у руској
републици Кабардино-Балкарија.

О искуству са Елбруса, причao нам je
Бобиша Мариновић, планински водич.

ИНТЕРВЈУ

ТУРНО-СКИЈАМА 
НА ЕЛБРУС

Ко је све учествовао у овом походу?
Било је нас осморо у организацији „Победе“. У 

екипи су биле и две девојке, вероватно међу најмлађим 
планинаркама (1989. годиште) из Србије, које су се попеле 
на Елбрус, Марија Живановић и Љубица Дебељачки (ПД 
„Сириг“), затим Синиша Јосић, Љубомир Лукић, Гордан 
Перовић, Жељко Милић (ПД „Зрењанин“) и Жељко 
Ромић. Групу сам предводио ја. Током целог пута друштво 
нам је правила и група планинара из ПД „Предејане“, који 
су се такође попели на врх. 

Како сте се припремали за овај подухват?
За све високогорске акције важна је добра 

аклиматизација да би се избегла висинска болест. 
Организовао сам заједничке високогорске акције у нашој 
околини у неколико наврата. Попели смо се на Морачке 
планине (2.226 мнв), Караванке (Стол, 2.236 мнв), Шар 
планину (Рудока, 2.658 мнв)…, тако да нико није имао 
проблема да савлада висину. Кад смо дошли под Елбрус 
добро смо се аклиматизовали, а добар сан је најбитнији. 

Ваша тура трајала је десетак дана, а колико вам је од тога 
требало за саму планину? Како је уопште текао успон?

Прва аклиматизација почиње из места Терскол на 
2.150 мнв. Ту смо се првобитно сместили, па смо кренули 
на успон до Пикета. Успон на Пикет који је на 3.370 мнв 
била је важна етапа у аклиматизацији. Прошли смо поред 
импозантног водопада „Девојачке косе“. 

Шта је било следећег 
дана?

Следећег дана, да 
бисмо изашли од места 
Азу до Гарабашијам, 
користили смо жичару. 
Попели смо се на 3.870 
мнв и ту смо ноћили 
у базном кампу на 
глечеру Гарабаши. 
Елбрус је планина вулканског порекла па се и назив 
Гарабаши односи на боју. Следећи дан попели смо се 
до 4.350 мнв и поново се вратили у Гарабаши. Коначно, 
трећег дана прелазимо у камп Пријут 11 на 4.150 мнв. То 
име су му дали први планинари којих је било једанаест, 
када су подигли у Европи највише планинарско склониште 
– пријут. Ту смо се сместили, оставили ствари и поново 
вршили аклиматизацију попевши се до Скале пастухове на 
4.700 мнв, па се вратили на ноћење у Пријут 11. После тога 
смо имали читав дан слободан. Мерили смо сатурацију 
(концентрацију кисеоника у крви), контролисали 
здравствено стање сваког учесника, мерили пулс, утицај 
висине а, највише смо се одмарали. У поноћ смо кренули 
на завршни успон. Од Скале пастухове ишли смо ка 
Косоју. Име му потиче од косине којом се траверзира (иде 
се укосо) до Седла на 5.340 мнв. Због лошег времена, део 
екипе је отишао напред са колегом из ПД „ Предејане”, а ја 
сам због лошег времена, јаког ветра и лоше видљивости, 

вратио остатак групе у Пријут 11. Сутрадан се разведрило, 
али јак ветар није попуштао. Ипак, у цугу смо се сви 
попели на Западни Елбрус (5.642 мнв). 

Аклиматизација личи на плетење: нит се пружи, 
савије, направи чвор да учврсти ново постигнуће и 
поново се пружи ка новој висини. А кад си кренуо на 
турно-скијама?

Јесте, аклиматизација се најбоље постиже тако што се 
постигне елевација па се вратимо у ниже пределе. Ја сам 
успео да се попнем до 5.400 мнв на турно-скијама, и због 
изузетно јаког ветра и одговорности према групи нисам 
стигао на скијама до врха. Свеједно, желео сам да на овај 
начин пропагирам ову грану планинарства. 

Да ли је то и за тебе највеће постигнуће на турно-
скијама?

Што се висине тиче, то јесте највише што сам досегао, 
али је било опаснијих, екстремнијих места на које сам 
ишао на турно-скијама. Кулоари су ризични.

 
Какав је то доживљај?
Дупло је напорније на скијама. И сам спуст је ризичан, јер 

постоје пукотине и мора се знати стаза да би се заобишле. 
Уопште, ретко се изводи и зато је подухват по себи. 

Како се путује до Елбруса и јесте ли имали проблема 
због епидемије?

Ми смо летели из Београда авионом до Москве, а 
потом локалним летом до места Минералне води на 
Кавказу. Онда смо изнајмили локални комби са возачем 
до Трескола. Иначе, краћи пут је преко Истанбула. Сви 
смо били вакцинисани, али смо морали да приложимо и 
потврду о негативном ПЦР тесту. 

На повратку смо у Тресколу прославили успон и добили 
сертификате. Но, није све у успону. Кад смо већ стигли 
тако далеко, обишли смо „Чегимски водопад“. Не можеш 
веровати колико је лепо. 

Мени је ово други пут да се пењем на Елбрус, али први 
на турно-скијама, али свима у екипи то је био први пут. 
Прошли пут попео сам се 29. јула 2019. године. Сада смо 
путовали раније, јер смо у том периоду нашли јефтиније 
авио-карте. На Елбрус се пење у јулу и августу. Наравно, 
планинари се пењу и зими, само што је тад температура 
и до  -40° Ц. Елбрус није технички захтеван, али је 
проблем јак ветар и хладноћа. Напоран је и ментално и 
кондиционо. Има неколико пукотина, али оне су 
мање-више страшне. 

Реци ми још какав је поглед одозго?
Стварно је фасцинанатан кад је ведро, нас је послужило 

време. Види се пола Кавказа а нарочито је узбудљив поглед 
на југоисток у правцу Грузије. 

Разговор са Бобишом Мариновићем
водила Јелена Ковачевић
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АКЦИЈЕ

Пуно лепота Србије и даље скромно тихује међ 
шумама и бреговима наше земље и познате су 
само локалном становништву, које навикнуто 
на њих и не схвата какви бисери природе чине 

њихов завичај. Ипак, када неки међу њима то препознају, 
таква места постају Меке љубитеља природе и планинара. 
На нашу срећу такав је случај и са Нишевачком клисуром.

Скривена иза зида Сврљишких планина, због тога 
што Сува планина планинарима окупира највећу 
пажњу, Нишевачку клисуру су познавали само ретки 
путници воза на Тимочкој прузи између Сврљига и 
Књажевца. Локални планинари Иван Љубеновић и Миша 
Радовановић учинили су велики корак маркирањем 
планинарске стазе између села Нишевац и Клисуре све 
до самих Кула тј. старог града Сврљига. Ово је био важан 
корак јер по логици планинара тамо где има маркација 
осећају се добродошлима, па су прво нишки, а затим 
и планинари из читаве Србије интензивније почели 
да походе овај крај. У смештању Нишевачке клисуре 
на листу једног од најатрактивнијих места у Србији 
водећу улогу има Ненад Ранђеловић, млади планинар 
и географ из Сврљига, који је преко своје Фејсбук 

странице Тера инкогнита, као и дочекивањем и вођењем 
бројних група планинара, учинио да свако са тог места 
оде одушевљен и испуњен. Ненад као географ своју 
причу почиње настанком стена и рељефа сврљишког 
краја, па наставља са археологијом и историјом. Тако 
пролазак Нишевачком клисуром није само пролазак 
кроз простор, већ и кроз време. Јунаци Ненадове водичке 

TERRA INCOGNITA - 
НИШЕВАЧКА КЛИСУРА

приче се мењају од трачког племена Тимахи, по којима 
је Тимок добио име, преко Милутина Миланковића, 
који је пројектовао један од железничких мостова у 
клисури до Милутина Вељковића, чувеног спелеолога, 
који је 1969/70. Године 464 дана провео у пећини Самар 
(Милутинова пећина) и оборио Гинисов рекорд. Ненад 
ће вас пре Нишевачке клисуре повести у Преконошку 
пећину, коју је давне 1893. истраживао оснивач и први 
председник српских планинара проф. др Јован Жујовић. 

Шта се све може походити у свљишком крају тешко 
је и и набројати, али је свака од тих природних и 
културно - историјских лепота довољан разлог да се 
запутите тамо. Ако нисте у планинарењу због бројања 
потрошених калорија или нисте љути ловац на врхове, 
Нишевачка клисура ће вам се урезати у срце и свака 
помисао на њу ће родити нову жељу да јој се вратите.

Бранимир Шошкић, планински водич

АКЦИЈЕ
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АКЦИЈЕ

Истраживали смо долину северно од врха 
Браткова страна на Старој планини. Циљ је 
био пронаћи водопаде ако их има. Распитивао 
сам се код планинара који добро познају ово 

подручје, као и код мештана села Топли До и нисам дошао 
ни до каквих сазнања. Људи су, углавном, тврдили да 
тамо нема водопада. Тек касније, након проласка кроз 
долину, чуо сам од неких старијих мештана села Топли 
До да у тој, али и у околним долинама има водопада. 

На падинама Старе планине половином прошлог 
века било је преко 100 000 оваца, а помиње се податак 
да их је 60-их година било и неколико стотина хиљада, 
па је јасно да је било и људи на планини. Прављен је 
чувени старопланински (пиротски) качкаваљ и то у 
довољно великој количини да буде један од значајнијих 
извозних производа тадашње државе. Качкаваљ је био 
популаран у САД, па чак и у Белој кући, зато је било 
логично очекивати да старији мештани знају све водопаде. 
У близини једног од ових водопада на стаблу букве 
смо видели урезану 1998. годину. У то време су биле у 
функцији околне карауле, а војници су имали обичај да 
урезују своје име или годину служења војног рока.

Погледом са главног венца Старе планине у делу 
измедју врха Вражја глава и Спасове вуније на део са друге 
стране долине испод врхова Браткова страна и Лазареви 
јаглаци виде се врло стрме долине и стене које остављају 
утисак да би ту требало бити водопада. Google Earth и 
геологија терена, такође, то наговештавају. Када се иде 
путем од Топлог Дола према делу Старе планине, који се 
зове Беледје, прелази се преко неколико потока - дакле 
има воде која улази у те долине. Ови потоци се могу 
видети и на њиховом ушћу у Студеначку реку. Све ово је 
појачавало утисак да вреди направити једно истраживање. 

У претходној години веома популарни су били 
водопади Вурње. Око назива тих неколико водопада 
на главном току Студеначке реке има доста недоумица. 
Међу њима је најпознатији Ивичин скок (Коритски скок, 
Зуберски скок). Одмах испод тог водопада са стране се 
улива поток из долине подно врха Браткова страна. 

Циљ који смо поставили био је да у оквиру дозвољеног 
времена прођемо водопаде Вурње у неопрен оделу, 
а затим да испитамо поменуту долину ка Братковој 
страни, а да се вратимо претходном долином, која 
такође почиње испод врха Браткова страна и пада 
у Студеначку реку, али је ближа селу Топли До.

25. маја 2021. године кренуо сам са Немањом 
Милосављавић, који је спелеолог и члан ГСС-а, као и 
добар познавалац геологије терена. Овога пута њега су 
у већој мери интересовале могућности за кањонинг. 

Прилично је нејасно када се каже водопади Вурње 
на које се тачно водопаде мисли. Колико сам ја разумео 
од људи из овог краја само један од ових водопада има 
назив Вурња. Да би се до њега дошло иде се стазом уз 
Студеначку реку, а непосредно пре њега треба загазити 
у воду, попети се уз један рачвасти водопад и тек онда је 
човек пред њим. Иако водопад није значајно висок, веома 
је леп. Због његовог положаја након рачвастог водопада у 
стени са стране, већина планинара не успева да га слика. 
Ми смо користили неопрен одело, па смо могли да му 
приђемо. Да би се прошло даље ка следећем водопаду 
мора се користити једна стрма и уска стаза 50-ак метара 
пре њега са леве стране која је доста ризична. Тренутно 
на том месту стоји уже. Том стазицом се пролази изнад 
овог водопада и иде ка следећем Ивичином скоку. Скок 
он није много висок, али је веома живописан, па ми је 
због тога један од најлепших водопада Старе планине.

Непосредно пре Ивичиног скока улива се поток са 
десне стране преко каскадног водопада. Наставили смо 
даље тим потоком узводно. Врло брзо, можда после 500 
метара, поток се рачва. На десном краку водопад се убрзо 
јасно види, а на левом краку након стотинак метара, 
али измедју дрвећа и нејасно. Нисмо имали времена да 
обидјемо и један и други крак. Одабрали смо узводно десни 
крак потока, а леви крак је остављен за други долазак. 

Водопад је направио своје стрмо каскадно корито 
правећи усек у стени, а у његовом подножју је дрвеће 
које је, вероватно, бујица ту донела. По мојој процени 
водопад је висине од 12 до 15 м. Даље, по веома тешком 

терену, пењали смо се са његове десне стране. Одатле 
се у одређеној мери пружао поглед на леви крак 
потока, што је било значајно. Пошто нисмо имали 
времена за тај леви крак често сам гледао на ту страну 
и са пар локација назирао тамошњи водопад. 

Даље преко камења обраслог маховином и здравцем 
попели смо се изнад водопада. Горе се налази један 
каскадни водопад, веома сличан Пиљском, иако доста 
мањи - по мојој процени висине од 25 до 30 м.

Уследио је најтежи део терена. Ишли смо укосо удесно 
и преко 3 суве камените и стеновите долине дошли до 
долине којом смо желели да се спустимо. То је долина 
пре Зубарског рта, а он је означен на картама. Чекао нас 
је најчуднији од свих водопада које сам видео тог дана, 
јер је правио такав усек између стена да се није могао 
лепо видети. Његово фотографисање је морало да остане 
за следећи пут, као и леви крак претходног потока.

Десетак дана касније дошао сам поново са групом из 
Пирота. Циљ је био да се види водопад на левом краку 
потока. Спојили смо се групом из Београда која је ишла 
до водопада Вурње, а имала је и додатни циљ - поток 
између Иванковице и Одаишког лица. Када смо били 
код водопада Вурња питао сам их да ли желе да учествују 
у откривању и фотографисању новог водопада. Група 
је била физички добра, настројена ка истраживањима 
планине, па је пошла је за мном. Тада смо сликали 
водопад на левом краку потока по мојој процени висине 
око 25м, а заједно са горњом каскадом око 40м. Група из 
Београда касније је тај водопад назвала Зуберска суза. 

Преостало је фотографисати водопад у долини пре 
Зубарског рта.

Саша Аранђеловић

Новооткривени 
водопади Старе планине 
ВОДОПАДИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СЕВЕРНО ОД ВРХА БРАТКОВА СТРАНА
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О недавно отвореној via ferrati „Соколов пут“, која 
се налази на Романији у Републици Српској 
чули смо само позитивне коментаре. Хтели смо 
лично да се уверимо да ли је истина да је једна 

од најактрактивнијих у региону. У нашем клубу има доста 
заљубљеника у ферате и није било тешко скупити екипу од 
осморо спремних да крену. С обзиром на дуг пут од Ниша 
до Босне наш водич Славиша Ивановић је решио да нам 
употпуни викенд и да после Романије одемо до планине 
Коњух изнад Кладња у Тузланском кантону БиХ и да се 
испењемо на ферату “Paolo Dieci”. 

Потрудили смо се да тог јутра раном зором будемо 
подно Црвених стијена спремни за акцију. Први 
утисци већ су оправдали наша очекивања. Природа 
на Романији је очаравајућа, а љубазност екипе из 
планинске куће одакле се полази одмах нас је купила.

Све што једна модерна ферата треба да има то овде 
можете да нађете: ногоступе, вертикалне и хоризонталне 
прелазе, косине, висећи мост (тибетански „V“), химелајски 
хоризонтални мост, а завршна вертикала са благим 
превисом је као шлаг на торти. Укупна дужина ферате 
износи 350 метара, сваки планинар савладава висинску 
разлику од 160 метарa, а прелази се за око 3 сата.

Ниједног јединог тренутка није досадна, већ, 
напротив, иза сваке наредне стене чека вас још веће 
узбуђење. Ферата захтева константну опрезност 
и концентрацију, добру кондицију, а доноси само 
усхићење и срећу, права је посластица за све оне које 
воле адреналинску авантуру. Топла препорука свима, 
али никако без претходног искуства и доброг водича.

 По плану је након Романије требало да одемо до 
Сарајева и одморимо, али због лоше временске прогнозе 
донели смо заједничку одлуку да кренемо пут Кладња и 
истог дана попнемо и другу ферату. Након краће паузе 
после пута и подешавања техничке опреме Славиша 
нам посебно скреће пажњу да је иза нас успешно попета 
ферата ,да умор и усхићење и емотивно пражњење услед 
тога могу лоше да утичу на нас и упозорава на додатну 
опрезност и концентрацију да бисмо и ову ферату успешно 
прошли. Ферата „Paolo Dieci” је много краћа, углавном 
вертикална са ногоступима, које баш и немате где год 
вам затребају. На њој има доста експонираних делова, 
превиса и уопште није наивна нити лака. Наша велика 

мотвисаност и психофизичка спремност је учинила 
да је сви испењемо до краја. Неке од нас је намучила 
мање, неке више, али са сигурношћу вам саветујемо да 
на овакве ферате не крећете ако сте почетник. Укупна 
дужина ферате је 200 метара, савладава се висинска 
разлика од 150 метара и прелази се за око 2 сата.

Након чисте среће и безброј фотографија на врху 
кренули смо ка Сарајеву. Сам град својом посебном душом 
и енергијом брзо је излечио наша уморна тела и дало идеју 
да се убрзо вратимо драгуљима босанских планина.

Ивана Ђоковић Ивановић
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Ниш на „Гвозденим путевима“
 ПСК „МОСОР”
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ВРХ ЧИКА, 
Албанија

ОКРУЖЕН МОРЕМ И ЧЕТИНАРИМА

Љогара (LLogara) је национални парк који  
спаја море и планине. Парк  је капија између 
бескрајног плаветнила Јонског и Јадранског 
мора код Отрантских врата и бескрајних 

валовитих предела средишњег дела Албаније. Капија су, 
у ствари, Церуанске планине и врх Чика (2.044 м). Љогара 
је заштићено природно добро Албаније и њихов највећи 
по површини национални парк. Највећи део парка је под 
густом шумом црног бора (pinus nigra) док су са западне 
стране, која иде до мора, као из филмова стрме стеновите 
литице и магистрални пут Валона-Саранда дужине 126 км.
Под ознаком SH8 је један од најлепших путева на 
свету, који пролази тик поред мора. Управо са једног 

од највиших превоја овог пута, који повезује познато 
летовалиште Саранда са Валоном (негде на око 1.000 м 
надморске висине), креће успон на атрактивни врх Чика.

Тог дана било је веома врело, те смо доста рано кренули 
стазом која је одлично маркирана. Стаза је  стрма  са 
константним успоном и једнаким нагибом терена на 
целој стази дужине само око 6 км, али са висинском 
разликом преко 1.300 м. Призори су фантастични од 
самог старта: са једне стране све лепши и лепши поглед 
на море, а са друге непрегледне шуме четинара. Тек када 
се дође до гребена, који дели врх Ћора (Quorra) негде 
на висини око 2.000 м и Чику, поглед се пружа далеко 
према врховима планине Томори ка североистоку, као и 

АКЦИЈЕ

на атрактивне планине Немеречке на граници са Грчком 
и другим планинама у Албанији. Завршни део успона 
је по каменитом и стрмом терену где је потребно само 
мало више пажње, а сам поглед са врха је као из снова 
јер он допире чак до Италије и градића Отранто, ако 
су временски услови добри као што су нама били.

У повратку са Чике срели смо планинаре клуба 
AST „Elbasan”, који су пењали врх са нулте надморске 

и преко 2.000 м висинске разлике. Смело. Све у 
свему, препоручио бих обилазак овог националног 
парка и успон на врх Чику којима је био одушевљен 
и чувени песник Лорд Бајрон и о њима писао. 

Текст и фото: Марко Милошевић
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Лето на 
ПРОКЛЕТИЈАМА

Да Проклетија и њених врхова никада није доста, 
ПСК „Мосор“ Ниш је овог лета и доказао. Кажу 
да су проклето лепе. Једноставно очаравају и 
маме нас, а ми смо их некако увек гладни и 

незасити. Овог лета више него икад били смо спремни 
да их изнова истражујемо и то оне „проклетo” најтеже 
врхове. Остадосмо и сити и гладни. Један викенд средином 
јуна, провели смо на планинарском класику, успону на 
Хајлу и Ахмицу. Планинарски дом Гропе и наш домаћин 
Фека угостили су нас четрдесет планинара. Од Рожаја 
до планинарског дома имали смо незаборавну џип 
авантуру, након које смо се истог дана попели на Хајлу 
(2.403 мнв), а сутрадан и на Ахмицу (2.272 мнв). Брзо смо 
се присетили зимских успона усред лета. Снежне падине 
преко којих смо се пењали ка Хајли морали смо осигурати 
ужадима. Водич на стази је био Славиша Ивановић.

Почетак јула смо резервисали за мало захтевнији 
успон на Маја Харапит (2.228 мнв).  двадесет и троје 
смо кренули нешто после поноћи на стазу из села 
Гусање. Овај врх се налази дубоко у Албанији са врло 
дугим прилазом до пред саму стеновиту громаду звану 
Харапит. Вредело је сваког корака и изгребаних дланова, 
а оштрије стене од тих нисам видела. Силазак са врха 
нам је отежала киша која нас је отпратила до самог 
села. Сутра у цик зоре већ смо били спремни за чувени 
Очњак (2.185 мнв). Са комплетном техничком опремом 
на себи ни снег ни блато нас нису зауставили ка циљу. 

Самим тим срећа и понос учесника били су још већи. 
Водич на стази је такође био Славиша Ивановић.

Истог викенда друга екипа Мосораша од петнаесторо 
планинара обишла је Алипашине изворе, водопад Грља 
и вир Скакавице, док је за недељу оставила врхове 
Попадију (2.040 мнв), Талијанку (2.059 мнв) и Волушницу 
(1.789 мнв ). Водич на стази је био Марко Милошевић.

Шлаг на торти овог лета на Проклетијама је, наравно, 
највиши врх Маја Језерце (2.694 мнв). У августу двадесет 
и један планинар је кренуо мало после поноћи стазом од 
карауле Застан до самог врха. На стази је било доста снега 
и леда, те је употреба техничке опреме била обавезна. 
Сипар при врху и чести одрони камења само су још више 
отежали излазак на сам врх. Након доста проливеног 
зноја по изузетно врућем дану на врху смо били толико 
еуфорични да смо остали дуже од сат времена и гледали 
у те камене шпицеве којима се толико дивимо. Изузетно 
тежак терен је захтевао опрезан спуст, па је силазак 
трајао скоро исто колико и успон. Водичи на стази су 
били Славиша Ивановић и Стеван Милановић.

Све акције су биле у организацији Планинарско-
спортског клуба „Мосор“ из Ниша.

Крај лета је за нама, а ми већ увелико планирамо 
неки нови врх на предивним Проклетијама.

Ивана Ђоковић Ивановић 
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НА МИТСКОМ 
АРАРАТУ

УСПОН НА АРАРАТ УЗ ПРИПРЕМНУ АКЦИЈУ - УСПОН НА КАЧКАРДАГ

На Арарат се пење у топлим месецима, па је и 
наша акција у организацији ПСК „ Победа“ из 
Београда, у којој су учествовали и планинари 
из ПД „Коњух“ из Тузле, била у јулу. Пут је био 

дуг, уз неколико предаха, ноћења, шетњи и вожњи преко 
доброг дела Турске. Према програму прво је требало да 
имамо висинске припреме на Качкардагу.

Качкардаг (даг је планина на турском), припада ланцу 
Понтских планина, које се уздижу изнад Црног мора и 
са својих 3.937 мнв највиши је врх, а седми највиши у 
Турској. Планина обилује зеленилом, водом и свежином, 
па је 1994. године, као најлепша турска планина, 
проглашена националним парком. Име Качкар 
највероватније је јерменског порекла и значи 
камени крст, крстаста планина. Прво смо стигли 
до планинарског дома у селу Олгунлар, где су 
нас по договору сачекали локалци с мулама. 
На муле смо ставили транспортне вреће са 
шаторима и осталом опремом, а уз нас су остали 
само мали ранчеви. Камп је на 2.640 мнв. 

Дан је био сунчан, па је светлост обасјавала 
травнате и цветне обронке. На неколико 
места има извора питке воде, а некад се вода 
може пити и из брзака. Прешли смо готово 
осам километара док смо дошли до нашег 
кампа. У кампу постоји зидана чесма и два 
импровизована клозета. Најбоље је тоалету 
обавити за видела јер није згодно прескакати 

сата прешли три километра, око 400 м висинске разлике и 
стигли до језера Дениз на 3.400 мнв мокри као мишеви. Ту 
смо донели заједничку одлуку да је мудрије да одустанемо 
од успона на врх. 

У спусту киша је била све мање непријатна и у 
кампу само росила. Наш водич Владислав Матковић је 
инсистирао да се прво сви пресвучемо у суво а онда да 
пакујемо ствари. Но, мокри су били и шатори изнутра 
због кондензације током ноћи која није могла да испари 
јер смо шаторе затворили. Шта да се ради, пакујемо мокре 
шаторе. Док смо сишли до планинарског дома, киша је 
престала и ми се разгалили, наручили по тањир чорбе од 
сочива и наставили пут до Јусуфелија, где смо коначно 
могли да осушимо сву мокру одећу и опрему. 

Пут на Арарат води преко Догубајазита. То је 
погранично место, раскршће људи и робе, које се 
претворило у велико градилиште. У Догубајазит стижу 
планинари и авантуристи из разних делова света. Наш 
водич Мустафа Арсин један је од првих Курда који је 
развио логистику и организовао успоне планинара на 
Арарат. 

Ујутру у девет сати пошли смо са два водича 
комбијима, које је Мустафа обезбедио, ка Арарату. 

Комбији су нас возили кроз прашњаву равницу, док смо 
готово све време гледали на Арарат, врха сакривеног у 
облаке. После сата вожње стиже се у подножје планине. 
Наше вреће преузели су коњи (по три носи један коњ) 
и караван може да крене ка базном кампу. Тог дана 
осим нашег водича био је још организатор успона и 
сваки је запосео мали простор за свој камп. Успони су 
могући једино уз важеће дозволе, које смо ми пре пута 
обезбедили. 

Како смо кренули узбрдо, сусрели смо се са групом 
око двадесет планинара из Словеније и Хрватске. Рекли 
су нам да су се попели на врх али да је било облачно и 
да се ништа није видело. Ипак, успели су, задовољни су. 
Необичан је то осећај - помало им завидимо, помало нас 
трема држи, како ли ће нас послужити време и здравље. 
Од нас дванаест који се пењемо, свега троје је било на 
вишим врховима од Арарата. 

Пут до базног кампа није захтеван. Било је вруће 
али су нас водичи Курди, Ибрахим на челу и Ахмед на 
зачељу, водили лаганим поузданим кораком. Научили 
смо неколико речи на курдском: Григах је Арарат, 

поток и кретати се између стена по мраку. Пала је влажна 
ноћ, а за сутра је најављено невреме. Питали смо се 
хоћемо ли успети да се попнемо до врха. 

Устали смо у зору. У ваздуху је влага, а шатори су 
орошени. Тачно у пет сати кренули смо у акцију. Врло 
брзо, почела је киша и док смо напредовали узбрдо, 
падала је све јаче. Застали смо да обучемо кабанице. 
Ветар је дувао, па наносио кишу тако да ни кабанице нису 
помагале. Споро смо напредовали због сталних налета 
кише и ветра. Сусрели смо се с планинарима који су 
одустали од успона. Ми настављамо, али смо за два и по 
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иди иди – полако, ружбаш – добро јутро. Курди су 
индоевропски народ персијског порекла. Никад нису 
основали државу ни своја национална права иако се 
претпоставља да их има 30-45 милиона на свету. Највише 
их је у Турској, аутономију су остварили у Ираку, има 
их у Ирану, Сирији, Јерменији. Курдистан (земља Курда) 
помиње се први пут у XI веку у селџучким хроникама. У 
источном делу Турске живи око 6-8 милиона Курда, док 
је већи део 9-12 милиона расут широм Турске. Највећа 
концентрација курда је у Истанбулу. До 1991. у Турској је 
било забрањено помињати речи Курди и курдски, него су 
их звали „планински Турци“. 

Базни камп је био на 3.350 мнв. Прешли смо преко 
осам километара за пет сати и савладали 1.150 м висинске 
разлике. Камп је једноставан, угнежден између базалтних 
црних стена: или се зараван претворила у прашину, или 
је остало мало траве на косини што наговештава клизање 
врећа током ноћи... Стене глатких површина и оштрих 
ивица, које зачас упију топлину сунца, избацио је некада 

вулкан јер је Арарат вулканска планина активна до 
XIX века. Кроз камп је провучено гумено црево за воду 
које може да се растави на једном месту, па се ту може 
насути вода за кување и умивање. У канистерима од 5 
л прочишћавали смо воду специјалним таблетама јода. 
После пола сата таква вода може да се пије. У камењару је 
смештен пољски тоалет (ограђена церадама мала метална 
конструкција и уграђен емајлирани чучавац, а полива 
се водом из пластичних канистера). Централни шатор с 
написом Мустафине фирме „Аrarat Expedition“, простран 
је и висок, налик на тунел; по средини је дуг сто, около 
пластичне хоклице. Има места да се одложи вишак 
ствари. Соларне батерије дају осветљење. Водичи нуткају 
чајем. Јак црни чај с мирисом бергамота остаће као 
успомена на Арарат. Гостимо се за вечеру: супа, конзерве, 
сланина, каша од хељде, а онда је Влада извадио усну 
хармонику и засвирао химну „Победе“: „Када пођеш на 
пут у планину…“ Ноћ је била ведра, а пун месец изашао je 
управо кад смо пошли на спавање.

Следећег јутра после доручка кренули смо ка Леденом 
кампу на 4.200 мнв. Било је топло али смо због сунца и 
јаког ветра обукли мајице с дугим рукавом. Овај камп 
је знатно скромнији од претходног. Чинило се да има 
више људи, да се тешко мимоилазимо, а стене су нас 
сабијале са свих страна. Највећи простор оставили смо 
највећем шатору за трочлану породицу и сместили се 
како смо умели. Све време ветар није посустајао и лако 
би оборио и замрсио све што бисмо поставили. Камењем 
сам учврстила сукњицу шатора јер шта ако га ветар 
ноћу преврне и однесе низ планину! Какава помисао! На 
крају сместила сам се у њега и избацила ноге да висе низ 
падину. Испод негде далеко у равници светли Догубајазит 
као Лас Вегас. Гледано од врха ка низини слева вијуга 
светло и то је граница с Ираном. Источније од Малог 
Арарата, али се не види, граница је с Азербејџаном, док 

се на северу налази Јерменија. Таква дивљина а тако 
фреквентна људска историја страдања и неправди. Легли 
смо рано јер је договор био да устанемо иза поноћи и 
кренемо у два. 

Ноћ на Арарату је хладна па смо обукли све топло што 
смо припремили: дупле рукавице, вунене капе, гортекс 
или скијашке јакне, техничке планинарске ципеле. 
Имали смо штапове, чеоне лампе, наочаре, штитнике 
за лице, у ранцу дерезе. Окупили смо се у централном 
шатору који је много мањи од претходног (први камп је 
био прави луксуз у односу на Ледени). Једва да је било где 
да се седне, што по хоклицама, што по камењу, а уместо 
стола постављене су преврнуте картонске кутије. Колико 
је ко могао нешто је појео и попио чаја а у термос боцама 
свако је понео чај за успон и енергетску храну. Но, убрзо 
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су се појавили први проблеми: неком су сузиле очи од 
силне прашине и ветра, па ни наочаре не помажу, некоме 
је зима, а неком је мука и боли га глава. Шта да радимо а 
прешли смо свега око 200 м висинске разлике? Ибрахиму 
се није свидело што застајкујемо и тражио је да се врати 
у камп онај ко не може да иде. Ми смо били против тога 
и затезали не би ли одложили одлуку. У почетку нисмо 
нисмо знали да ли је у питању висинска болест или 

покварен стомак. Испоставило се да је њих 
неколико покварило стомак водом. Ипак су сви 
смогли снаге и консолидовали се, па је наша 
хомогена група наставила да се пење. С леђа 
нам је осветљавао пут пун месец. У једном часу 
приметили смо да свиће с десне стране, али се 
нешто мање светла пробијало и слева. Били смо 
толико високо да је мало земље одвајало исток 
од запада. Свитање је било питање тренутка 
и кад смо се осврнули у смеру Догубајазита, 
угледали смо импресивну троугласту сенку 
Арарата како пада преко земље и неба и 
превршује један сферни ниво. 

Са сунцем се појачао ветар, али је небо било 
ведро. Стигосмо до глечера, који овог лета 
покрива свега око 200 м висинске разлике 
пред врх,али сада треба наместити дерезе, 
а температура је -7° C. Очи клизе преко глечера, једне 
дуге падине, превоја, нове косине, никад краја. Идемо и 
тек у једном часу схватамо да смо на врху и у радости се 
грлимо и честитамо и захваљујемо, и нашим водичима, 
и нашим другарима у групи, и свима, и свему што нас је 
бодрило да се попнемо до врха. Прешли смо око 1.000 м 
висинске разлике, око 6 км. Попели смо се на 5.156 м (по 
некима, 5.137 м) мало пре осам ујутру. 

На врху је ветар дувао 70 км на час тако да се једва 
могло стајати. Успели смо некако да развијемо заставу 
клуба „Победа“ и државну заставу Србије да бисмо се 
сликали, а другари из Тузле су раширили своје заставе 
ПД „Коњух“ и БиХ, али ветар не да, на сликама делујемо 
смушено. Кратко смо остали на врху и онда истим путем 
назад. Радост, радост, радост. На леденом превоју још је 
силно дувао ветар а једна усамљена птица, као залутала, 
покушавала је да се одржи у ваздуху. Изгледа да су је 
ваздушне струје ту довеле мимо њене намере. Срећом, 

нисмо као она. Наша група шароликог узраста, у којој је 
разлика између намлађег и најстаријег члана била пола 
века, а и шароликог планинарског искуства, у свему је 
била хомогена и сложна. То је посебан благослов. 

Спустили смо се до Леденог кампа, а из неба се извила 
дуга. Мало смо предахнули па се спаковали и наставили 
спуст с коњима још око 1.000 м висинске разлике до 

базног кампа. 
Као да смо прошли сва годишња доба у 

једном дану. Поподне је, постало је свежије. 
Опет смо се размештали где ће ко ноћити у 
шатору. У међувремену је настао проблем са 
водом, није било црева кроз камп. Ишли смо 
до суседног кампа удаљеног око 200 м да се 
умијемо и наспемо воде за пиће. Неважно, 
ми смо се попели на врх. Сан је лековит, али 
ујутру примећујем да ми је доња усна натекла, 
вероватно изгорела од сунца. Не сме се ниједан 
део тела препустити случају кад се борави у 
екстремним условима. 

Техничке планинарске ципеле заменили 
смо обичним и спустили се у подножје 
Арарата, где су нас чекали наши комбији. 

Успут смо сусретали организоване групе планинара 
из различитих крајева Европе и Ирана. Обрнула се 
позиција: ми смо растерећени и задовољни што нам је 
време било наклоњено. Дошло је време за наш пустињски 
рели по необичној равници: црна вулканска прашина, 
бели брашнасти наноси некадашњих поплава, зелени 
појаси ретке траве и мочварног биља иако је тле суво, а 
међу њима су краве, пожњевена поља на којима штрче 
стрњике… Све је то у подножју Арарата. 

У дворишту нашег хотела добродошлицу су нам 
приредили наши другари сапутници и Мустафа. Пуне 
су им руке, нуде нас хладним пивом, пидама са сољу и 
комадима расхлађене лубенице. Ми смо сви прашњави 
попут Индијане Џонса, ни не знамо колико смо се 
исцрпли, али је тренутак свеопштег славља. 

Јелена Ковачевић

ВИСОКОГОРСТВО

КАКО РАДИ ГПС
ГПС пријемник одређује своју 

позицију у простору мерећи удаљеност 
од навигационих сателита. За успешно 
2Д позиционирање (географска дужина 
и географска ширина без надморске 
висине), потребно је да пријемник одреди 
удаљеност од најмање три сателита, док 
је за 3Д позиционирање (географска дужина, географска 
ширина и надморска висина), потребно одредити 
удаљеност од најмање четири сателита. Сваки сателит 
емитује микроталасну секвенцу радио- сигнала која је 
позната пријемнику.

Док пријемник прима тај сигнал у стању је да одреди 
време које протекне од емитовања радио- сигнала са 
сателита до пријема на својој позицији. Удаљеност 
пријемника од сателита се прорачунава на основу тог 
времена, будући да радио - сигнал путује познатом 
брзином. Сигнал, такође, носи информацију о тренутном 
положају сателита са ког се емитује. Ако се зна удаљеност 
пријемника од сателита и позиција сателита, биће познато 
да ли се пријемник налази негде на сфери одређене 

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ 
У ПРОСТОРУ - ГПС
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ГПС или GLOBAL POSITIONING SYSTEM је 
сателитски базиран радио -навигациони сyстем, 
који корисницима омогућава да уз помоћ ГПС 
пријемника установе своју позицију (географску 

дужину, географску ширину и надморску висину) са 
великом прецизношћу било где на земљи или у близини 
земљине површине, под условом да постоји оптичка 
видљивост пријемника и навигационих сателита. Другим 
речима, није употребљив у затвореним просторима 
или под земљом, али функционише у свим временским 
условима. NAVSTAR GPS систем састоји се од три 
компоненте, и то: свемирске, контролне и корисничке.

Свемирску компоненту чини најмање 24 оперативна 
сателита у шест кружних орбита, на висини од 20.200 км, 
који константно одашиљу радио- сигнал са информацијом 
о свом положају и о тачном времену. У сваком тренутку са 
било које тачке на Земљи постоји оптичка видљивост са 
најмање шест сателита. Корисничку компоненту чине ГПС 
пријемници на Земљи. Пријемници могу бити компоненте 
укључене у друге уређаје, као на пример: мобилни 
телефон, часовник или самостални уређаји.

ОПРЕМА
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димензије у чијем је центру сателит. Пошто су познате 
позиције три сателита и удаљеност пријемника од сваког 
од њих, поступком трилатерације се може одредити 
позиција пријемника. Трилатерација 
се базира на чињеници да се три 
сфере секу у највише две тачке (од 
којих једна обично нема смисла). Да 
би се постигла велика прецизност 
приликом трилатерације од кључног 
је значаја да сви часовници буду што 
тачнији и потпуно синхронизовани. 
На сателитима се због тога налазе 
атомски часовници - веома прецизни 
и скупи, док пријемници имају далеко мање прецизан 
часовник - кристални осцилатор. Недостатак прецизности 
се решава увођењем мерења удаљености од још једног 
сателита. Сат на пријемнику уводи исту временску и 
просторну грешку када прорачунава удаљеност од сва 
четири сателита. Може се израчунати за колико треба 
кориговати сат да би се четири сфере секле у једној тачки. 
На тај начин се сат на пријемнику непрекидно коригује. 
Једна од примена ГПС-а је веома прецизно рачунање 
времена и синхронизација часовника. Данас, користећи 
цивилне комерцијалне пријемнике, могуће је одредити 
позицију са грешком од 3 до 15 метара док се употребом 

АРГУМЕНТИ ЗА ТЕЛЕФОН
● Практичност је главна предност паметног 
телефона. Вероватно већ имате паметни 
телефон и имате га стално при себи, па је лако 
доступан кад вам затреба.
● Већина паметних телефона има интегрисане 
ГПС карте помоћу којих можете да се крећете 
од тачке А до тачке Б са лакоћом. Нуде и 
изненађујуће добру прецизност, а већина 
произвођача паметних телефона стално 
побољшава своје могућности праћења ГПС -а.
● Не можемо да се отмемо утиску да 
„професионални” ГПС уређаји већ дуго година 
заостају за апликацијама за паметне телефоне 
када је у питању визуелни приказ нашег 
кретања и обрада статистике.

ТЕЛЕФОН ИЛИ ПЛАНИНАРСКИ
ГПС УРЕЂАЈ?
Паметни телефони су завладали светом, а 
како је нова технологија постала доступна 
свима, телефони су заменили широк спектар 
самосталних уређаја. Наши телефони 
обједињују потребу за музичким плајерима и 
дигиталним фотоапаратима (осим ако нисте 
професионални фотограф), па не чуди што 
многи љубитељи планинарења разматрају које 
могућности пружају паметни телефони, а које 
засебни ГПС уређаји за планинарење.
За који ћете се уређај определити зависиће 
од тога за шта користите ГПС. Понекад ће вам 
навигацијски алати паметног телефона бити 
довољни за прелазак са тачке А на тачку Б. 
Ипак, још увек постоје нека подручја у којима 
могућности паметног телефона не одговарају 
ГПС јединицама које су искључиво намењене за 
кретање у природи.

специјалних пријемника може одредити позиција са 
грешком до 30 центиметара. Иако могу бити веома 
корисни и ван града у природи, ипак, препорука је свима 
којима ГПС служи за оријентацију у слабо приступачним 
и ненасељеним подручијима да набаве неки од outdoor 
уређаја. Најпре због тога што у случају губљења не треба да 
праве компромис за трошење прекопотребне електричне 
енергије између мобилног телефона и навигационе 
опреме, а онда због отпорности на хабање, прецизности и 
наменски осмишљеног менија, те плански распоређених 
функционалних тастера што, умногом, олакшава рад 
у односу на прилично компликовану манипулацију са 
подацима на мобилном телефону.

ОД ЧЕГА СЕ САСТОЈИ
Основне компоненте ГСП 

пријемника су: антена подешена 
на фреквенцију ГПС сателита, 
кристални осцилатор који служи 
као часовник и микропроцесор 
који обрађује сигнале. У последње 
време ГПС технологија се масовно 
интегрише у мобилне телепхоне, 
што може бити одлично решење за 
све оне којима је скупо да купују 
засебан ГПС пријемник, а ГПС 
технологију користе претежно у урбаним срединама и за 
ауто навигацију. 

Како је поље примене ГПС технологије веома 
широко, постоје и разни типови ГПС пријемника, 

који се наменски производе за војну примену, разна 
научно - истраживачка мерења, копнену саобраћајну 
навигацију, поморску навигацију, ваздухопловну 
навигацију као и нама најинтересантнију outdoor 
навигацију. Најраспрострањенији самостални ГПС 
уређаји се праве за копнену саобраћајну навигацију, 
као и ручни преносиви пријемници за боравак у 
природи, такозвани outdoor уређаји. До скоро су сви 
уређаји користили искључиво пријемнике за NAVSTAR 
GPS, а однедавно су се појавили чипови који могу да 
примају сигнал и NAVSTAR i GLONASS система, чиме се 
повећава прецизност лоцирања,с обзиром да је на небу 
већи број употребљивих сателита. Ово и није толико 
битно уколико се налазимо на локацији са које видимо 
велики део небеског свода (равница, ливада, планински 
врх…) јер је прецизност од три до пет метара која се 
постиже помоћу само једног система више него довољна 
за просечног корисника. Међутим, у уским градским 
улицама окруженим веома високим зградама, у кањонима 
или у густим шумама доступност још једног система 
свакако је добродошла. Притом, прецизност је увек већа 
уколико смо окружени објектима са равним површинама 
(велике стаклене површене зграда, велике стене са 
правилним површинама), зато што пријемници имају 
могућност да обраде сигнал који се неколико пута одбио 
о неку површину пре него је стигао до нашег пријемника. 

Прецизност је значајно смањена 
уколико смо окружени аморфним 
облицима, на пример ако се налазимо 
у листопадној шуми у којој је подлога 
прекривена мокрим и опалим лишћем. 

Неки модели ГПС уређаја имају 
могућност и бежичног слања и 
примања података између себе, што у планини може 
бити веома корисно за размену тачака и трекова без 
употребе каблова и рачунара. За кориснике који воде 
активан стил живота, такође је важно обратити пажњу на 
робусност самог уређаја, отпорност на ударце, прашину, 
влагу… Обично су outdoor ГПС-ови у отпорном кућишту, 
напајају се обичним, јефтиним и широко доступним АА 
батеријама које пружају аутономију до 20 сати са једним 
паром батерија, а екран им је посебно пресвучен танким 
слојем који ствара ефекат огледала, па су информације 
на екрану видљиве и при директном излагајну сунчевим 
зрацима. Најјачи модели опремљени су и бољим QUAD 
HELIX антенама, као и додатним модулима као што су 
троосни компас и барометар, те пружају далеко више 
информација од саме позиције. Наравно, ови модели 
су и знатно скупљи, па увек треба добро размислити да 
ли је такво улагање оправдано и у складу са реалним 
потребама.

 Игор Јаношевић, ГСС Србије

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ КОРИШЋЕЊА 
ТЕЛЕФОНА
● Паметни телефони су попут малих рачунара 
у нашим џеповима и нису баш дизајнирани 
за робусну употребу на отвореном, па нису 
издржљиви као outdoor ГПС уређаји.
● Паметни телефон није ништа без енергије, 
а добро знамо да модерни паметни телефони 
не предњаче у трци када је у питању трајање 
батерије. Велика предност планинарског ГПС -а
је трајање батерије. Већина ручних ГПС 
јединица има јефтине измјењиве батерије, па ће 
да раде много дуже од паметног телефона.
● Трајност је најзначајнија и најочигледније 
предност outdoor ГПС уређаја. Већина 
планинарских ГПС уређаја су водоотпорни или 
заштићени од влаге, па ће наставити да раде 
чак и по лошим и екстремним временским 
условима. 

ЗАКЉУЧАК
Када поредимо телефон и ГПС уређај за 
планинарење, слободно можемо да кажемо 
да су обе опције одличне ако тражите тачне 
податке о смеру којим треба да се крећете. Да 
ли ћете користити самостални ГПС или уграђене 
ГПС функције паметног телефона заиста може 
да зависи од тога за колико захтевну акцију и 
временске услове ћете га користити. Ако вам 
треба нешто поуздано и робусно што може да 
издржи скоро све временске прилике, једина 
одржива опција је самостална ГПС јединица.
Важно је напоменути да ни ГПС ни паметни 
телефон не могу да замене добро разумевање 
оријентације у природи. Пре него што 
кренете у природу, научите како да читате 
карту, користите компас и како да проучите 
топографију стазе или области.

ОПРЕМА
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ПЛАНИНЕ

Жеља за пењањем високих планина 
временом је довела до диференцијације 
начина и поступака за достизањем циља. 
Једни су желли да истраже најлакши пут до 

врха, док је другима изазов био у тежини пута и почели 
су да проналазе разна помагала, како би ту своју замисао 
остварили безбедно. Тако се дошло до данас нам познатих 
дереза, цепина, пењалице (жимара), осмице, карабинера, 
реверса, гри-грија, Т-блока и осталих „справица”.

Уједно, дошло је до постепеног раслојавања планинара 
на „ове” и „оне”, на оне којима је задовољство у 
коришћењу одређене техничке опреме и оне који би да до 
врха дођу само сопственом снагом и издржљивошћу, па 
макар то трајало и неколико недеља.

Па онда, којем се царству приволети? Шта је бољеи шта 
је атрактивније? Шта нам доноси више планинарских 

поена? Тешко је дати свеобухватни, универзални одговор 
на ово питање. Све је исправно и све је добро. И једни и 
други су у праву. Треба ићи у планину! Све једно којим 
смером. Оним који нам, у датом тренутку причињава 
највеће задовољство. Баш као вино.

Једном приликом, по силаску са Аконкагве, кренули 
смо у обилазак винарија у Мендози. Мендоза је чувена 
по производњи квалитетних вина (посебно Малбека), 
што не чуди, обзиром да има у просеку 340 сунчаних 
дана годишње. У том обиласку нам се придружио и 
стари италијан, оснивач винарије. Како је у групи 
било познавалаца добрих вина, кренула је дегустација, 
упоређивање и разговор у правцу: шта је боље, 
квалитетније, скупље итд. У једном тренутку старац ме је 
позвао и одао ми велику тајну винарства: „Најбоље вино 
је оно које ти у датом тренутку, највише прија”. Дакле, 

Високогорство 
наспрам алпинизма
- други део

нема лошег вина, можда само није добар тренутак. Исто је 
и са планинама. Нема лошег одласка у планине. Питање је 
само да ли смо у том тренутку спремни за то.

Дакле, ако желимо да се озбиљније бавимо уживањем 
у планинама, посебно оним високим, неопходно је да 
будемо и високогорци и алпинисти, тј. да узмемо најбоље 
од обе дисциплине и спојимо у једно – жељу да досегнемо 
висину и при томе у том походу уживамо.

Како рече Нејц Заплотник, аутор култне књиге о 
планинарству „Пут”, пут је оно што је важно, јер ко у себи 
носи само циљ, остаје празан када га достигне, а ко носи 
пут, стално је испуњен.

У свету, а и код нас је све више планинара који одлазе 
на висине од четири, пет, па и шест хиљада метара, али 
углавном су то проверене дестинације: Мон Блан, Елбрус, 
Арарат, Дамаванд, Килиманџаро, Аконкагва... Недостаје 
мало више ентузијазма у откривању нових изазова. 
Недостаје више жеље да се проба нешто ново. Углавном 
се иде на сигурно, да се из зоне комфора изађе тек толико 
да се нахрани сујета. Да свако може да каже: „Освојио сам 
врх”. Јер, на достизање врха се гледа само као на лични 
успех. Експедиције на врхове од 7.000 и 8.000 метара 
коштају много, а успех никако није загарантован. Више 
се ни не помишља на пењање без кисеоника, или неким 
новим смером.

Слична је ситуација и у алпинизму. Атрактивност 
идеје о пењању нечега што обичним људима изгледа 
непењиво и сулудо, док је у ствари врло контролисано, 
утицало је на то да се све више планинара одлучује да 

заврши бар један (најчешће летњи) алпинистички курс и 
тако уврсти себе у „планинарску елиту”. То је добро, јер 
ће испробати и сазнати нешто ново.

С друге стране, мали број тих истих остане у томе и 
заврши зимски, па потом и напредни летњи и зимски 
курс и тако стекне звање алпиниста приправник. Да би 
постао алпиниста, потребно је да испење одређени број 
смерова и испуни не баш лаке услове. И то је добро, јер 
ако би се звања делила „капом и шаком” имали би на 
папиру веома добро обучене и искусне алпинисте. Оне 
који могу да попну и веома тешке и дугачке смерове, 
попут чувена „Три проблема Алпа”: северне стене 
Матерхорна, Гран Жораса и Ајгера, њих у том случају 
небисмо имали.

У ком правцу ићи? Неопходно је привући млађе да се 
прикључе једној и/или другој дисциплини. Помоћи им да 
се усавршавају у планинарству/високогорству/алпинизму. 
Добар помак у том смеру је увођење планинарства у 
школе.

На челницима ПСС-а и комисија за високогорство и 
алпинизам је да умање ривалитет између високогораца 
и алпиниста, можда кроз заједничке акције, или кроз 
формирање јединствене репрезентације, која ће у 
наредном периоду успети да реши неки од проблема Алпа 
и попне се на неки од врхова виших од 8.000 м које није 
попео нико из Србије.

Александар Рашин, председник Комисије за 
високогорство и експедиције ПСС
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СМЕЋЕ У ПРИРОДИ 
и на планинарским 
стазама

ПРИРОДА

Планинарење је један од омиљених спортова у 
целој Европи, лако је доступан и омогућава 
деци и одраслима да уживају у природи. Да 
бисмо сачували нашу животну средину и 

омогућили будућим генерацијама да уживају у истим 
пејзажима кључно је помоћи у заштити природе тако 
што ћемо усвојити једноставне навике пре, током и после 
пешачења.

Смеће који људи стварају штети нашем окружењу већ 
дуже време. Отпад који није биоразградив и не може да се 
правилно рециклира испуњава нашу најближу околину, 
а најгори је пластични отпад. Смеће утиче на животну 
средину на више начина: даје допринос погоршању 
климатске кризе, негативно утиче на дивље животиње 
и природно окружење, штети нашем јавном здрављу. 
Скоро да не постоји особа која данас не зна шта је 
рециклажа или барем нема неко виђење шта би то могло 
да буде. Међутим, већина светских економија се и даље 
заснива на принципу „узми-направи-искористи-одбаци” 
што представља линеаран модел при чему долази до 
енормног оптерећења природних ресурса, великог нивоа 
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загађења воде, ваздуха и земљишта, одлагања огромних 
количина генерисаног отпада и негативног утицаја на 
биодиверзитет. 

Јело и пиће су највећи узрочници отпада на 
планинарским стазама. Лименке, пластичне боце и 
амбалажа за храну када се баце у природу загађују земљу 
и воду што је подједнако опасно и за људе и животиње.

Можда ће вам савети у наставку текста звучати 
бесмислени, јер се подразумева да ви не бацате смеће у 
природи. Ипак, због све веће популарности планинарења, 
пешачења, камповања и сличних активности, постоје и 
људи који нису еколошки свесни. 

Ево неколико предмета за вишекратну употребу 
које је корисно имати: вишекратна боца за воду 
и шоља, склопиве силиконске посуде за храну, 
соларни пуњач, платнене вреће за разне намене. 
Можда нисте знали да је већина наших полара и 
флисева које носимо на планинарским акцијама 
израђена од 100 % рециклираног ПЕТ отпада. 
Поред тога производе се различити производи за 
планинарење који су упаковани у биоразградиву 
пластичну или картонску амбалажу, као што је 
случај код амбалаже „Petzl” лампе.

САВЕТ

Лични отпад увек понесите у ранцу са планине, 
чак и када тамо постоје излетишта, канте за смеће, 
планинарски домови и слично. Никада нисте сигурни 
где ће смеће на крају завршити и да ли ће га локално 
комунално предузеће покупити пре него што га ветар 
разнесе по околини. 

Количину смећа коју производите можете да смањите 
на следеће начине:

• Сами направите грицкалице и храну пре поласка 
на планинарење и чувајте их у амбалажи која може да се 
користи више пута. На тај начин ћете ограничити отпад.

• Не бацајте отпад на земљу чак и ако је биоразградив. 
Ово је опште правило за понашање у природи. У нашој 
земљи је заступљен обичај да се отпаци од воћа, поврћа 
и сличне хране (не односи се на амбалажу) ипак могу 
оставити у природи осим на самом планинском врху.

• Ако пушите, не бацајте опушке. Треба им скоро 
15 година да се разграде, а садрже и супстанце које су 
токсичне по природу. Зато држите своје опушке у малој 
преносној пепељари или кутији.

• Што се тиче хидратације, радије користите 
алуминијумску боцу или термос уместо пластичне 
флаше. Оне су лагане и прикладне за коришћење у 
природи. Замислите колико смећа стварате ако сваки пут 
купујете нову пластичну флашицу за воду. 

• Трудите се да користите вишенаменске дуготрајне 
платнене вреће. Јако танке пластичне кесе избегавајте, а 
оне дебље чувајте код куће, не бацајте их у смеће, већ их 
скупљајте јер ће вам требати за следећу акцију. Оне су 
водонепропусне и неопходне су у сваком ранцу.

• Ако вода није доступна, за чистоћу и хигијену руку 
радије користите алкохолни гел. Мокре марамице могу 
бити практичне, али нису еколошко решење.

• Користите пуњиве батерије и соларни пуњач. 
Само једна бачена батерија у природи   загади око 20 м2 
земљишта тешким металима и велике количине воде ако 
дође у додир са њом.

• Минимизирајте утицаје логорске ватре. Користите 
само дрво малог пречника нађеног на тлу. Не оштећујте 
живо или срушено дрвеће. Будите свесни нивоа 
опасности од пожара у том подручју. Уверите се да је ваша 
логорска ватра потпуно угашена пре него што напустите 
камп.

Свака од ових ставки има директан утицај на 
животињски и биљни свет. Ако научите да боље 
управљате отпадом, даћете лични допринос заштити 
наше лепе планете. Оставите природу какву сте је 
затекли, понесите само фотографије и успомене.

Фрушка Гора - Фото: Светозар Савин
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СЕВЕРНА 
СТЕНА 
ТРИГЛАВА
(DOLGA NEMŠKA СМЕР)

У северној стени Триглава налазе се најдужи и 
најлепши класици алпинизма ових простора. 
Мислим да ће се свако ко се бави алпинизмом 
сложити да себе тешко да може назвати 

алпинистом, а да се, притом, није доказао управу у 
северним стенама Триглава. Смерови у овој стени 
представљају не само пењачки, већ и кондициони, 
ментални, а можда и и оно што је најважније, а то је 
оријентациони изазов. Да би се неко упустио у пењање 
и најлакших смерова непходно је не мало искуство у 
традиционалном алпинистичком пењању. Неспремност, 
лутање, паника или било који други недостатак у припреми 
може да утиче кобно на успех пењања у стени дугачкој 
1.000 метара. Сматрао сам да би Словенска смер требало 
да буде логичан почетак и смер кроз који би се упознали 
са овим стенама. Међутим, уз консултације са остатком 
екипе и детаљнијим проучавањем схватио сам да ни 
Немшка смер (Немачки смер) није превелики залогај.            

Припреме за овај подвиг су давно почеле, јер жеља за 
пењањем у северној стени Тригала постоји мање- више од 
како сам почео да се бавим алпинизмом. Из прича нашег 
инструктора Обрада Кузељевића – Кукија схватио сам да 
је то први прави тест за сваког алпинисту, па ми је самим 
тим ово постао први озбиљан циљ ка ком ћу стремити. 
Наравно да ми у почетку то није преокупиравало мисли, 
већ је некако лебдело у позадини као мотивација да радим 
на себи и напредујем уз лествице алпинизма. Временом је 

савладавање овог изазова постало реалније, а припреме 
су постале конкретније, као што су пењања дужих 
традиционалних смерова у Биокову, Вележу и Жијеву, 
скупљање информација и описа смерова. Екипа способна 
за овај подухват се  искристалисала и избор партнера се 
сузио на Дамјана Гатарића и Сару Пирнат  са којима сам 
тренирао, пењао, делио сличне циљеве, па и планирао 
овај „злочин“. Морам овде признати и захвалити Дамјану 
јер се највише потрудио око припремног материјала. 
Направио је план акције и превео опис смера из књиге 
Словенске стене (Tine Mihelič, Rudi Zaman). Четвртог 
члана тима у почетку нисмо имали и били смо спремни 
да пењемо у тројној навези, као и много пута до тада. 
Међутим на крају наш тим је појачао Милан Макојевић, 
искусан и добар пењач из Овчар бање. У навезе смо се 
поделили тако да пењу Сара и Дамјан, Милан и ја.

Како се датум примицао узбуђење и неизвесност 
су расли, јер нико од нас до тада није пењао ништа у 
триглавској стени. Осећања која су се нагомилала могу само 
да упоредим са осећањима пред пењања у почетку моје 
скомне алпинистичке каријере. У Словенију смо кренули 
рано ујутро. На путу нисмо имали већих застоја до пред 
сам крај пута, јер је на граници Словеније са Аустријом 
била дугачка колона, па смо милели до искључења према 
Мојстрани. Већ је  вожња кроз Словенију одузимала дах, а 
кад смо стигли у Аљажев дом  очи су нам биле приковане на 
огромну стену под Триглавом и Немшку смер, циљ нашег 

путовања. Ниједна слика не може припремити човека 
на овако величанствен призор. Немогуће је не уплашити 
се и не осетити се ситним. Уз вечеру смо с терасе дома 
гледали у наш Смер и препознавали кључне детаље, који 
ће нам наредног дана бити оријентири у напредовању ка 
врху. Немшка смер има неколико начина да се заврши,а 
то ће нам омогућити да у току пењања одлучимо да ли да 
завршимо нешто раније једном од краћих варијанти или 
да изађемо на сам врх Триглава, чему смо се сви надали.

Следећег дана ујутро у 4 сата устајемо и након доручка и 
последњих припрема око 5 сати  крећемо кроз мрак долине 
Врата. Погледи су и даље упрти горе, а стена се пред нама 
мења, јер се из другог угла отварају нови детаљи у Смеру. 
Под Смер први стижемо Милан и ја и одлучујемо да не 
губимо време и улазимо у Смер око 6:50. Смер је оцењена 
као тројка-четворка, међутим, словеначке оцене су мало 
јаче од оних које смо навикли да пењемо. Одлучио сам 
да одмах обујем пењачице јер сам имао старе и комотне у 
којим сам могао провести цео дан без проблема. Милан 
се први цуг попео у патикама да би након тога и он решио 
да обује пењачице јер се у њима брже и лакше кретало 
по стени без обзира на оцену. Први део смера, неких 500 
метара се завршава на Немшком турнцу (Немачка кула) и не 
прелази оцену III+. Смер је  прилично лак за оријентацију 
уз праћење скице и описа, а и на сваком сидришту су се 
налазила по 2 клина. Наизменично смо водили и нисмо се 
задржавали на сваком сидришту, већ смо пењали колико 
смо имали ужади да бисмо  уштедели што више времена. 
Једино место где смо мало „залутали“ био је улазак у град. 
Град је део смера којег карактерише неколико торњева 
(кула), па тако и подсећа на градић. Милан је кренуо да се 
пење уз један од торњева, па је било незгодно да се враћа, 
тако да смо изашли на његов врх, а онда се спустили на 
гребен који је спајао град са главном стеном. Овде су нас 
претекли Сара и Дамјан, јер су обишли овај торањ при 
дну са десне стране. Након следећег растежаја већ смо  
били на Немшком турнцу. Први део смера завршавамо у 
10:50, тако да нам је за првих 500 метара требало четири 
сата. Задовољни пролазним временом одлучујемо да 
наставимо да пењемо најдужу варијанту смера, с тим да 
бисмо на врх, вероватно, изашли стазом. Наравно, пре 
наставка направили смо паузу за оброк, упис у књигу која 
се ту налази и ишчитавање описа предстојећег дела смера. 
Поглед који се одавде пружа не бих умео описати, тако да 
нећу трошити речи. Само ћу рећи да се пред нама пружао 
поглед на долину Врата, коју ограђују околни врхови. Први 
и други део смера спајају Златорогове стазе, хоризонтални 
смер који се протеже дужином целе северне стене Триглава. 
Овај део Златорогових стаза је углавном прекривен снегом, 

међутим, топло лето га је знатно омањило. Крећемо се 
стеном лево од снега и једним делом пратимо Zimmer-Jahn 
(Цимеријана) излаз (једна од краћих варијанти Немшке 
смери). Прелазимо преко Немшке грапе и упућујемо се ка 
окну на Немшком стеберу (стубу). У овом моменту нисмо 
сигурни где смо се укључили у смер и губимо доста времена 
у рашчитавању скица,  али изнад нас се налазио мали плато, 
па одлучујемо да наставимо горе  да видимо да ли ћемо 
се тамо боље оријентисати. Милан и ја опет (као казнена 
експедиција) улазимо у непланирани детаљчић после ког 
излазимо на полицу са два клина. Сад смо сигурни да смо 
и даље у смеру, а и препознајемо лакши цуг који се протеже 
по самом гребену. На крају ове шетње лево се  одваја 
Lassov излаз, а ми настављамо полицом десно поред малог 
торњића и иза гребена, па право горе преко лепе беле стене 
излазимо на полицу на којој се са десне стране протеже 
огромна, предивна љуска. Прво смо пењали по њеној ивици, 
па између љуске и главне стене и на крају опет по љусци до 
њеног самог врха. Са врха љуске се прекорачи на главну 
стену и пречи у лево, а затим жљебом право горе. Горе нас 
опет чека лакши терен прекривен сипаром , а даље десно 
се види пукотина којом се излази на стазу кроз Племенице. 
Одлучујемо  се, ипак, да изађемо право горе кроз занимљив 
детаљ на Kugyjevu полицу. Овде сам се држао плоча уз жљеб 
јер је деловало да је лепо пењање (и јесте), међутим, касније 
сам морао да заломим  улево што је повећало трење ужета и 
отежало ми на самом излазу из смера. Пењање завршавамо 
у 17:40, другим речима пењали смо неких 11 сати. Пошто 
нисмо планирали да ноћимо у дому Кредарица одлучили 
смо да не идемо на врх, већ да се упутимо назад у долину 
Врата и Аљажев дом. За повратак смо одабарали пут преко 
Племеница. Ово је много дужа стаза и не бих је препоручио 
после целодневног пењања. Награђени смо прелепим 
погледима са обе стране гребена, чак смо се и нашли лицем 
у лице са чувеном триглавском Сфингом. Са Племеница смо 
се спустили једном од, кажу, најлепших ферата на Триглаву, 
Бамберговим путем. Умор и мрак који нас је ту ухватио 
нису нам дозволили да у потпуности уживамо у њој. Уз 
светла чеоних лампи се спуштамо на превој Лукња, а затим 
сипаром и стеновитом стазом до пута којим смо дошли под 
стену. Уморни и изломљени стижемо у дом нешто после 
11 часова. Теткица рече да је закључала златорога, тако 
да смо морали да се задовољимо водом и изотоницима.

Ујутро је уследио доручак уз добро познат поглед. Свако 
ко се бави овим спортом зна колико се боље виде детаљи у 
стени кроз коју су прошли. Више нисмо странци, а  сигуран 
сам да ћемо се поново дружити. 

Владимир Бобић, Алпинистички одсек Нови Сад

АЛПИНИЗАМ



44   Планинарски гласник, септембар 2021. Планинарски гласник, септембар 2021.   45

Идеја за писање овог чланка није у контексту 
надчовечанске борбе и освајања, сликања са државном 
заставом на врху смера и личне промоције било кога, 
већ да део историјата српског алпинизма добије оно 
место у историји које заслужује, да младе алпинисте 
мотивишемо да буду бољи од генерације пре њих.

На питање: „Да ли планираш још неки од успона у остала 
два проблема Алпа?”, одговорио ми је: „Не, планирам да 
останем активан колико дуго могу и да се пењем на велике 
алпске стене које су у мојој комфорној зони, да имам 
алпинистичку активност која је у усклађена са послом, 
породицом и то је то. Ја сам имао свој сан и остварио сам га.”

 
Зоран Богдановић

ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА

GRAND JORASSES - 
CASSIN ROUTE

ПРВИ СРПСКИ УСПОН

Покушавам већ недељу дана да напишем овај 
текст. Ноћима седим испред компјутера, 
пишем, бришем, гледам белешку коју сам 
направио током телефонског разговора са 

Николом поводом његовог првог српског успона у једном 
од такозвана три проблема Алпа. Док осмишљавам 
причу о којој пишем, сећања ме враћају у прошли век 
у моје младалачке дане. Било ми је 25 година када сам 
се после принудног бивака испод Жораса пробудио од 
хладноће и влаге и на хоризонту испред мене у обрисима 
кишних облака безуспешно покушавао да видим северну 
стену Жораса, на коју је требало истог дана да се пењемо. 
Чудан је осећај када се годинама за нешто спремаш 
и дође дан да то треба да урадиш, а ти схватиш да не 
зависи све само од тебе, да си промашио добро време 

за два дана и да много тога треба да се склопи како би 
се испењао најтежи од три последња проблема Алпа.

Од тада је прошло много времена, пењао сам се свуда 
по свету: Алпи, Доломити, Кавказ, Памир, Тијен Сан, 
Химaлаји, Анди, Африка, Северна Америка... Доста 
тога сам прошао првенстене успоне, лед, експедиције, 
екстремно скијање, али под Жорас се више нисам враћао. 
Тог дана из неког непознатог нерационалног разлога 
део мене је заувек остао испод северне стене Жораса.

Николу сам упознао 2009. године приликом мог 
боравка у Шамонију и одмах ми је било јасно да се 
ради о талентованом пењачу, који је на добром путу 
да постане прави алпиниста. Стицајем околности 4-5 
година после тога он је био у групи алпиниста којима сам 
држао инструкторски курс и тих недељу дана, колико 
је трајао курс, имали смо доста прилике да се у оквиру 
курса дружимо. Била је то талентована група младих 
људи, који су са својим успонима полако исписивали 
историју српског алпинизма за своју генерацију. Потајно 

30-31. јул 2018.
Tomas Muellera и Никола Ђурић - АОБ

сам се надао да ће можда неко од њих да уради успон 
у једном од три последња проблема Алпа и помери 
границу српског алпинизма на један други ниво.

Посебно ми је задовољство да пишем о том 
успону, не само због чињенице да преко 40 година 
чекамо да неко од алпиниста из Србије уради један 
од проблема Алпа већ и због тога што Никола ни 
једног тренутка свој успех није покушао да прикаже 
већим него што јесте. Није прећутао чињеницу да му 
је партнер у навези био водич, што је олакшавајућа 
околност, али не и нешто што умањује његов успех.

Кроз наш разговор поводом успона о коме пишем, 
у неких сат времена разговора смо прошли кроз 
његову целокупну алпинистичку каријеру, која је 
стрпљиво грађена и током које је имао озбиљне успоне 
иза себе пре одласка у северну стену Жораса.

Морам само да напоменем да је за разлику од 
комерцијалних експедиција на високе врхове по свету, 
где је главни критеријум за учешће на експедицији 
„ваша кредитна картица”, на успон на један од три 
проблема Алпа, ни један водич вас неће повести ако 
заиста не мисли да нисте дорасли за тако нешто из врло 
простог разлога јер то онда није безбедно за њега.

Зоран Богдановић и Радослав Милојевић испод северне 
стене Grand Jorasses-а 1986. године.

Био је то први покушај успона алпиниста из Србије 
да се испењу на један од такозвана три проблема Алпа. 
Нажалост после бивака и изузетног лошег времена морали 
су да одустану од успона.
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ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА

Прошло је 30 година од тог јединственог путовања 
по Африци 1991. године које смо назвали Велика 
афричка авантура. И била је то заиста, што и сам 
назив путовања каже, једне велика авантура. 

Провели смо у Африци скоро два месеца. За то време смо 
уживали у прелепом погледу са највишег врха Африке, 
чудесном пењању у стени планине Кеније, путовању по 
Националним парковима у Танзанији и Кенији, вожњи 
старим колонијалним возом од Најробија до Момбасе.

На обали Индијског океана планинарску активност 
смо заменили воденим спортовима и уживали у прелепим 
плажама Кеније и заронима на коралним гребенима.

Држава у којој смо тада живели се звала Југославија и 
имала је амбасаде и дипломаска представништва по целом 
свету па, наравно, и у Најробију, главном граду Кеније.

Посета нашој амбасади је протекла у пријатном 
разговору са амбасадором уз обавезни коктел поред базена 
у прелепом дворишту амбасаде. Особље је било веома 
љубазно и предусетљиво, па нам је омогућило да опрему која 
је била намењена за планину оставимо код њих у амбасади.

Успон на Килиманџаро је био један леп и егзотичан 
излет на великој надморској висини, као и моја дечачка 
жеља још од времена када сам читао Хемигвејеве 
„Снегове Килиманџара“. Да бисмо искористили добру 
аклиматизацију, одмах после силаска са врха Африке 
упутили смо се на главни циљ нашег путовања, а то је 
био успон на плаину Кенију, другу највишу планину у 
Африци и излазак на врх смером који има 17 дужина 
ужета. Успон је у тадашњем водичу оцењен оценом 
5+. Приступ смеру је трајао три дана укључујући и 
успон на врх Поинт Ленана 4.985 м који је главни циљ 
трекера и туриста. Иначе, било који успон на два главна 
врха планине Кеније, Нелион и Батијан је резервисан 
само за алпинисте са озбиљним искуством.

После пријатне ноћи у биваку на висини од 4.700 м 
рано ујутро по лепом времену прешли смо Lewis глечер и 

ушли у стену. План успона је био да ја водим током целог 
успона, а да Ламброс носи ранац у коме су заједничке 
ствари, нешто мало хране, по литар воде и бивак вреће 
у случају да из било ког разлога морамо да преспавамо у 
стени. У самом смеру постоје два минијатурна бивака, која 
се користе само за непредвиђене ситуације. Наш план је 
био да цео успон и силазак обавимо у једном дану, што је и 
било реално јер смо пет дана пре успона већ били на скоро 
6.000 метара. Ја сам имао идеју да део смера солирамо, али 
Ламброс није био за то, па смо цео смер испењали у навези.

За смер од 17 дужина нисмо имали никакав опис и скицу 
што са данашњег аспекта изгледа готово невероватно. 
Ја сам се водио идејом да је то класичан смер који има 
своју логику што се и показало тачно. И поред тога што је 
поприлично комплексан и прелази из једне у другу стену 
нисмо имали проблема са оријентацијом у стени. Најлепши 
део смера је претпоследња излазна дужина пре врха која је 
прелеп диједер у чврстој стени који се пење на дилфер. На 
самом врху смо провели више од сат времена уживајући 
на еквадорском сунцу и погледу на околину. Повратак са 
врха је спуштање ужетом и ту заиста долази до изражаја 
искуство из великих алпских стена које смо имали.

Неколико сати пре спектакуралног заласка сунца 
вратили смо се у бивак и одлучили да не журимо 
даље са силаском, већ да у њему преспавамо.

Чак и сада после 30 година активног пењања, од тада 
нисам имао успон који бих могао да упоредим са тим на 
Кенију, успон који је врло јединствен по много чему, а 
највише по спектакуларном окружењу у коме се пењете.

Са аспетка развоја српског алпинизма био је то корак 
напред, први пут су алпинисти из Србије тада пењали врх 
преко 5.000 метара који нема „Via normale” стазу, већ се на 
њега може доћи само озбиљним алпинистичким смером.

Зоран Богдановић

Врх походили Зоран Богдановић
и Ламброс Худелудис - АОБ,
9. фебруара 1991. године

MT. KENYA
- први српски успон на врх 
Nelion 5.188 м

30 ГОДИНА ПОСЛЕ
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ЈОВАН  
ЖУЈОВИЋ
(1856-1936.)

ПОВОДОМ 120 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ

ИЗ НАШЕ ПРОШЛОСТИ

У селу Брусница (општина Горњи Милановац)
18. 10. 1856. године рођен је Јован Жујовић, где му је 
отац Младен био на служби. Породица се касније сели 
у Београд, где Јован завршава основну школу. У раној 
младости је овладао руским, француским и немачким 
језиком, што му је омогућило даље школовање и 
олакшало рад на пољу науке.

Са 15 година, 1871. постаје члан најуже групе 
окупљене око Светозара Марковића. Да би га одвојио 
од левичарских идеја социјалиста, отац га следеће 
године (1872) шаље у Цирих на курс ниже математике 
у Политехници, али га и брзо враћа због приклањања 
покрету револуционара и анархисте Бакуњина. Наставља 
школовање и 1873. завршава Реалку (гимназију) у 
Београду. 

Био је у искушењу да се посвети левичарском деловању, 
али Светозар Марковић га је саветовао да ради на 
унапређењу свог општег образовања, али и на изучавању 
„неке науке, било теоријске, било примењене“. Тако он 
започиње студије на Великој школи у Београду. Уписао 
се на математичко-природњачки одсек Филозофског 

факултета, где слуша предавања Јосифа Панчића и 
учествује у чувеним екскурзијама по Србији, које 
се организују сваке треће године. Доста касније, на 
откривању споменика Јосифу Панчићу, 11. 5. 1897. (на 
данашњем Студентском тргу) Јован Жујовић је рекао: А 
они срећни изабраници који су га у његовим екскурзијама 
пратили, убројавају и данас оне дане у најмилије дане 
свога ђаковања. 1875/76 прекида студије и учествује као 
добровољац у српско-турском рату. По завршетку рата 
1877. завршава студије у 21. години.

Отац га шаље на наставак студија у Париз у 
Антрополошку школу код Пола Брока. Паралелно се 
усавршава на факултету наука (одељак за јестаственицу). 
Слушао је предавања најпознатијих представника 
геолошких и минералошких наука Андреа Фукса и 
Мишела Левија, а све под надзором Фердинанда Фукеа. 
Радио је у „природњачким лабораторијама за више 
студије“. Студије антропологије није завршио, а у Србију 
се вратио 1880, као први школовани геолог. 

Са 24 године (18. 11. 1880) постављен је за суплента 
Велике школе (професорски приправник док не 

испуни све прописе и буде именован за професора), на 
катедри за геологију и минералогију (тек издвојена из 
целокупне јестасвенице, а коју је држао Јосиф Панчић). 
Из Париза је донео први поларизовани микроскоп, који 
се употребљавао за проучавање геолошких препарата. 
Примио је и обавезу да допунски предаје палеонтологију. 
Те године учланио се у француско- геолошко и 
француско-минералошко друштво.

Следеће године Министарство просвете му одобрава 
одлазак на терен ради испитивања земљишта. То је био 
почетак научних геолошких екскурзија, које ће Жујовић 
систематски спроводити и у оквиру тог посла обићи целу 
Србију, део Босне, Црне Горе, старе Србије и Бугарске. Већ 
1882. издаје прву геолошку скицу Краљевине Србије, коју 
ће бечки геолог Ф. Тула унети у своје дело О геологији 
Балканског полуострва.

 Указом од 21. 1. 1883. добија звање професор Велике 
школе на предмету Минералогија са 

геологијом и оснива Минералошко-геолошки кабинет. 
Исте године објављује Преглед историје минералогије. У 
својој 27. години постаје члан Српског ученог друштва 
(претеча Академије). Ове године учествује и у оснивању 
Српског археолошког друштва.

 Јован Жујовић наставља са објављивањем 
оригиналних радова, па следеће 1884. објављује: 

- Скица геолошке карте југоисточне Србије, 
- Корсит са Рудника, 
- О неким стакластим стенама...

Ова година је важна и у приватном животу. Оженио 
се дворском дамом Станом Бучовић, ћерком Косте 
Бућовића, ађутанта кнеза Михаила Обреновића. 

1886. постаје члан Хрватског наравнословног друштва, 
као и члан Југославенске знаности и умјетности, а 
именован је и за члана Мађарског геолошког друштва. 

Годину дана после оснивања Српске краљевске 
академије (касније Српска академија науке и уметности) 

1887. изабран је за њеног члана као један од 16 првих 
чланова. Постаје и члан Кијевског јестаственичког 
друштва. Објављује уџбеник минералогије. 

Милан Обреновић, (који је владао Србијом као кнез 
од 1868. до 1882, а затим као први нововековни краљ) је 
за просвету у Србији издвајао значајна средства и имао 
посебних заслуга. За време његове владавине основна 
школа, гимназија и Велика школа су добиле виши ниво. 
Број школа се свуда увећавао. Заслужан је и за оснивање 
Академије наука. Велики број ђака школовао се о 
његовом трошку на највишим школама у иностранству. 
Током целе своје владавине за најбоље темате ђака 
Велике школе издвајао је годишње по 120 дуката. Кад се 
повлачио са престола (абдицирао) 1889. Великој школи је 
поклонио земљиште за Ботаничку башту Јевремовац. Те 
године Јован Жујовић објављује уџбеник петрографије, 

а Геолошки кабинет на Великој школи 
проглашен је за Геолошки завод. 

Нажалост, ове 1889, после пет година 
брака, у својој 25. години, преминула је 
Жујовићева супруга Стана. Деце нису 
имали, а Жујовић се више није женио.

Показујући свестрану активност, 
Јован Жујовић 1890. постаје и члан 
управе Савеза српских земљорадничких 
задруга.

Важна година у друштвеном развоју 
Србије је 1891. када Јован Жујовић 
оснива Српско геолошко друштво, на 
чијем је челу био 45 година, а затим 
почасни председник до своје смрти.

Капитално дело Топографска 
геологија чија је прва књига „Геологија 
Србије“ објављена је 1893. Следеће 
године постаје члан Мађарске академије 
наука.

Човек невероватне енергије 19. 12. 1895. постаје један од 
оснивача Музеја српске земље, данас Природњачки музеј 
у Београду.

Професор Жујовић 9. 1. 1896. је изабран за ректора 
Велике школе за школску 1896/1897, а следеће године 
изгласан је поново, од стране професора Велике школе, и 
за 1897/1898.

После покушаја атентата на краља Милана Обреновића 
(Ивањдански атентат 24. 6. 1899), краљу Милану се није 
допадало понашање Јована Жујовића, па му је шеф 
београдске полиције, иначе његов ујак Ристо Бадлемић 
саветовао, „по захтеву са највишег места“ да што 
пре напусти земљу. Жујовић се повиновао захтеву, а 
истовремено му је указом о пензионисању одузета катедра 
(21. 7. 1890). Средином јула 1890, после годину дана вратио 
се из „прогонства“ пошто је укинута немилост, а поводом 
женидбе краља Александра Обреновића са Драгом 
Машин.

Исте године, заједно са Савом Урошевићем
објављује другу књигу капиталног дела Геологије Србије - 
Еруптивне стене.

Пре 120 година 9. јуна 1901. у Београду у 
згради познатој по имену Капетан Мишино 
здање, некадашњој згради Велике школе, у 
приземљу десно у кабинету за природне науке 
(„јестаственицу“ - како су се звале природне 
науке) у присуству 20 заинтересованих грађана 
основано је Српско планинарско друштво. 
Главни покретач и оснивач био је наш чувени 
научник Јован Жујовић. Поводом овог догађаја, 
који планинари Србије обележавају као 
датум оснивања нашег покрета, тога дана 
ове године положен је венац на гроб Јована 
Жујовића, а Служба водича ПСС је у центру 
за обуку на Сопотници 8. августа открила 
спомен-обележје овом научнику светског гласа. 
Поводом ове годишњице, објављујемо његову 
биографију.
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1901. година је судбоносна за српско планинарство, а 
била је и друштвено-политички узбудљива. 29. јануара 
умро је краљ Милан у Бечу, 6. априла краљ Александар 
је донео нови устав. После увођења дводомног система, 
Жујовић је именован за члана Сената (који се делом бира, 
а делом именује), горњег дома народног представништва 
Србије, а 9. јуна Жујовић са 20 заинтересованих грађана 
оснива Српско планинско друштво. 

Јован Жујовић је био члан радикалске партије Николе 
Пашића. Током 1902. и 1903, одвојивши се од старих 
радикала са групом интелектуалаца (Љуба Стојановић, 
Јаша Продановић, Љуба Живковић, Радоје Домановић), 
повео је непомирљиву борбу против неуставних потеза 
младога краља Александра и ненародних режима 
његових министара. Окупљени око свог гласила „Одјек“, 
смело су устали у одбрану слободе и демократије.
После убиства краља Александара и Драге Машин (29. 
маја 1903) у јесен на изборима са новоформираном 
Самосталним радикалима освајају завидан успех и 
у влади Љубе Стојановића. Јован Жујовић постаје 
министар спољних послова. Оставку је поднео крајем 
1905.

Те исте 1905. основан је Београдски универзитет, 
а Жујовић је био међу осморицом професора, који су 
бирали остале чланове наставног кадра. 

Иако је у сукобу са радикалима Н. Пашића, 1909. 
поводом анексионе кризе са Аустроугарском, у 
коалиционој влади Н. Пашића постаје министар 
просвете. После годину дана даје оставку.

У време балканских ратова (1912-1913) од своје 
уштеђевине прилаже српској влади 10.000  динара за 
ратне потребе.

Почетак Првог светског рата затиче га у Београду, где 
са својим студентима и колегама пред артиљеријским 
нападима спасава библиотеку Геолошког завода и чувену 
збирку метеорита из Природњачког музеја. 1914. после 
слома аустро-угарске офанзиве, српска влада шаље један 
број истакнутих научних радника у европске земље за 
тумачење ситуације. Жујовић добија Француску и одлази 
у Париз где има бројне пријатеље, а познаје и бројне 
научнике и политичаре.

Жујовић је 1915. постао председник СКА (Српске 
краљевске академије), чиме је његова улога у Француској 
добила на значају. Председник СКА је до 1921. године. 
После окупације Србије (1916), он ради на прихватању 
српских ђака и студената и организује 80 школа „за 
избеглу нашу ђачку омладину“. Он брине о смештају и 
наставку образовања 4.000 деце и студената.

Заједно са Љубом Стојановићем 1921. оснива 
Републиканску демократску странку, која 1922. мења име 
у Југословенка републиканска странка. Јован Жујовић је 
сматрао да је монархијски систем владавине преживео, 
те се и Југославија мора организовати као република, 
онако како су то учиниле САД. Једино у републици се 
могу развијати уставност и парламентаризам, уопште 
„демократија може бити обезбеђена само у републици“. 
Он је био и поборник удружених држава Европе по 
примеру Америке.

 

Пре 85 година, 19. 7. 1936. умро је у Београду, у 80. 
години, а сахрањен је 21. јула у породичној гробници 
Бучовића. Портрет Јована Жујовића на надгробном 
споменику у рељефу израдио је вајар Ђорђе Јовановић. 

 

УКРАТКО - У науци Јован Жујовић је творац српске 
геолошке школе, у политици сарадник и ученик 
Светозара Марковића, потом присталица радикала, па 
један од организатора Самосталне радикалне странке 
и најзад републиканац. Академик Александар Белић 
написао је да се „на њему могла заснивати читава култура 
једног народа“.

 
Нажалост, у култури сећања народа коме је припадао, 

успомена на његово дело блеђа је него што овакав великан 
заслужује. Осим у престоници, породични живот 
Жујовића се добрим делом одвијао и у Неменикућама под 
Космајом. У том сопотском селу имали су велико имање, а 
стара кућа Жујовића чува се као споменик културе. Биста 
у порти цркве у Неменикућама једини је јавни споменик 
који му је подигнут, а његово име носе само две улице (у 
Београду – на Дедињу и Сопоту), као и средња техничка 
школа у Горњем Милановцу. Овом списку су планинари 
Србије додали и спомен-обележје на Сопотници.

Борис М. Мићић

ИЗ НАШЕ ПРОШЛОСТИ

На великом формату 96x69 цм (двострано - исток и запад ФГ), у 
крупној размери 1:25.000.  Детаљно и прегледно, плод 20 година 
истраживања планине и прикупљања података из свих доступних 
извора, уз учешће многих сарадника и саветника.

Детаљније о мапи:
У односу на претходно издање, од пре године (1:32.000), урађена 
су битна унапређења садржаја и изгледа. Уз додавање нових 
топонима, унете су и трасе маркираних планинарских и пешачких 
стаза „Буковачког маратона“, „Европског пешачког пута Е-7“ 
(планирана траса) и стазе „Рубенов круг“, уз од раније присутне 
трасе „Фрушкогорске трансверзале“, „Фрушкогорског маратона“ и 
28 стаза (планиране трасе) из пројекта „Упознајте Свету Фрушку гору 
пешице“. Садржај мапе је представљен у двојезичној легенди. 
Већи формат и крупнија размера су омогућили, уз већу прегледност, 
уношење веома густе мреже путева, стаза и стазица, по чему је 
Фрушка гора карактеристична, а рељеф је наглашен сенчењем, 
бојом и изохипсама еквидистанце 10 м. Значајан број топонима и 
стаза, приказаних у овој мапи, не могу се наћи ни у једном другом 
картографском приказу. У углу источног дела мапе је додата и мини-
мапа Чортановачке шуме.
Ова мапа је и саставни део пројекта уређења и обележавања 28 
традиционалних пешачких стаза на Фрушкој гори, који је покренула 
група ентузијаста уз сарадњу са Комисијом за пешачке путеве ПСВ. 
Трасе ових стаза су у великом делу и сада погодне за пешачење, 
али је стање маркација у  веома различитом степену присутности. То 
важи и за трасу Е-7, по идејном решењу КПП ПСВ. Пројекат је у фази 
прибављања потребних дозвола и сагласности, као и средстава за 
реализацију, док је технички део већим делом припремљен.
Велику захвалност у реализацији ове публикације дугујем 
спонзорима и издавачу, као и небројеним сарадницима, дружини 
„Фрушкогорштак“, ПСД „Поштар“ Нови Сад, колегама из многих 
планинарских друштава и удружења. Мапа се може набавити, по за 
сада промотивној цени од 500 динара, код: Самарија ДОО, Нови Сад, 
Змај Јовина 28, samarijans@gmail.com, 063/509-670.
EcoForestry, Ченеј, Међународни пут 312, ecoforestry312@gmail.com, 
060/7377-018; 060/0377-018.
Туристичка организација Сремски карловци, Патријарха Рајачића бр. 
1, info@karlovci.org.rs, 021/882-127, 066/6882-127, као и код аутора. 
Делите, ако желите да подржите ова наша настојања. 

Синиша Петров - Синпе

НОВА 
ТОПОГРАФСКО-
ТУРИСТИЧКА МАПА 
ФРУШКЕ ГОРЕ
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Претплатите се на „Планинарски гласник”. На тај начин подржавате рад 
Савеза и чините видљивијим наше заједничке напоре и успехе. Тако постајете 
актер историје планинарства у Србији, а генерације које долазе - пратиће ваш 
траг.

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

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

Наш магазин временом се мењао, баш као и планинари и људи који су га 
уређивали. Ипак, без обзира на изазове и недаће - увек је био глас велике 
планинарске породице.

Телефон: 011/323-13-74

И-мејл: office@pss.rs

Претплатите се!
Годишња претплата: 600 динара


