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Ове године, у Србији се обележава 
120 година организованог 
планинарења. Протекла година 

остала је у знаку великог напора 
да се одрже редовне планинарске 
активности уз велику сналажљивост 
и флексибилност планинара који су и 
поред бројних ограничења кретања, 
успевали да нађу начин за боравак на 
планини, уз поштовање прописаних 
места поводом актуелне пандемије. По 
свему судећи и ова година ће бити пуна 
изазова, али морамо наћи начин да 
наставимо са нашим активностима. Ове 
године, успешно су одржане републичке 
планинарске акције на Бељаници, 
Великом кршу и Сувој планини, табор 
високогораца на Старој планини и 
зимски курс за водиче II категорије 
у организацији Службе водича 
Планинарског савеза Србије. Надамо се 
да ће успешну годину имати учесници 
Трекинг лиге Србије и Војводине, 
планински тркачи и оријентирци, који су 
претходне сезоне имали проблема због 
великог броја учесника и ограничења у 

броју окупљених.
Поводом 120 година 

планинарења у Србији, 
Планинарски савез Србије 
осмислио је и организовао 
планинарски изазов „120 
врхова Србије”, у којој 

планинари на основу унапред задатих 
назива врхова и координата треба 
да дођу до врха. Овим ће се радити 
и популаризација мање познатих и 
мање посећених врхова Србије. Истим 
поводом, крајем године је планиран 
и стручни скуп „Планинарство 21. 
века – између спорта и покрета”, 
а биће објављен и зборник радова 
представљених на скупу.

Нова редакција Планинарског 
гласника ће се потрудити да овој 
години испрати све активности 
Планинарског савеза Србије, али и 
да објављује занимљве репортаже 
планинара и планинарских клубова, те 
да понуди стручне и корисне текстове. 
Позивамо све будуће сараднике да 
поделе своја искуства са читаоцима 
и оставе свој писани траг за неке 
будуће планинаре, тркаче, алпинисте... 
Изузетно нам је задовољство што смо 
нашу малу екипу појачали са Зораном 
Богдановићем, угледним српским и 
југословенским алпинистом, учесником 
више експедиција и алпинистичких 
акција, који ће нам у овом и наредним 
бројевима откључати своју богату 
архиву, али и пратити актуелне светске 
догађаје из сфере планинарења и 
алпинзима.

 Јован Јарић,
 главни и одговорни уредник

САДРЖАЈ ПРОЛЕЋЕ 2021.
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ВЕСТИ

П
рво коло трекинг 
лиге Србије и 
Војвођанске трекинг 
лиге у организацији 

ПСК „Спартак” из Суботице и 
Комисије за трекинг лигу ПСС и 
ПСВ одржаће се у недењу, 21. 
марта на Палићу, на обали језера 
Тресетиште. Такмиченје почиње 
у осам сати, пријавом учесника, а 
старт је заказан у 10.
Рок за пријављивање је 20. 
март до 15 сати, као и на сам 
дан такмичења. Котизација 
износи 300 динара, а јуниори и 
јуниорке су ослобођени плаћања 
котизације. 
Мала стаза: 15,7 км, успон 22 
м, временски лимит 5 сати 15 
минута, носи 24 бода.
Средња стаза: 26,4 км, успон 39 
м, временски лимит 7 сати 45 
минута, носи 40 бодова.
Велика стаза: 35 км, успон 46 
м, временски лимит 8 сати 45 
минута, носи 53 бода.
Потребно је да такмичари носе 

своје бидоне или боце за воду, јер 
на стази неће бити флаширане 
воде ради очувања чистоће у 
пешчари. У пешчари нема пијаће 
воде.
Сваки учесник је дужан да 
се придржава мера заштите, 
планинарске етике, упутстава 
организатора, Правилника ТЛС и 
ВТЛ и да буде еколошки савестан. 
Чувајте природу, смеће носите 
са собом, не бацајте у природи. 
Такмичење се одржава под 
обавезом поштовања мера које 
су на снази у циљу сузбијања 
ширења епидемије ковида-19, 
усклађених са ситуацијом на дан 
одржавања. У стартно-циљном 
простору је обавезно ношење 
заштитних маски и одржавање 
прописане дистанце од два 
метра.
Све информације можете добити 
путем телефона:
063/879-46-81 и 065/433-56-35 
или имејла: 
suplaninari@gmail.com

Балканска планинарска 
унија БМУ и ПСС позивају 
све планинаре и љубитеље 
планина да учествују на 
међународном фото-
конкурсу „The Soul of the 
Mountain”. Крајњи рок за 
слање фотографија је 30. 
април, а детаље конкурса и 
пропозиције можете погледати 
на званичном сајту БМУ, на 
линку: www.bmumagazine.com 
Скенирајте линк и 
отворите страницу 
са потребним 
информацијама о 
фото-конкурсу.

Сваке године, 21. марта, 
обележавамо Дан планете 
Земље. То је назив за два 
различита празника - пролећну 
равнодневницу и политичку 
одлуку да се национална обука 
о животној средини у Америци 
зове Дан Земље. Празник 
има за циљ да повећају свест 
људи о угрожености животне 
средине, као и да се за њих 
ангажује што шира јавност. 
Планинари и активисти широм 
света овај празник обележавају 
пригодним акцијама.

Сезону трекинг лига Србије и Војводине отвара 
такмичење на Палићу, у организацији суботичког 
ПСК „Спартак”

ТРЕКИНГ ЛИГЕ

Прво коло
трекинг лиге

ФОТО-КОНКУРС
„THE SOUL OF 
THE MOUNTAIN”

ДАН ПЛАНЕТЕ 
ЗЕМЉЕ

АЛПИНИСТИЧКЕ 
НОВОСТИ

Из штампе је изашао 
„Мали планинарски 
дневник” за најмлађе 
планинаре. Дневник има 
простор за белешке, 
утиске, цртеже и печате 
о учешћу на 16 акција, 
као текст с кратким 
практичким саветима 
прилагођених деци.
„Планинарски дневник” има укупно 38 
страна.
Цена дневника је 100 динара по 
комаду, плус трошкови поштарине.
Изданје се може наручити путем 
имејла: office@pss.rs
с назнаком: „Мали планинарски 
дневник” или лично у 
канцеларији Савеза.
 
Скенирајте код и преузмите 
имејл контакт.

Камперски фењерчић с 500 лумена пружа јарко, равномерно 
светло у белој боји, а захваљујући ЛЕД-овима и неколико 
пријатнијих тонова. У питању је нискоенергетски систем који 
путем блутута повезује ваш фењер и паметни телефон, 
те у сваком тренутку можете да пратите стање батерије. 
Ова справица истовремено може да 
осветљава, али и да преко два УСБ порта 
буде пуњач за све врсте батерија, па чак 
да напаја друге ЛЕД сијалице. Пружа 50 
сати светла или четири пуњења батерије 
паметног телефона. Поред тога што 
је компактна, и тежи само 0,6 кг, ова 
Биолајтова справица је веома енергетски 
ефикасна и може се пунити преко 
соларних плоча и чувати енергију. BioLite 
BaseLantern Lantern and Power Bank има 
своју цену, а она није мала. Они који су је 
тестирали у условима где нема утикача ни 
за лек, кажу да вреди сваке паре.

Лука Богдановић је 14. и 15. 
фебруара испењао серију 
првих српских понављања 
успона у канадским 
Стеновитим планинама. Првог 
дана испењао је Body Mystery 
(M8), Half n Half (M7), Swank 
(M8-), a drugog Seagull (WI 4) i 
The Eagle (WI 5).

ПОРУЧИТЕ МАЛИ 
ПЛАНИНАРСКИ 
ДНЕВНИК

БИОЛАЈТОВ СИСТЕМ
ЗА КОМОР У ДИВЉИНИ

$127.45

Републичка акција Планинарског савеза Србије „Зимски 
успон на Трем” организована је у суботу, 27. фебруара.
Ова јубиларна, 25. по реду акција, окупила је велики 
број планинара који су уживали у лепом сунчаном дану, а 
обезбеђивало ју је 25 спасилаца. На акцији су забележене три 
повреде, док већег ангажовања наших спасилаца није било.
Један апел за све посетиоце природе је да понесу своје, 
па и туђе смеће са собом и тако оставе чисте планине и 
планинарске стазе које нас воде на величанствене врхове 
Србије! Извор: gss.rs

ЈУБИЛАРНИ 25. ЗИМСКИ 
УСПОН НА ТРЕМ
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СТРАЖИЛОВО
ПЛАНИНАРСКИ ДОМ

Објекат располаже великом 
салом, малом ТВ-салом, 
клубом, комплетно опрем-
љеном кухињом и има 
четири купатила с топлом 
водом. На спрату се налазе 
собе од три до седам креве-
та, укупног капацитета 
од 50 лежаја. Напољу су 
осветљени терени за мали 
фудбал, бадминтон и одбојку, 
ботаничка башта (арборетум 
дрвећа и жбуња Фрушке 
горе), отворени амфитеатар 
(шумски биоскоп), пејнтбол-
терен, игралиште за децу 
и вештачка цена. Могуће 
је изнајмљивање бицикла. 
Планинарски дом и околина 
су идеални за одржавање 
вишедневних семинара, 
едукација, мотивационих 
тренинга, „тим билдинг” 
акција и школа у природи, 
једнодневних излета у приро-
ди, школских екскурзија, као 
и за обилазак фрушкогорских 
знаменитости. Дом има 
струју и техничку воду, а у 
њему се можете окрепити 
уз кафу, чај, пиво, сокове 
и домаће карловачко вино, 
бермет и ракију...

СМЕШТАЈ

Планинарско смучарско друштво 
„Стражилово” основано је 1926. 
године као друго планинарско 
друштво у Војводини. Током 
своје дуге историје, карловачки 
планинари су пењали многе 
планине у држави и региону, али 
и Алпе, Кавказ, Килиманџаро, 
Хималаје... Успешно се неговала 
смучарска секција, а касније и 
оријентиринг. Данас не постоји 
велика заинтересованост за 
планинарство у Сремским 
Карловцима, али малобројни 
чланови и даље успевају да 
походе врхове многих планина. 
Чланови друштва учествују у 
бројним маратонима, групним 
шетњама, такмичењима у 
оријентацији, организују шетње 
и високогорске туре, рафтинг и 
друге активности у природи.

Шире окружење планинарског дома 
припада Националном парку „Фрушка гора”, 
који нуди велике могућности када су у 
питању планинарење, трчање и планински 
бициклизам, с великим бројем добро 
обележених планинарских стаза и путева. 
Много домаћих и међународних такмичења у 
оријентирингу и монтбајкингу одржава се на 
овим теренима. Ту су и једнодневни излети у 
природи, обилазак фрушкогорских манастира 
и знаменитости. По потреби се организује 
водичка служба, курсеви из оријентације 
у природи, о брању и употреби лековитог 
биља, предавања о реткој и заштићеној 
флори и фауни Фрушке горе, о гљивама...

АКТИВНИ ОДМОР

ПСД „СТРАЖИЛОВО”

КАКО СТИЋИ?

КОНТАКТИ

Планинарски дом Стражилово 
налази се на североисточном делу 
Фрушке горе, усамљен у предивној 
стражиловској шуми, шест километара 
од Сремских Карловаца. До дома 
води земљани пут и могуће је доћи 
аутомобилом. 
Постоји и 
печашка стаза 
од излетишта 
„Стражилово”. 
Све стазе 
су добро 
обележене.

За све информације о 
смештају у дому треба се 
обратити управи 
ПСД „Стражилово”:
Телефон: 063/526638 Жељко 
063/8079337 Бране
И-мејл: strazilovo@yahoo.com

ERA    European Ramblers’ Association 

cmyk 100black

rich black

white

ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ



8   Планинарски гласник, март 2021. Планинарски гласник, март 2021.   9

МАЛИ И ВЕЛИКИ ВУКАН
ПД „ОРФЕЈ” ПРЕДСТАВЉА

Планинарско друштво ОРФЕЈ www.pdorfej.com 
је 24. јануара организовало планинарску акцију 
на Мали Вукан и Велики Вукан. Стаза креће од 

локације Четири луле. Ту постоји извор пијаће воде. 
Првих 100 м је широки колски пут и са десне стране 
наилази се на рушевине некадашњег манастира, 
познатијег под називом Митрополија. Под заштитом 
је Републике Србије, као споменик културе од великог 
значаја. На локалитету не постоји табла са натписом, 
нити било каква информација или обележје да се 
ради о сакралном објекту. Митрополија се састојала 
од две цркве, велике и мале. Даље се не иде колским 
путем, него се стаза одваја улево и после неколико 
стотина метара креће стрмији успон стеновитим 
гребеном. Поглед са стазе на стеновити гребен је 
импресиван.

- Стаза обилује видиковцима, иако врхови Мали 
Вукан и Велики Вукан нису високи, услед одличног 
географског положаја, са њих, као и целим гребоном 
се види огроман број планина.

- На самом почетку гребена пружа се поглед на 
делове Горњачке клисуре и на део стазе где је пре 
неколико година Планинарски савез Србије званично 
отворио пењачки смер под називом Виа ферата 
Горњак.

- Како се пењете гребеном, у правцу запад-
југозапад виде се Авала, Космај, Букуља, Венчац, 
Рудник, Вујан, Буковик и још неке планине. Онда се 
виде делови Хомољских планина, пре свега Јежевац, 
иза њега Крилаш, као и делови Јужног Кучаја и 
Бељанице.

- Отприлике на трећини гребена налази се 
Куделинова тврђава. Неки делови су добро очувани.

- У 13. веку бугарски племићи Дрман и Куделин су 
држали велике територије на овим просторима. Они су 

били браћа и владали су независно од бугарског цара. 
По Куделину је тврђава добила име.

- Идући даље гребеном, од југозапада ка југу, 
отварају се погледи ка Радочелу, Чемерну, Столовима, 
Жељину, Копаонику и тако редом.

- Ка југоистоку и истоку се виде Бељаница, велики 
део врхова на Јужном Кучају и Хомољским планинама, 
онда Дели Јован и Велики Крш у даљини и многе 
друге планине.

- Чим се прође стеновити гребен, иде се шумовитом 
стазом која спада по тежини у лакше и лагано се 
долази до Малог Вукана. На камену постоји обележје 
Мали Вукан и 752 м. 

- Важна напомена: на војним картама је тај 
врх означен висином од 732 м, а друга важна 
информација је да се на истој мапи врх налази 500 
м северозападно од места где је обележје на камену. 
Изузетно је важно да неко од оних који су задужени 
за мерење висина и обележавање тачних координата 
врхова оде до те локације и утврди који је податак 
тачан, јер овде је могуће да је у питању грешка 
тачног положаја од 20 м висински и 500 м дужински. 
Није усамљен случај да су и многи врхови погрешно 
обележени на мапам и стазама, као и називи 
појединих планина.

- Од Малог Вукана стаза углавном иде кроз шуму и 
тек пред Великим Вуканом на 825 м се опет отварају 
видиковци. Са врха се виде и делови Северног Кучаја, 
онда Тумански Црни врх, још неке планине у Србији, 
као и у Румунији.

- Ко има времена, може у близини Великог Вукана 
да пронађе отвор у стени; та локација се зове Камин 
и налази се неколико стотина метара јужно од врха. 
Кроз тај отвор могу само алпинисти да прођу, јер је по 
вертикали.

 Манастир Горњак, где се налази и ресторан. 
Такође, ту су и манастири Решковица, Витовница, 
Свете Тројице, манастир и испосница Благовештење, 
село Купиново, познато по квалитетном меду, бања 
Ждрело са терманим базеном, ресторан „Код Рајка” 
(имају сопствену производњу пастрмки).

 Могу се попети врхови Јежевац, Крилаш, Мали 
Суморовац и Велики Суморовац, Кобиља глава, 
Врата и још многи други у близини.

ШТА ПОСЕТИТИ?

ИНФО

 Мали Вукан и Велики Вукан су врхови Хомољских 
планина, а оне припадају Јужним Карпатима. 

 Постоје четири варијанте на основу којих су 
Хомољске планине добиле назив:
1. Изведено од влашке речи „омуљ”, на латинском 
„хомо”, односно човек. У Хомољу живе Власи, а њихов 
језик је сличан романској групи језика.
2. Слична верзија каже да назив потиче наводно од 
влашке речи „уомуље“ (човече). Кажу да су се људи у 
влашком крају поздрављали речима „поздрав уомуље“ 
или „поздрав човече“.
3. Од речи „х’лм“ на бугарском (између х и л постоји 
међуглас, зато је постављен знак ’). Та реч је старосло-
венског порекла и означава брдо, узвишење. Сем у 
бугарском језику, постоји и у руском варијанта „холм“, 
истог значења.
4. По овом тумачењу, назив има везе са сличним 
локалним називом сира који се производи вековима у 
Хомољу.

 Највећи врх Хомољских планина је Оман (962 м). 
Неки сматрају да је Штубеј (940 м), али то није тачно.

- Хотел „Млавске терме” Ждрело, смештај 
„Симоновић” Ждрело, „Новапарк апартмани” у 
близини Бање Ждрело, смештаји „Јенић” у близини 
Бање Ждрело и „Кошута”, Петровац на Млави, 
„Царев конак” у близини Бање Ждрело, „Magnolia BY 
Radovanovic” у близини Бање Ждрело.

ЗАНИМЉИВОСТИ

СМЕШТАЈ

КАКО СТИЋИ?

У Горњачку клисуру се 
може ући: са запада од 
Петровца на Млави, са 
југа од Деспотовца, са 
истока од Жагубице. 
Ако се долази од 
Петровца на Млави, 
почетна тачка поласка, 
локација Четири луле, налази се недалеко од 
уласка у Горњачку клисуру, са леве стране. Након 
што прођете ресторан „Код Рајка”, одмах иза 
кривине, после око 600 м налази се паркинг, 
одакле се креће на стазу.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 10 км,
Кумулативни успон: 850 м,
Кумулативни спуст: 800 м,
Тежина стазе: средње тешка - тешка.
Напомена: Крај наше стазе је био на путу између 
Манастира Решковица и села Ждрело. Ако се 
стаза заврши у центру села Ждрело, продужава 
се за око 2 км.

- Стаза се препоручује искуснијим планинарима 
који су у доброј психофизичкој кондицији. 
Најбоље је да се иде организовано, са водичима 
који одлично познају тај терен, јер нису свуда 
видљиве маркације, а притом неки делови 
трасе тек треба да се обележе. Цела стаза је у 
потпуности проходна.
- Најтежи је први део стазе, односно успон који 
креће после неколико стотина метара од локације 
Четири луле све до изласка на Куделинову 
тврђаву.
- У једном делу стаза је обезбеђена металним 
сајлама, које знатно олакшавају успон.
- Стаза води близу литице, тако да се не 
препоручује људима који се плаше висине и 
стена.
- Обавезно треба носити дубоке планинарске 
ципеле због неравног терена, ради заштите 
зглобова.
- Треба понети батеријске лампе, посебно ако се 
иде у периоду када је краћи дан, јер тада ћете се 
можда враћати по мраку.
- Штапови нису препоручљиви приликом успона, 
јер је боље да руке буду слободне, на више места 
се крећете преко стена где се користе и руке и 
ноге.

- Од Великог Вукана група је продужила потпуно 
новом стазом, гребеном који се налази северозападно. 
Онда се у једном тренутку скреће десно и улази у лепу 
букову шуму. Успут постоји један леп видиковац са 
одличним погледом на литице Великог Вукана и Малог 
Вукана. Након тога силази се до локације Врошице, 
прелази се потом поток Решковица и онда широким 
колским путем иде се ка селу Ждрело. 

- У случају да је набујао поток, на више места се 
формирају лепи мањи водопади и слапови.

- Манастир Решковица се налази близу главног 
колског пута.

- Који километар пре уласка у село Ждрело, са десне 
стране се налази мањи извор-гејзир.

 Александар Цветковић
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МАЈА ГРУК Е ХАПТ

Дошла је још једна среда и редовни састанак у 
нашем клубу... Као и сваки други састанак, 
и овај је протекао у раду, извештајима с 
претходних акција и плановима за неке 

будуће акције. Након састанка, остало је неколико 
нас чланова да сумирамо утиске, и такорећи ниоткуд, 
дошли смо на идеју како би било добро да у неком 
наредном периоду посетимо Проклетије. Како је још 
увек актуелна пандемија ковид-19 и како су затворене 
границе према Црној Гори, одлучили смо да посетимо 
албански део Проклетија и долину Валбоне.

Долина Валбоне је национални парк и налази 
се на северу Албаније. Прилази јој се добрим 
асфалтним путем из места Бајрам Цури. Окружена је 
многобројним врховима Проклетија, који су груписани 
у неколико масива ‒ на северу масивом Бјелича, на 
северозападу масивом Поплукса, а на јужној страни 
налази се масив Краснићи, с многобројним врховима 
од којих је највиши Грyкат е Хапëта (2.625 м), а који 
је и био наш циљ. Грyкат е Хапëта, што на албанском 
значи „отворено ждрело”, трећи је врх по висини 
на Проклетијама, после Језерског врха и Ђеравице. 
Како нисмо много знали о том врху, кренули смо да 
истражујемо, преко интернета, али и преко пријатеља с 
Косова, који су се више пута пењали на овај врх. Овом 

 ЧЛАНОВИ ПК „РУНОЛИСТ” ИЗ ЈАГОДИНЕ НА АЛБАНСКИМ ПРОКЛЕТИЈАМА

Организатор акције: ПК „Рунолист” Јагодина
Учесници:
Мирко Нићифоровић (тура-авантура), водич ПК 
„Рунолист”
Емица Николић, ПК „Рунолист”
Предраг Маријановић, ПК „Рунолист”
Дејан Петковић, ПК „Рунолист”

ИНФО

С првим зрацима сунца, у суботу ујутру смо кренули 
на успон. Маркирана стаза у почетку води колским 
путем, наставља се утабаном стазом кроз шуму која 
излази на катун и даље кроз шуму до сипара. Знали 
смо да нас очекује сипар, међутим када смо га угледали 
‒ никад краја… Шта је ‒ ту је, након паузе настављамо 
даље. У почетку не тако захтеван, како напредујемо, 
сипар постаје све стрмији и захтевнији… Нема стазе, 
инстиктивно и са стеченим искуством бирамо путању 
како би нам било лакше. На неким местима сипар је 
толико стрм да је потребно кретати се четвороношке, 
борећи се са њим... И успели смо... Међутим, ту није 
крај нашим слатким мукама. Чека нас још један, овог 
пута технички захтеван део ‒ блок стене, висине десетак 
метара, који треба савладати. Олакшавајућа околност је 
сајла, коју су планинари из Призрена поставили прошле 

јесени, и она нам даје сигурност. Уз мишиће и технику 
пењања уз стену, савладавамо је без икаквих потешкоћа. 
Свакако треба бити опрезан, а планинарима без 
искуства у алпинизму препоручује се да на овај успон 
иду са искусним водичима и додатним осигуравањима.

Изнад стене чека нас још један сипар, не тако дугачак 
и захтеван као претходни, након чега излазимо на 
гребен. Након паузе настављамо лагано ка врху, мање 
захтевном стеновитом стазом, али опуштања нема. 
Све време поглед се пружа 360 степени. Са северне 
стране види се долина Валбоне у свој својој лепоти и 
величини изнад које се уздижу многобројни врхови, а 
на југу, опет неки нови врхови од којих препознајемо 
најимпозантнији, Маја е Хекураве. 

Након сат времена стижемо до нашег циља, врх 
Грyкат е Хапета на 2.625 м, срећни, задовољни и пуна 

приликом се захваљујем Осману Уки, који је с нама 
поделио информације које су нам помогле на терену.

Дошао је и тај петак када смо кренули у нову туру-
авантуру. Путовали смо преко Косова и у поподневним 
сатима стигли у долину Валбоне, у смештај који 
смо раније резервисали. Иначе, у самој долини има 
толико смештајних капацитета да није проблем наћи 
одговарајући смештај по различитим критеријумима. 
Пријатни домаћини су нас дочекали с одушевљењем, 
јер пре нас нису имали госте из Србије. У вечерњим 
сатима смо имали радни састанак на којем смо се 
договорили о појединостима у вези са сутрашњим 
успоном. 
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срца. Не знамо где да гледамо, поглед као из бајке 
коју смо сањали, а сада је живимо и доживљавамо… 
Међутим, треба бајку завршити са срећним крајем ‒ 
треба сићи. 

На врху се налази кутија са свеском у коју се 
уписујемо. Прелиставајући је, закључујемо да је врло 
мали број планинара који су се попели на овај врх. На 
наше изненађење, ми смо први планинари из Србије 
који су се уписали, а можда и први који су га освојили.

Након једночасовног уживања на врху, 
фотографисања и одмора, упутили смо се назад. 
Искрен да будем, имао сам благу трему ‒ како сићи 
туда куда смо се успели, јер је силазак углавном тежи 
него успон. Међутим, било је далеко лакше него што 
смо очекивали. Без икаквих проблема, у касним 

АКЦИЈЕ

поподневним сатима били смо у свом смештају. 
Успешан дан је иза нас. Пуни утисака и емоција, 
пресрећни што је заокружена још једна бајка, одлазимо 
на спавање...

Нестварни предели и снажне емоције буде у нама 
позив за повратак... 

До неке нове туре-авантуре, ВЕДРО!
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Поводом обележавања 120 година организованог 
планинарства у Србији, Планинарски савез Србије 
организује планинарски изазов „120 врхова 
Србије” #120vrhovasrbije.

Циљеви
Циљ игре је да се на симболичан начин обележи 
120 година организованог планинарства у Србији. 
Циљ је и да се младима пружи изазов који је у 
складу с модерним друштвеним приликама, али без 
ограничења на године старости, као и популаризација 
мање познатих (посећених) врхова Србије.

Правила и начин реализације
• Учесници игре могу бити сви заинтересовани 
чланови ПСС, који оформе неформалну екипу од 
најмање три члана из истог планинарског клуба-
друштва. Учесници су у обавези да на основу 
унапред задатих назива врхова и координата (види 
табелу) дођу до врха и направе доказ да су ту били.
• Доказ се састоји од видео-снимка (мин. 
15 секунди) врха и околине, у којем ће бити 
изговорен датум снимања, назив врха и назив 
планинарског клуба/друштва.
• Екипа свој видео-доказ шаље на Вајбер, број: 
+381644847591, и објављује га јавно, на личним 
или клупским профилима на некој од друштвених 
мрежа, користећи ознаку: #120vrhovasrbije

• Резултат сваке екипе приписује се у коначном 
пласману Основној планинарској организацији у 
коју су чланови екипе учлањени.
• Игра почиње оног датума када буде објављена 
на сајту ПСС и траје до 11. 11. 2021. године.
• У табели која садржи све задате врхове, водиће 
се евиденција екипа које су прве дошле до задатих 
врхова и евиденција свих осталих екипа на свим 
врховима. Табела ће се попуњавати на основу 
редоследа пристизања видео-порука у апликацији 
Вајбер. Рачунаће се само екипе које пошаљу 
видео-доказе у складу с упутствима из ових 
правила. Табела ће се ажурирати једном недељно.
ПСС задржава право да пристигле видео-снимке 
обрађује у складу са својим потребама на 
друштвеним мрежама и осталим електронским и 
штампаним медијима.
Најуспешнијим Основним организацијама биће 
додељена признања и награде на основу коначног 
пласмана, на годишњој додели награда Планинарског 
савеза Србије, у децембру 2021. године.

Организациони одбор обележавања јубилеја 
поводом 120 година организованог планинарства у 
Србији.
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Док тако као планинари лутамо планинским 
беспућима и ловимо врхове са којих би 
погледали величанствени свет, сваки од тих 
планинарских подухвата и доживљаја остави 

у нама понеки траг због кога касније испустимо уздах и 
имамо жељу да се тамо поново вратимо. Свака планина је и 
слична и посебна, али постоје оне које по свом искуству не 
можете помешати са другима. Такве су планине централног 
дела Турске. Разлог за то је можда то што на путу до њих 
пролазите импозантни Истанбул и залазите у чудесни свет 
Кападокије, те вам је до подножја ових планина срце већ 
испуњено мирисом Босфора, укусом ђеврека са меласом 
и мистиком нестале цивилизације, те вам се чини да сте 
дошли у неки други свет и да су и планине у њему другачије.  

Кападокија, земља лепих коња и милион димњака, 
настала је избацивањем вулканског пепела из два вулкана, 
Ерџијаса и Хасан Дага. Хиљадугодишња ерозија направила 
је безбројне купасте димњаке и клисуре, а онда су дошли 
људи и у мекој стени правили своја насеља. Тако је на 
почетку цивилизације настао свет људи који своје куће 
и храмове не граде изнад земље, већ у њој. Али ово није 
прича о Кападокији, већ о планинама које је окружују. 
Највиша од њих је поменути вулкан Ерџијас (3.917 м), 
који се налази изнад милионског града Кајсерија (античке 
Цезареје). Источно је Хасан (3.268 м). Својим изгледом 
ове вулканске планине наликују једна другој, осим што је 
кратер Хасана боље сачуван, док Ерџијас са источне стране 
има велику калдеру, која је данас познато скијалиште. Јужно 
од Кападокије, правцем југозапад-североисток протеже се 
ланац Централног Тауруса – Бикових планина. Источни 
део с врховима Кизилкаја и Демирказик је виши, а нашој 
групи је 2019. године мета био западни део ‒ масив Болкара, 
који је и Слободану Бобану Стефановићу из Ужица и мојој 
маленкости измакао током ранијих посета. 

За разлику од Ерџијаса и Хасана, који су посебно у 
вишим зонама потпуно каменити и голи, масив Тауруса 
је много живописнији, са више вегетације, воде и 
планинских језера. Маркација у турским планинама има 
мало и обично су то купице од камења, које постављају 
сами планинари. Такође, иако смо увек ишли у јеку летње 
сезоне, других планинарских група готово да није било. 
Оно мало планинара што смо видели по овим планинама су 
већином западњаци, који долазе преко агенција, с турским 
водичима. Зато је за одлазак у ове планине потребна добра 
припрема, јер на терену можда нећете имати кога да питате, 
а могуће је и да нећете наћи оне који говоре енглески на 
разумљивом нивоу. 

Пут до Болкара води преко града Нигде, који је центар 
тог региона, али ћете морати да идете и даље, до градића 

 ВЕЛИКА ГРУПА ПЛАНИНАРА ПОХОДИЛА ЈЕ ПЛАНИНЕ У ТУРСКОЈ

АКЦИЈЕ

БОЛКАР
на путу за Нигде

Улукишла и још даље ‒ до села Дарбогаз. Ту сте у подножју 
Болкара. Ту је наша група изнајмила комби за излазак 
на Мејдан плато, што подразумева којих петнаестак 
километара макадамског пута. Са пута се види велики 
рудник, а возач нам рече да су у том руднику некада 
радили Бугари, те да име планине Болкар у ствари потиче 
од речи „Булгар“. Мејдан плато је сјајно место за камп, јер 
има јак извор воде и пространу равну пољану. Такође, то 
је и омиљено место за излете турском становништву из 
околине, које ту долази комбијима и теренским возилима. 
На Мејдану је и импровизована кафана под шатором. 
Пива нема, али има јагњетине. Неко је давно ту почео да 
гради хотел, али од тог подухвата се одустало, те је остао 
само костур великог здања. Мејдан се налази на 2.300 м 
надморске висине, а на крају платоа се налази велики 
снежник. Турци из околине долазе да скупљају снег који 
касније користе за припрему неких посластица, које нисмо 
пробали.

Пошто смо у јулско поподне поставили шаторе, 
придружили смо се турским излетницима, који су уз 
турску музику из аута направили журку на отвореном. 
Наше девојке су се у плесу посебно истакле, па је журка 
потрајала. На домаћине смо оставили добар утисак, јер су 
нам наредног дана, после успона, донели две гајбе трешања 
по којима је овај крај чувен у свету. (Није грешка, стварно 
их беру крајем јула.)

Врх Боклара Медециз (3.524 м) налази се на девет 
километара од Мејдана и потребно је савладати око 
1.400 метара успона. У опису који смо нашли писало је 
да је потребно девет сати за успон, што је Бобану и мени 
изгледало превише. Ипак, кренули смо пре сванућа са 
групом од преко 40 људи и до врха стигли за осам и по 
сати. Стаза није посебно захтевна и у сипарним деловима 

је јасно препознатљива, а у стеновитим деловима смо се 
ослањали на искуство и руте на телефону. Читав успон 
заједно са силаском је трајао више од 13 сати, али зато 
се прва организована група српских планинара успешно 
попела на врх Болкара Медециз. Иако успон на Болкар 
нема алпинистичке елементе као успон на Демирказик 
и не морате да носите главу у торби као на завршном 
успону Ерџијаса, читаво искуство Болкара је предивна и 
незаборавна прича. Љубазност локалног становништва, 
мали мрмоти који вам скакућу око шатора, стари Турчин 
који свира турску гитару и пева неке још незаборављене 
песме и звездано јулско небо изнад Мејдана измаме 
уздах увек када их се сетите и науче вас да вас најлепши 
планинарски доживљаји чекају на путу за... нигде.

 Бранимир Шошкић, планински водич
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ЧЕМЕРНИЦА,
ОЧАУШ И ВЛАШИЋ

 КАД КРЕНЕШ НА ПЛАНИНУ С ЕКИПОМ ИЗ ПД „КИНЂЕ”, НЕМА ГРЕШКЕ. 
КАД КРЕНЕШ НА БОСАНСКЕ ПЛАНИНЕ - ЈОШ МАЊЕ...

Напаковани као овчице у тору, делимо све што имамо. 
Бадеме и чоколадице радо мешамо са суџуком и сувим 
козјим месом, које је неко од планинара понео с претходне 
акције. Брзо се једе, а брзо и креће, почињемо да се 
хладимо, брзинско сликање на врху, па што брже низбрдо. 
Што даље од ветра који нам за поглед није оставио много 
времена, иако Голи Вис представља највиши врх територије 
града Бања Лука и с њега пуца поглед на језеро Бочац, већи 
дио Мањаче, кањон Врбаса, део Мркоњићке општине, као и 
на околне планине. 

Враћамо се истом стазом, у шуми ветра нестаје, али 
температура расте и снег се топи, а испод снега блато 
и клизав камен, местимично прикривена вододерина. 
Силазак је стрм и брз, али интересантан, вежбало се трчање 
по снегу и сигурно падање. 

У повратку пролазимо кроз Бања Луку с којом нас 
упознаје неуморна Драженка. Лепо је кад слику употпуни 
прича, јер многи од нас овде су први пут. 

ОЧАУШ
Другог дана тајминг је сличан: након доручка пакујемо 

се и крећемо на мало краћи пут ка највишој планини 
теслићког краја – Очауш. Планина се пружа динарским 
смером северозапад-југоисток и лежи насупрот планине 
Борје, већим делом на територији Општине Теслић, а 

делом Општине Котор Варош, у северном делу средње 
Босне.

На излазу из мотела хладно је и клизаво, али ускоро 
нас поздравља сунце и дан обећава. Иако је снега у нижим 
пределима мање, јасно је да га на планини ни данас 
неће мањкати. Након сат и петнаест минута стижемо до 
подножја планине и истоименог села, где нас чека локална 
екипа, планинари из локалног друштва „Очауш” и „Корак 
више” из Прњавора.

Веселије је у локалном друштву, време је учинило своје, 
а и Очауш, планина необичног имена, магично је место. 
Према легенди, име Очауш је настало од имена Чагуш, како 
се називао гласоноша (курир) преко којег су манастири 
Липље и Ступље одржавали везу. Једном приликом је 
турска стража убила Чагуша и отуда је настало име О 
Чагуш (Очауш).

Крећемо на успон колским путем, који смењују шумске 
стазе и непошумљени обронци с прелепим видицима. 
Нестварна, густа, здрава шума пуна дубоког влажног снега, 
блиста под сунцем. Свака мала пауза је празник погледа. 
Не могу да не замишљам како би било дивно доћи после 
снегова, кад ливаде процветају, или у рану јесен, између 
пастелно жуте, браон и зелене.

При врху опет шума и снег све дубљи. Лагано стижемо 
до Бисер главице (1.383 м), која је други по висини врх 

АКЦИЈЕ

Мало људи из много места, мноштво прича 
у малом бусу и свима заједничка љубав ‒ 
планина. Ни корона ту ништа не може! Неки 
су је победили, други срећно избегли. О, 

драги моји шарени планинари из Којекуда, колико сте ми 
само недостајали. Предуго ме нису нажуљале планинарске 
ципеле.

Улазимо у Босну преко Сремске Раче и правимо паузу 
у Брчком. Следи, наравно, културно-психолошки шок: 
ресторан пун људи! Да није понеке маске, помислио би 
човек да је ушао у времеплов ка лепшој блиској прошлости. 
Секирација је „он холд”, све сувише подсећа на живот, а 
живот је природа којој се враћамо.

Иако у мотел „Јотан” у близини Теслића стижемо 
касно, наши домаћини из клуба „Очауш” су ту да пожеле 
добродошлицу. Планинари су то, а и људи свога краја, 
срдачни домаћини и у сред ноћи по хладноћи и ветру. 
Ујутро ће опет с нама ка Чемерници.

ЧЕМЕРНИЦА
Крећемо ка Чемерници мало после доручка, не сувише 

рано. Путује се мало дуже овог јутра, скоро два сата, али 
нам локални водич Драженка скреће пажњу на битне 
знакове поред пута. Босна је под снегом, облаци не 
обећавају много и дан је још кратак, али на путу за планину 
сазнајемо занимљивости о Ђевојачком мосту, којег би, 
да време и дан дозволе, у повратку вероватно посетили. 
Камени мост до којег се једино може доћи пешке, удаљен 
два километра од Крупе на Врбасу и још двадесетак од Бање 

Луке, необично је дело природе, прераст настала ерозивним 
дејством воде и ветра који су стотинама хиљада година 
пробијали рупу у крашкој стени. Локално становништво 
мост назива Ђевојачки, а легенда каже да је девојка са моста 
скочила у смрт због неузвраћене љубави. Од подножја до 
врха моста има око 60 метара. Камени мост омогућава 
људима прилаз с горње стране моста и уживање у погледу. 
На овом локалитету се налази неколико пењачких смјерова 
који представљају посебну атракцију због видиковаца са 
којих се пружа предиван поглед на панораму долине реке 
Врбас. Ђевојачки мост је и место полазишта планинарско-
пешачке стазе „Кочићевим стазама”, која води до манастира 
Гомионице.

Након дуже вожње стижемо на почетак наше стазе око 
десет часова, на зараван у подножју планине Чемернице. 
Почетак успона налази се на око 500 м и кратко води 
кроз поље, након чега долазимо до ивице шуме, одакле 
крећемо на стрмији успон. Нестајемо у густој шуми под 
сивим облацима. Снег је дубок и мек, али то је ништа за 
нашег водича који полако, али сигурно прти до врха. Мени 
је необично тешко, признајем, планина кажњава предуге 
паузе.

Након две трећине пута долазимо до интересантне 
пећине Пајноваче, где правимо краћу паузу због обиласка 
малог видиковца с лепим погледом. Коначно смо изнад 
крошњи дрвећа, а онда настављамо успон до врха Голи Вис 
(1.349 м). А на вису, голети као што му и име каже, крст и 
дрвена кућица ‒ склониште за ловце, планинаре и оне који 
се затекну на врху, уточиште од ветра који се увлачи у кости. 
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АКЦИЈЕ

ове лепе планине и највиши врх теслићке општине. Врх 
је окружен шумом, за поглед треба сићи мало ниже. Иако 
би кружни пут пружио нове видике, због густог снега 
одустајемо, јер би пролазак веће групе трајао предуго, али 
повратак истом стазом нам не пада тешко.

На самом крају, већ у близини села, једно лепо 
изненађење, свраћамо на локалну фарму алпских коза са 
сопственом производњом козјег сира. Домаћин нас је радо 
дочекао и угостио. У штали с козама, рутавим штенцима 
који се мотају око ногу, тањирима пуним сира, у мирису 
домаће крушке, сока од вишања и сушених трава, овај 
прелеп дан је добио и своје укусе и мирисе и још једну 
позитивну причу о човеку који се кроз повратак природи 
вратио самом себи.

Враћамо се ка Теслићу, срећни и спремни за дружење. 
У мотелу још једно лепо изненађење ‒ Џенана, наш водич 
с летњег успона на Трем. Ово је вече за песму и смех. И 
чварке уместо смокија. А шта би без тога планинари?

ВЛАШИЋ И ТРАВНИК
Последњег дана устајемо рано, креће се око шест 

часова, дан је повратка и треба стићи урадити све што смо 
планирали. Време се мења, много је хладније и на Влашићу, 
много вишој планини у самом центру Босне и Херцеговине, 
можемо да очекујемо кишу и снег, од чега зависи и 
могућност успона на највиши врх Паљеник (1.943 м).

Влашић с насељем Бабановац представља важну 
раскрсницу саобраћајних путева и центар како зимског, 
тако и летњег туризма. Док се лагано пењемо, снег изгледа 
нестварно дубоко. Убрзо стижемо на плато испред плани-
нарског дома „Пакларске стијене” у власништву истоименог 
друштва из Травника. Дом је реновиран 2018. године и веома 

је комфоран. Због лоших временских услова део групе остаје 
у дому, док се храбрија већина припрема за успон.

Црни облак ждере планину и ветар је све јачи. План групе 
која креће ка Паљенику је да савлада успон од једног сата до 
следећег дома и уколико прилике дозволе, настави ка врху. У 
нормалним условима, ово је кратак успон са изузетно лепим 
видицима. Нажалост, видљивост је све мања. У горњем 
планинарском дому, следило је још једно мање осипање екипе, 
а и даље већина наставља ка врху. Снег је био све дубљи, а 
видљивост све мања, једино нас је ветар мало поштедео (а на 
Влашићу баш уме да буде гадан). Пробили смо се скоро до 
врха, били смо на неких 800 метара од њега, али је видљивост 
дошла на нулу и није се могло кретати без ГПС-а. Закључили 
смо да је бесмислено да идемо даље, по сваку цену, и да ништа 
не добијамо изласком на врх, па смо се окренули назад ка 
дому. Брзо смо се пробили до њега и направили заслужену 
паузу, па наставили доле ка нашем возилу.

Након брзог пресвлачења, спуштамо се у Травник. Мало 
времена које имамо користимо за кратку шетњу до музеја и 
родне куће Иве Андрића. Иако у складу с радним временом, 
пољубили смо врата. Недељом, по киши, неко је проценио 
да посетилаца више бити неће. Али шта би планинари без 
локалне хране. А где је локално, него код чувеног Харија на 
ћевапе. Логичан крај једне планинарске туре. Остављамо 
детаљну посету старом граду за неки други пут и жао нам је 
што времена нема више, али чека нас дуг пут ка Београду, а 
за већину и даље.

У повратку смо направили још једну велику паузу. Био 
је ту разговор и поглед уназад на три лепа планинарска 
дана, далеко од суморне свакодневице, за поздраве и за 
планирање нових планинарских изазова.

 Дуња Глигорић

НЕК ПЛАНИНЕ ОДЈЕКУЈУ
Кратак водич кроз лепоте 
(природне и оне унутрашње)
Живота Лазаревић
1.210,00 РСД
1.029,00 РСД
Књига о животу, путовањима, планинарству и лепотама у нама и око нас; писана 
пером и искуствима Животе Лазаревића, планинара и водича; са више од стотину 
фотографија прелепих предела.
Прве лекције планинара:
- у планини су сви једнаки;
- не персирај у планини;
- дискретно помози старијем;
- не јури да будеш први;
- осврни се преко рамена на оне који су иза тебе у колони;
- не гази по планинама већ ходај, не остављај ништа сем отисака стопала;
- не понеси ништа из природе сем својих утисака;
- оно што је испред нас, оно што је иза нас, није ништа у поређењу са оним 
што је у нама;
- кад престанеш да луташ и путујеш, схватиш да си стигао.
„Ако хоћеш живот, укради га. Свет вам ништа неће поклонити.“
Живота Лазаревић

ПЛАНИНЕ
И ВРХОВИ БАЛКАНА
Томица Делибашић
саиздаваштво са Планинарским савезом Србије

5.500,00 РСД
4.675,00 РСД
Први свеобухватан опис 101 планине на простору Балкана. Поред описа 48 
планина Србије, ту су и остале планине Динарида и других масива Балкана у 
Црној Гори, БиХ, Хрватској, Словенији, Македонији, Албанији, Бугарској и Грчкој.
Дати су сви значајни природно-географски и културно-историјски подаци на 
основну обимне литературе (234 рада), затим описи стаза и успона на сваку 
планину из искуства аутора, са избором одличних фотографија које је аутор 
снимао приликом успона.
Аутор је познати планинар и лиценцирани водич, доктор правних наука (аутор 
више књига из области права, од којих је две објавио Службени гласник). Из 
области планинарства објавио је до сада две монографије и велики број чланака.
Књига пропагира идеју активног боравка у природи и идеју планинарења, а 
значајна је и са туристичког аспекта!

Истакнуте цене важе за продајна места Службеног гласника ● www.slglasnik.com
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Фенгари

 ЧЛАНОВИ ПСК „МОСОР” ПОСЕТИЛИ 
СУ ОСТРВО САМОТРАКИ И ИСПЕЊАЛИ 
НА ВРХ ВИСОК 1.611 М

Једна од организационо најкомпликованијих, али 
и једна од најбољих тура које је ПСК „Мосор” 
водио у овом делу Европе је успон на планину 
Саос и врх Фенгари на изолованом острву 

Самотраки у Егејском мору. 
Самотраки је прича за себе. Острво има епитет 

„дивљег”, јер није толико комерцијализовано, нити 
има нарочит смештајни капацитет. Намењено 
је авантуристима, љубитељима природе, добре 
фотографије и пре свега ‒ планинарима. Приликом 
израде плана акције и организовања превоза до луке 
Александрополи, добијао сам разне информације од 
пријатеља, махом из Грчке, Турске и Бугарске, али и од 
наших људи који су посетили то острво и за њега имали 
само речи хвале.

Одабрали смо крај априла месеца за ту авантуру 
и кренули на пут. Први сусрет с острвом био је 
поглед из трајекта. Пут траје три сата, а неретко се 
деси да се услед лоших временских услова полазак 
откаже. Имали смо среће да је дан био прелеп, не 
као претходних недеља када је чак падао и снег. 
Громада овог вулканског острва била је све ближа и 
ближа, а стрме литице су уливале страхопоштовање. 
Приметили смо снег на врху Фенгари, али у подножју 
све је већ попримило тамнозелену боју. Од луке 
Камариотиса до места, односно бање Терме, уживали 
смо у погледу на необичну вегетацију, која је више 
подсећала на Аустралију или крајњи југоисток Азије, 
него на Грчку. Необична стабла попут бонсаија, чудна 
маховина резедо боје и пуно, пуно воде одмах су нам 
дали одговор на питање зашто је Самотраки тако 
интересантан Западњацима, па долазе овде и проведу 
цело лето у шаторима или камперима. Такође, постоји 
и изолована група љубитеља природе, која дуже време 
живи овде и организовали су затворену самоодрживу 
комуну, попут оне из филма „Плажа”.

Сутрадан, рано преподне крећемо пут врха. 
Уживамо у прелепом изласку сунца из правца турског 
острва Гокчеада. Дивном шумовитом стазом долазимо 
до кањона и водопада, а онда и до технички нешто 
захтевнијег дела и пуно лажних врхова до Фенгарија. 
Додатно нам је отежавало то што је на стази било снега. 
Необично за овај део Европе, и то на крају априла...

С атрактивног врха видели смо све до луке 
Александрополи, Тасос се види када нема превише 
испарења и облака, а Турска је као на длану. 
Фантастичан осећај. Стаза је укупне дужине 16 км, али 
је висинска разлика при успону преко 1.800 м, јер се 
прелазе три врха пре крајњег циља на 1.611 м. Повратак 

је истом стазом, али постоји још једна стаза, тј. спуст до 
саме луке на западној страни острва.

Сутрадан, након целодневне акције, посетили смо 
познате водопаде Гриа Ватхра, који се налазе веома 
близу Терми. Стазом која пролази кроз праву правцату 
џунглу обишли смо неколико водопада каскадног типа 
и природних базена, а поподне смо планинарили у 
околини главног града острава Хоре, прелепог градића 
са традиционалним белим кућама. 

На Самотракију има много природних атракција, 
погодних и за кањонинг. Ту су и термални природни 
базени и још неколико планинарских стаза на источној 
страни острва. Кањон Фониас сачекаће до неке наредне 
прилике, а нама до тада остаје сјајан осећај да смо 
били део нетакнуте природе и уживали у овом дивљем 
острву. 
 Текст и фото: Марко Милошевић
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 ПСД „ЋИРА” ОРГАНИЗОВАО МЕМОРИЈАЛНУ АКЦИЈУ

Шетња, као вид рекреације, добила је 
посебан смисао у „новој нормалној” 
свакодневици и ишчезавању навика 
које смо до сада неговали. За лајковачке 

планинаре, а и све оне који се тако осећају, љубав према 
ходању траје већ више деценија, уз нарочиту драж ако 
је присутан и неки виши разлог. 

Те октобарске недеље требало је поћи на меморијалну 
акцију „Микановим стазама”. У част преминулог 
оснивача и дугогодишнег члана друштва Милана 
Јовановића Микана ‒ Швабе, ПСД „Ћира” Лајковац 
поставило је 2018. године спомен-плочу на врху 
Мали Повлен. Од тада, „Микановим стазама” постаје 
традиционална планинарска акција која се одржава у 
октобру, на датум његовог рођења, и обухвата обилазак 
три врха - Мали Повлен (1.347 м), Велики Повлен (1.301 
м) и Средњи Повлен (1.271 м). 

Полазна и крајња тачка је дом ПД „Повлен”, испред 
којег се окупило четрдесетак планинара. Иако је јутро 
било магловито, екипа је кренула рано из Лајковца 
и скупила се испред дома. Осим планинара „Ћире”, 
с нама су били и пријатељи из ПД „Вис” Лазаревац, 
ПСД „Железничар” Шид и ПСД „Маглеш” Ваљево. 
Планинари свих генерација припремали су се за 
полазак на две стазе, дужине 11 и 15 км.

Наоружани добрим расположењем, кренули смо 
ка Кнежевом пољу, пратећи маркирани пут. Треба 
нагласити да стазе нису захтевне. Терен је богат 
изворима и увек се можете освежити.

Обронци Повлена обилују невероватном природом. 
Како је био крај октобра, куд год ми се поглед пружао, 
боје јесени су давале контраст облацима и плаветнилу. 
Комбинација стена и листопадног дрвећа чинила је 
да предели изгледају као са разгледнице. На ливадама 
око нас на све стране били су цветови мразовца. Диван 
цвет заправо је смртоносна замка. Ова биљка бледо-
розе боје цветова врло је отровна, а неупућени лако 
могу да је помешају са сремушем. Такође, може да се 
замени и са шафраником, која се користи за зачин. 
Прва лекција природе је да ништа није онако као што 
се на први поглед чини.

Направили смо прву паузу на ливади пред успон на 
Мали Повлен како бисмо се окрепили и скупили снагу 
за даље. Чекало нас је око 20 минута успона кроз густу 
шуму, корак по корак преко камења и лишћа. Након 
тога стижемо на врх Мали Повлен. 

Необично је што највиши врх носи назив Мали 
Повлен, а најнижи врх Велики Повлен. Очито, у духу 
овог краја, досетке су присутне у сваком аспекту 
живота. На врху је, по Микановој жељи, постављена 
спомен-плоча. Као обележје врха, недалеко одатле 
налази се и камени споменик с поруком: „На овом 
месту се спајају време и простор.”

АКЦИЈЕ

Микановим стазама

Вратили смо се истим путем кроз шуму и наставили 
кружном путањом ка средњем Повлену и видиковцу 
Плоче, а затим ка Великом Повлену. Одлучили смо да 
ипак наставимо сви заједно дужом стазом, оном од 15 км.

Гребеном настављамо ка Великом Повлену. 
Приликом успона могла сам видети силе природе на 

Још једна занимљива прича је везана за Плоче. 
Плоче су геолошки феномен, који је јединствен 
у Србији. Убрајају се у гео-наслеђе Ваљевских 
планина. На узвишењу Плоче налазе се велике 
громаде стена, састављене од морског шљунка 
што указује да је некада на овом месту постојало 
море. Недалеко одатле, на раскршћу планинских 
стаза, које се зове Бурма, налази се велико 
налазиште фосила.

ИНФО

делу: шест метара високо дрво ишчупано из земље 
са кореном. Али не сасвим, већ нагнуто под углом и 
даље стоји и пркоси, не желећи да се преда. Како се 
успињемо, даље се пред нама отвара поглед ка Ваљеву, 
Медведнику, Јабланику... С врха, оштро око може 
уочити и језеро Ровни.

Враћамо се у планинарски дом. Ходамо низбрдо, 
кроз шуму, пазећи куда газимо и водећи рачуна о 
сваком камену који се може откотрљати. Стижемо 
право на гулаш и питу с јабукама. Завршетак акције 
какав би Микан највише волео, уз добру храну и 
дружење.

„Време пролази, а успомене не бледе”, највећа је 
порука коју сам понела са овог пешачења. ПСД „Ћира” 

је на прави начин направио омаж великом човеку и 
планинару, чији су ведар дух и доброта непролазни.

 Јелена Божић
 ПСД „Ћира” Лајковац
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Последњег викенда у фебруару, одржан је 
Табор високогораца на Старој планини, у 
организацији Комисије за високогорство и 
експедиције ПСС. По први пут су љубитељи 

високогорских успона имали прилике да се званично 
сусретну на некој планини и размене искуства. 

Представници неколико клубова окупили су 
се у Топлом долу 26. фебруара. На вечери коју је у 
планинарском дому „Топли до” приредио наш домаћин, 
Срба Добросављевић из ПД „Планинарски вукови 037” 
из Крушевца, присутне је поздравио Александар Рашин, 
председник КВЕ, док је вођа успона, Зоран Ковљенић 
– Соко, члан ПСК „Победа” из Београда, изложио план 
успона.

По временској прогнози очекивало се да време буде 
лепо, без падавина, са јутарњом температуром нешто 
испод нуле, што се може сматрати идеалним условима за 
зимски успон. 

Ујутро, после доручка, 26 високогораца, од којих је 
половина млађа од 30 година, кренуло је стазом из Топлог 
дола, преко гребена Дуго било, према највишем врху 
Србије, Миџору (2.169 мнв). Након 2,5 сата хода, дошли 

Небу под облаке

Ходало се у колони један по један. Видела се само 
светлост чеоних лампи. Долазак на Мартинову чуку 
био је благо разочарање: од магле се ништа није видело, 
опет као и на многим врховима. Магла нас је пратила 
све до повратка у камп. Када је, напокон, изашло сунце, 
осетила се промена расположења. Следиле су припреме 
за повратак: распремање кампа, паковање опреме, 
скупљање смећа, јер на планини не треба оставити 
других трагова, осим стопа у снегу.

Силазак је био бржи од успона, али ништа мање тежак. 
Са ранчевима тежине 20+ кг просто се не може ићи 
брзо. И не треба. Највећи број повреда се управо догоди 
на силаску: еуфорија након успешног успона пролази, 
концентрација опада, стиже умор... У силаску је посебно 
важна правилна употреба планинарских штапова. Треба 
сачувати колена за неке будуће успоне.

Посебно нас је обрадовало крдо дивљих коња које 
смо срели успут. Они су, уз 40-так водопада, још једно 
обележје топлодолског краја Старе планине. Помисао на 
Србин гулаш који нас чека био је додатна мотивација за 
силазак.

Показало се да недостаје оваквих акција, у којима ће 
старији пренети млађима своја искуства. Циљ КВЕ је 
управо да споји искуство старијих и ентузијазам млађих, 
да заинтересује и припреми младе планинаре за лепе, 

Одржан први Табор високогораца 
Србије у организацији Комисије за 
високогорство и експедиције ПСС...

Говорећи о успонима на велике висине, хајде 
да прво дефинишемо појам „високогорство”. 
Како само име каже, то су успони на велике 
висине. Алпинисти такође иду на високе планине. 
И алпинизам и високогорство су такмичарске 
дисциплине у ПСС. И једни и други користе исту 
техничку опрему. У чему је онда разлика?
Најпластичније речено, разлика је у следећем: 
алпинисти траже тежину, а високогорци 
висину. Наиме, у алпинизму највише бодова 
доноси најтежи пут, често онај којим се нико пре 
тога није попео до неког врха (тзв „првенствени 
успон”), док је у високогорству најважније 
достићи што већу висину на што лакши начин.

Статистика успона
Укупан успон: 1.460 м
Укупан пређени пут: 26 км

ИНФО

ИНФО

смо до ивице снега. Успут смо срели једног мештанина 
који је, када смо му рекли наш наум, да спавамо у 
шаторима испод Миџора, у неверици одмахивао главом 
говорећи: „Не можете даље од снега!”

Будући да смо ми и дошли због снега, наставили смо 
даље и око 14 часова стигли на плато испод врха, где 
смо поставили шаторе. После предаха, група је кренула 
у кратку шетњу до врха. На превоју нас је дочекао јак 
ветар, као подсетник да се на планини време може брзо 
променити.  

На самом врху било је неуобичајено мирно. После 
неизоставног фотографисања, кренули смо назад. Млађи 
део екипе је посебно био пун утисака, јер за неке од њих 
ово је био први планинарски успон, први врх висине 
преко 2.000 м, прво ноћење у шатору...

Након доласка у камп уследиле су уобичајене 
активности: топљење снега, спремање вечере, припреме 
за спавање. Један од проблема спавања у шаторима зими 
је и тај што је дан кратак, а ноћ дугачка. Уђете у шатор, 
обавите све што треба и заспите већ око 19-19.30 сати, 
што је у градским условима просто незамисливо. 

Као и на већини високогорских успона, устали смо у 
3.30, како бисмо искористили ниску ноћну температуру. 
Површина снега је тада залеђена и лакше се хода са 
дерезама, јер нема пропадања.

У поход на Мартинову чуку, кренули смо по мраку, 
нешто пре пет сати. Како то обично бива, температура 
је била око -10 степени и дувао је ветар. Када на све то 
додате и маглу, добијете одличну симулацију успона на 
веће висине! 

али често изузетно захтевне походе на веће висине. Кући 
се враћамо богатији за нова познанства и једно вредно 
искуство. Надамо се поновном сусрету на некој другој 
планини, на некој новој висини...

 Александар Рашин
 планински водич I категорије
 и председник КВЕ

ТАБОР
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Београдска екипа кренула је у петак увече, 12. 
фебруара, и након само седам сати вожње стиже 
у кафану „Височица” где нас дочекују одморни 
и расположени другари из БИХ и шармантни 

домаћин Мехо. Одлучујемо да сутрадан „само” извидимо 
терен и потенцијалне смерове на турно скијама и попнемо 
се на највиши врх Височице - Вито (1.960 м).

У суботу устајемо око пола осам и након кајгане 
и уштипака пакујемо дерезе, лопате, по један цепин, 
пипсеве, сонде, лепимо крзна на скије и око девет крећемо 
из кафанице (око 1.220 мнв). Температура је пријатних 
-15. Тура креће финим успоном који се наставља равнијим 
делом преко ливада и улази у шуму, где поново почиње 
стрмији и помало залеђени део. Стаза је маркирана тако 
да оријентација није проблем, а у екипи имамо и више 
него искусне домаћине. Излаз из шуме је поприлично 
залеђен па је било доста проклизавања, скидања скија и 
савладавања педесетак метара стрмијег брда уз помоћ 
цепина. Након што смо преживели лед, са сломљеном само 
једном крпљом од штапа, настављамо даље до главног 
амфитеатра. Са леве стране видимо стену и смерове. Због 
густе магле, лавинозног терена и субјективног осећаја од 
-25°Ц одлучујемо да туру скратимо и уместо пењања на 
Вито, изађемо на врх Субар (1.820 м).

Терен прилично стрм и залеђен испод слоја пршића. 
Савладавамо све препреке и излазимо на врх. Затим следи 
лепши део - спуст. Терен на почетку доста стрм и каменит 
а онда падина постаје оборенија и уживамо у скијању све 
до поновног уласка у шуму. После пар закачених грана и 
падова, неискуснији скидају скије и пешаче, док ови бољи 
вешто скакућу и заобилазе сва стабла. Пред крај туре 
следи још један фин спуст до дома. Све у свему један лепи 
„смрз” и тура од 7,8 км с 600 м висинске разлике.

Температура је и даље била врло ниска, а преко ноћи је 
нападало и надувало доста новог снега. Терен је процењен 

 ЧЛАНОВИ АЛПИНИСТИЧКОГ ОДСЕКА БЕОГРАД ПОСЕТИЛИ БИХ

АЛПИНИЗАМ

Височица
као прилично лавинозан. Густа магла није помагала, 
тако да смо се поново одлучили за турирање. Овога 
пута крећемо ка десном амфитеатру и врху Велико Брдо 
(1.884 м). Приступ сличан као и претходног дана, стрмија 
ливада која се наставља у мању и не толико густу шуму. 
После пар километара излазимо на плато у подножју 
амфитеатра. Ту правимо малу паузу, испијамо чај и кад 
смо хтели да кренемо даље, плоча на којој смо стајали је 
клецнула и потонула пар центиметара. У том тренутку 
одлучујемо да је ипак паметније да се окренемо назад 
јер је терен испред нас било доста стрмији и сигурно 
лавинознији. Повратак овога пута у потпуности на 
скијама, па је и шума савладана. Тура од шест километара 
и излаз на 1.616 мнв.

Дан трећи, прогноза обећава, време сунчано, без магле 
али и даље врло хладно (-12°Ц). У плану је било пењање 
потенцијалних течајских смерова на Мокрим стенама. 
Међутим, када смо погледали кроз прозор на Мокре 
стене, видео се траг озбиљне лавине. Тако да поново 
одустајемо од пењења и крећемо у шетњу до великог 
амфитеатра да изблиза погледамо смерове. Дан је сунчан, 
предели предивни. Пеђа је мерио дубину снега и смишљао 
паклени план за будуће течајце. Поглед се пружа на 
југоисточну страну Бјелашнице. Одлучујемо да брзински 
сиђемо до дома и запутимо се на још једну турно-туру 

како бисмо искористили прелеп сунчан дан.
План је био да се иде гребеном, десно од техничког 

пута, да се избегне лавинозан терен и изађе на највиши 
врх Бјелашнице (2.067 м). Одлучујемо да будемо „лигхт 
анд фаст”, те из ранчева вадимо дерезе и алатке. Крећемо 
само са пипсевима, лопатама и сондама. Седамо у 
аутомобил и возимо се двадесетак минута до планинског 
дома „Бијеле воде” на Бјелашници који се налази на око 
1.500 мнв. Тура креће кроз прелепу белу шуму и излази 
на чистину одакле нам се поглед пружа на све околне 
планине: Прењ, Трескавицу, Биоч, Височицу, Јахорину, 
Маглић, Волујак, Дурмитор... Настављамо преко 
широких ливада и долазимо под дно опсерваторије. 
Видимо трагове скија и већ маштамо о томе како ће то 
бити диван спуст. Дан се ближи крају и имамо мање од 
два сата за успон на највиши врх. После кратке паузе 
крећемо горе, стрмом и прилично залеђеном стазом, 
међутим крзна добро држе и настављамо даље. Како 
се пењемо више, дан одмиче, постаје хладно а терен се 
претвара у ледену плочу. Сваки пад би се потенцијално 
завршио пар стотина метара ниже, уз могућност 
лупања о камење са леве стране. Чини нам се да терен 
горе постаје мало блажи па одлучујемо да наставимо 
са скијама на леђима. Једино је наш искусни локалац 
Игор прошао добро јер је имао дерезе за скије. После 
пар минута озбиљног мучења у покушајима забадања 
панцерица и штапова у ледену плочу, другар Милош 
„Гризли”, који је имао дерезе и алатке враћа се по нас, 
правећи нам ногоступе. Докопавамо се мало дубљег 
снега и одлучујемо да попречимо на ски-стазу и не 
попнемо се до самог врха. Изашли смо на око 1.920 мнв. 
Без покретања лавине дочепали смо се стазе и одахнули. 
Следи дугачак и леп спуст плавом стазом Бјелашнице. 
На дно стижемо таман пред мрак и улећемо право у 
ресторан „Мећава” да се загрејемо и смажемо пицу.

Последњи дан ове наше акције коначно одлучујемо 
да нешто и попнемо. Претходног дана снимили смо 
одроњену страну која излази на нижи врх Велика глава 
на ивици главног амфитеатра. Извукли смо три смера 
(три навезе по двоје) од око 120 метара. Први цуг сваког 
било је мало тежи са кратким леденим скоковима (ЊИ2). 
До врха лагано пењање по чврстом снегу где су алатке 

Учесници акције били су:
Игор Милошев, Предраг Загорац, Никола 
Ајдуковић, Дарко Даљевић, Јована Милићевић, 
Душан Стојчевић, Срђан Боснић, Љиљана Матић, 
Милош Милановић, Ивана Рогић.

ИНФО

лепо радиле. На врху, сунце, кратак одмор и повратак 
назад, сад већ добро познатим путићем кроз шуму. Следи 
паковање и покрет кући. Срећници попут Игора, Сркија и 
мене уживање настављају на скијању по Јахорини.

Преко пута наше кафанице, налази се планинарски дом 
који изгледа сасвим пристојно а чули смо да је и клопа 
супер. Турно-туре, иако много много захтевније од мојих 
претходних на Тари и Дивчибарама, заиста су биле лепе, 
са призорима и пејзажима које до тад нисам видела и 
скијањем по дубоком снегу и шуми. Поука приче је да без 
опреме се не треба упуштати у овако нешто, дакле нигде 
без дереза и цепина. Ако посетите Височицу, обавезно бар 
један дан треба одвојити за скијање на Бјелашници, јер 
стазе дуге и стрме.

 Ивана Рогић
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Када сам добила план акције и путовања од 
водича, прва речаница је гласила: „Лепота 
Марока видљива је у очима берберских жена”. 
Она ми се нехотице одмах урезала у памћење, а 

касније сам се уверила да јесте тако. Путовање и јесте било 
сјајно, томе су допринели исто тако сјајни водичи, као и 
остатак екипе, али и људи – домаћини који су нас врхунски 
угостили и трудили се да нам буде максимално лепо.

Мароко, краљевина на северозападу Африке, држава са 
богатом историјом, у којој можете видети пустињу, прелепе 
баште, грађевине, а све то будно „надгледа” планински 
масив Атласа и његово величанство Јебел Тоубкал – 
највиши врх од 4.167 мнв.

КОНАЧНО – АФРИКА
Када смо слетели на маракешки аеродром, укупно нас 

двадесет, дочекали су нас домаћини, насмејани Рашид 
Тубкал и возачи. На брзину смо обукли мајице специјално 
штампане за ову експедицију и спретно „испозирали” за 
једну заједничку фотографију.

МАРАКЕШ
Маракеш, „Црвени град” или „Бисер југа”, један је од 

четири краљевска града у Мароку. Назив му потиче из 
берберског језика и значи „Божија земља”. Привреда се 
заснива на туризму, трговини и занатству, а томе у прилог 
говори и чињеница да овај град годишње посети преко два 
милиона туриста. Оно што се може убројати у атракције 
у Маракешу јесте трг Џема ел-Фна, џамија Кутубија и 
ботаничка башта Мажорел.

Трг Џема ел-Фна је место на ком се одвија буквално све! 
Бар смо ми стекли такав утисак. Увече све врви од мештана 
и туриста. На сваком кораку вам нуде нешто – почев од 
цртања каном, прорицања судбине, сликања са змијама и 
мајмунима, па до продаје разних производа. Чује се музика 
са свих страна, праве се сокови и буквално вас вуку да 
седнете и једете. 

Џамија Кутубија је највећа џамија у Маракешу. Кажу 
да је њен 69 метара висок минарет видљив из сваког дела 
града. У џамију, нажалост, није био дозвољен улазак, али 
смо се зато дивили њеној спољашњости.

Ботаничка башта Жардин Мажорел је градска атракција 
за чију се улазницу чека у подужем реду. Ми смо имали 
срећу јер је један од водича успео да се договори са 
редаром за улазак преко реда, јер заиста нисмо имали 

Док чекамо да свет поново почне да 
живи и путује без короне, сетимо се 
далеких меридијана којима ћемо се 
верно вратити...

пуно времена за обилазак ове баште, и чекање у реду би 
га знатно скратило. Занимљиво је да је овај врт пуних 40 
година градио и одржавао Жак Мажорел, а након његове 
смрти, овај врт је открио и спасио од пропасти чувени 
Ив Сен Лоран и његов партнер Пјер Берже. У врту су 
присутни редари који брину о томе да све буде у реду. 
Стазе постоје кроз цео врт и није дозвољено шетати 
ван њих. Уколико то покушате редар ће вас сигурно 
опоменути.

Још једна знаменитост Маракеша је и Палата 
Ел Бади. Саградио ју је Ахмед Ал Мансур, између 
1578. и 1602. године. Њено име у преводу значи - 
„неупоредива”. Сигурна сам да је таква и била, јер 
и дан данас може се распознати, међу остацима 
палате, да је била изузетно атрактивна, раскошна и 
задивљујућа. Нажалост, током своје бурне историје, а 
посебно у 18. веку, изгубила је много тога, али свакако 
не и шарм, којим и данас плени.

ЕСАОУИРА
Рибарски градић на обали Атлантског океана. Познат и 

под називом Могадор, на берберском језику. У преводу на 
арапски „Мали бедем” због тврђаве која се налази у граду. 
Врло симпатично место где можете уживати свим чулима. 
Мале уличице крцате су радњицама и туристима који 
шетају, пристижу или одлазе.

Шеталиште уз обалу океана је велико. Стално дува 
ветар, па време није било за купање, али зато за лудирање 

Мароко
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и прављење сјајних фотки – јесте! Наравно, овај ветар 
погодује и кајтерима, који су стационирани на самој 
плажи.

Када се приближите луци осетићете карактеристичан 
мирис рибе, али ћете и видети велики број мачака на 
улици. Чак су им и кућице направили. Наравно, ту су и 
галебови, обзиром на мреже пуне рибе.

Овде можете посматрати и један од најлепших залазака 
Сунца. Седећи на тераси ресторана, тик уз тврђаву на којој 
су снимане сцене за серијал „Игре престола”.

КАЗАБЛАНКА
Казабланка (Дар ел Беида) је велики град (највећи 

у Мароку), самим тим је и гужва у саобраћају, галама, 
бука… Али ипак, има и своје лепоте. Део шеталишта уз 
обалу је лепо уређен, а ту се налази и џамија Хасан II, 
раскошна у свој својој лепоти. То је друга по реду џамија 
у свету по висини минарета, и могу вам рећи да је заиста 
импозантна.

Обзиром да је, током нашег боравка у Мароку, био 
Рамазан није нам био дозвољен улазак у џамију за време 
молитве, када се у џамију али и на простор предвиђен 
за молитву испред џамије скупи чак и 100.000 људи. 
Сутрадан, преподне смо обишли музеј и џамију, за чега 
смо купили улазнице, и вредело је! Имали смо водича 
који нам је укратко испричао историјат ове грађевине и 
објаснио нам понеке обичаје у муслиманској вери.

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО: ВИСОКИ АТЛАС
Атлас је планинаски масив у Северној Африци. Овај 

масив је своје име добио по диву Атласу који је на својим 
леђима држао небески свод. Атлас се састоји од пет масива 
који су међусобно повезани и подељени су у четири 
групе. Ми смо, као наше одредиште, изабрали Високи 
Атллас. Највиши његов врх је Јебел Тоубкал (4.167 мнв) 
који се налази на планини Тоубкал у северозападном делу 
Марока. Управо њему смо захвални што нам је тог 23. маја 
2019. године. дозволио да раширимо заставу на његовом 
тлу, и будемо поносни на себе.

ИМЛИЛ
У Имлил, месташце у подножју Атласа, смо кренули 

21. маја. Тамо нас је дошекао Рацхид, љубазни и увек 

то било симпатично, па сам му рекла да им каже: „´Ајде!”, 
што је он прихватио, па се даље могла чути мешавина 
узвика – мало „yаllа”, а мало и „´ајде”.

Управо на овом успону се показала великодушност и 
доброта какву само планинари могу имати. Свакоме коме 
је требала помоћ – остатак екипе је помагао колико је ко 
могао. Мени првој су рукавице биле танке, и руке су ми 
биле хладне, па ми је један од водича дао дебље рукавице, 
а на своје руке је навукао моје танке. То се десило и мојој 
пријатељици, тада јој је Влада дао своје рукавице. Другој 
је рукавице дао Ибрахим… То је оно што нас је и довело 
до врха: били смо хомогени и једни друге подржавали. 
Делили смо храну, воду, јакне, рукавице и речи подршке – 

што је исто било битно. А све то уз смиреност и стручност 
водича, али и Ибрахима. Након 4,5 сата хода и безмало 
1.000 метара успона, стигли смо на врх. По први пут у 
животу, након попетог врха су ми на очи кренуле сузе. 
Радоснице! Села сам и плакала… То је моменат када 
испуните циљ, опустите се и осећања просто навиру. 
Прилази Влада и грли ме, честита… Сви су насмејани, 
срећни… Боже какав призор – неописив! И у том моменту 
свима нам је иста мисао на уму – успели смо!

Па… до неких нових врхова, остаје ми само да напишем 
ону чувену реплику из култног филма „Казабланка” коју 
изговара Ингрид Бергман: „Play it again, Sam”… Али, 
следеће године...  Ивона Тот

насмејани домаћин, који нас је угостио на начин на који 
би му позавидели неки од светски познатих хотела. Сам 
смештај је био аутентичан и надасве чист, а о храни да не 
причам. Једном речју: перфектно!

У среду, 22. маја смо кренули ка планинарском дому 
„Муфлон” који се налази на, отприлике, 3.200 мнв. Нас 
двадесет планинара били смо видно расположени и једва 
смо чекали планинарење. Придружио нам се наш водич 
Ибрахим.

Целом стазом, која није била напорна, пратио нас је 
шум потока и малих водопада. Помислила сам како то ни 
у сну не бих очекивала – толико воде, која је иначе чиста и 
може се пити. Након пријављивања на контролној тачки, 
продужили смо даље и убрзо ушли у НП „Тоубкал”.

До дома смо неколико пута стали и пили сокове које су 
продавали на тезгама. Сокове цеде пред вашим очима, и 
избројали смо да у једну чашу исцеде сок од шест-седам 
наранџи. Укусније наранџе од мароканских никада нисам 
пробала. Исто то важи и за сок. Он нам је итекако пријао, 
обзиром на температуру ваздуха.

После неких 15 км, стигли смо до планинарског дома. 
Оставили смо ствари и кренули, по претходном договору, 
на аклиматизацију. Попели смо се до висине од 3.600 
мнв и ту смо планирали мало дужи останак, али су нас 
облаци, који су се веома брзо накупљали, натерали да 
сиђемо у дом.

Након спуштања у дом, вечерали смо, причали и 
договарали се за сутрашњи успон. Сутрадан је требало 
устати у три сата, па смо отишли и раније на спавање.

НА КРОВУ СЕВЕРНЕ АФРИКЕ – ЈЕБЕЛ ТОУБКАЛ
У четвртак, 23. маја, устали смо у три ујутру, спремили 

се и већ у четири сата, нас 15 смо били спремни за полазак. 
Наш водич, Ибрахим, био је такође спреман и повео нас 
је ка врху. Могу да кажем да је са тачношћу проценио 
нашу групу и према тој процени одредио ритам и брзину 
кретања ка врху. На томе смо му веома захвални, јер смо 
чули приче да неки водичи баш и нису пуно марили за 
учеснике, па су јурили горе, а и доле.

Ибрахим је пазио којом стазом идемо, и вешто 
заобилазио теже стазе. Након сваке паузе би узвикнуо: 
„Yаllа!” и ми смо били спремни за наставак успона. Мени је 
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ШТА ЈЕ GORE-TEX И 
ЗАШТО ЈЕ ТО ВАЖНО?

МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ОПРЕМА

Као планинар, у полушали могу рећи да је 
киша један од наших највећих непријатеља 
- може да пада у било које доба године, из 
било ког правца и смера, и гарантовано ће 

пронаћи пут кроз све слојеве ваше одеће. Давне 1978. 
године патентирано је ново оружје у борби против 
влажног времена. Звало се Gore-Tex. Будући да је међу 
нама дуже од 40 година, многе иновације омогућиле су 
да овај материјал постане квалитетнији, јефтинији и 
лако доступан, те се он данас може пронаћи у јакнама, 
ципелама, камашнама и другим деловима заштитне 
опреме. 

Данас сви знамо да нас Gore-Tex одржава сувима, 
али да ли знамо шта је заправо то? Да ли је то тканина? 
Прошло је преко четрдесет година откако се овај 
камен темељац „перформансних” тканина појавио на 

тржишту, па погледајмо изблиза Gore-Tex и зашто смо 
спремни да издвојимо додатни новац за опрему с овом 
технологијом.

ШТА ЈЕ GORE-TEX?
Gore-Tex је на најосновнијем нивоу мембрана која 

зауставља течну воду, али омогућава пропуштање 
водене паре ка споља. То значи да вас Gore-Tex одржава 
сувим не само од кише која пада, већ и од влаге коју 
стварате током знојења.

АЛТЕРНАТИВЕ
Производња материјала који се користе за 
производњу „оутдоор” одеће је индустрија 
вредна више милијарди долара, а Gore-
Tex тренутно стоји као најпознатији бренд 
на тржишту. Међутим, Gore-Tex није без 
конкуренције. Други брендови користили су 
третиране полимере за производњу других 
мембрана, a сличних ефеката, те данас имамо 
пуно замена, које су се одлично показале у 
лошим временским условима.

Када је на испиту водоотпорност - 
ослоните се на Gore-Tex. Данас више 
нема никаквог разлога да избегавате 
активности у природи због лошег 
времена...

Сама мембрана израђена је од експандираног влакна 
политетрафлуоретилена (познатог и као тефлон). 
Истезањем овог полимера настаје микропорозни 
материјал са преко девет милиона пора по квадратном 
инчу. Ова мембрана је везана за тканине на више начина, 
како би их учинила потпуно водоотпорним, али и 
отпорнима на ветар.

КАКО ЈЕ СТВОРЕН GORE-TEX?
Боб Гор (Robert Gore) је, како то обично бива, овај 

поступак открио сасвим случајно 1969. године. Током 
извођења експеримента са загрејаним шипкама 
политетрафлуоретилена, Горе је нехотично прегорео 
једну од ових загрејаних шипки. Притом је открио 
потпуно нови облик овог полимера, данас познат као 
еПТФЕ (продужени политетрафлуоретилен).

Било је потребно неколико година да Боб Гор 
стекне потребне патенте за своју револуционарну 
новооткривену технологију, на крају уводећи бренд Gore-
Tex 1978. године.

ЗА ШТА СЕ КОРИСТИ GORE-TEX?
Gore-Tex се углавном користи за израду одеће и обуће, 

попут јакни за планинарење и скијање и планинарских 
ципела. Његове перформансе у суровим временским 
условима чине Gore-Tex готово незамењивим за спортове 
на отвореном.

Како се Gore-Tex мембране могу везати за многе 
материјале, он се користи и за израду шешира, рукавица, 
чарапа, па чак и торби. Gore-Tex је такође популаран у 
свету патика за трчање за разне терене.

КАКО ДЕЛУЈЕ GORE-TEX?
Познат на тржишту као „Гарантовано да ћете бити суви”, 

Gore-Tex је водоотпоран и отпоран на ветар. Микроскопске 
поре Gore-Tex мембране су приближно 20.000 пута мање 
од капљица воде, што значи да вода не може да прође кроз 
тканине повезане са мембраном. Међутим, ове поре су 
700 пута веће од молекула паре влаге, што значи да зној 
може да прође кроз мембрану ка споља. Уз то, молекуларна 

структура мембране толико је сложена да већина молекула 
ваздуха не може продрети кроз мембрану.

Да би се створили Gore-Tex производи, ова мембрана 
се наноси између основног и спољашњег текстила. 
Својеврстан поступак ламинирања може да се примени 
на више начина за постизање различитих спецификација 
перформанси, а најчешће конструкције слојева су:

● Двослојна конструкција ‒ Gore-Tex мембрана 
везана је само за спољашњи текстил, а не и за поставу. То 
омогућава одећи Gore-Tex да има одвојену поставу.

● Трослојна конструкција ‒ Ова метода веже Gore-Tex 
мембрану и на спољашњи текстил и на поставу, чинећи 
трајнију тканину. Ова је конструкција идеална за лагане 
јакне.

● З-Линер ‒ Ова конструкција слична је трослојној 
варијанти, међутим, Gore-Tex мембрана везана је за 
изузетно лагану тканину која слободно „плута” између 
спољашњег текстила и поставе. Ова метода 
је добра за израду сложене зимске 
горње одеће са слојевима тканине и 
изолације.

У производњи Gore-Tex јакни, 
спољашњи слој се обично третира 
ултратанким полимером - ДWR (Du-
rable Water Repellant). Овај третман 
чини да се накупљене капљице воде 
откотрљају с површине тканине. ДWR 
премаз се временом троши, али код куће може поново да 
се нанесе водоодбојним спрејем.

 Приредио: Јован Јарић
 Извор: heddels.com

Киша и ветар
не продиру Влага испарава

Вањски 
материјал

Постава
Gore-Tex мембрана
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ОПРЕМА

Све активности у природи, а посебно 
уколико је у питању вишесатно ходање по 
неприступачном терену, могу бити прави 

изазови. Ситне незгоде, фелери с опремом или 
повреде, лако се могу санирати ако имате чиме. 
Због тога је веома важно да увек са собом носите 
комплет прве помоћи.
У комплету прве помоћи морају да се налазе: 
први завој, пар калико завоја различите ширине, 
компресе од газе, адхезивни завојни материјал, 
троугла марама, паковање фластера, фластер на 
калему, изотермални прекривач (астрофолија), 

ОПРЕМИТЕ ТОРБИЦУ
ПРВЕ ПОМОЋИ 

ОСНОВНИ ПРИБОР

Свака торбица прве помоћи има 
стандардни састав, али планинарска 
мора да садржи и неке практичне 
додатке...

сигурносне игле, маказице, игле сигурнице, пар ПВЦ 
кеса и незаобилазне ПВЦ рукавице.

Ако сте пунолетан планинар, до сада сте већ 
могли да се упознате са основама пружања прве 
помоћи преко курсева у свом друштву. Уколико 
нисте – можете се обратити свом планинарском 
удружењу или служби Црвеног крста. Циљ ове 
обуке није да изводите сложене захвате, већ да, 
док чекате стручно лице, једноставним методама 
код повређене особе спречите даљу штету, а својим 
поступцима не погоршате њено стање.

Комплет свакако нећете носити приликом сваке 
шетње, али када одлазите у природу с ранцем на 
леђима, а посебно на хејкерске туре, вишедневне 
трекинге и високогорске акције – он је обавезни 
део ваше опреме. Међутим, поред комплета прве 
помоћи постоји још читав низ ситница којима 
можете олакшати живот себи и другима.

  Прусик
Уже дебљине од 4-8 мм, дужине 
од 4-6 метара, јесте прусик. 
Поред више намена у алпинизму, 
прусик је веома користан у 
разним ситуацијама и због тога 
треба да буде обавезна опрема 
сваког планинара. Може се 
користити као део прве помоћи, 
али и допунско осигурање 
неискусним планинарима 
приликом преласка критичних 
деоница. Будући да се модерна 
ужарија израђује од синтетичких 
материјала – прусик је изузетно 
лак и не заузима много простора 
у дневном ранцу.

  Телефон
Поред тога што вам може помоћи 
у оријентацији и пружити обиље 
корисних података о простору 
у којем се крећете, помоћу 
њега можете упутити позив у 
помоћ. Иако сви верујемо да 
је незгодан пад нешто што се 
дешава другима, ипак не треба 
ризиковати.
Напомена: Данас постоји велики 
број апликација за паметне 
телефоне који вам могу помоћи 
у кретању, оних који бележе 
трек или рачунају пређену 
километражу. 

  Ножић
Избегавајте сувише велике 
ножеве и оне с футролама 
од органских материјала, јер 
се тешко чисте. „Скакавац” 
је тип ножа који никако није 
„природа френдли” јер, баш 
како му име каже, „искаче” на 
притисак полуге, што је опасно 
и непоуздано док га мућкате у 
ранцу. Идеалан је перорез, илити 
ножић на преклапање дужине 
сечива од око 10 цм (ширина 
парчета хлеба), у потпуности 
израђен од метала, који се лако 
пере, чисти и дезинфикује. Битно 
је да је оштар, да има шпиц, те 
не представља опасност када је 
склопљен.

Пиштаљка и батеријска лампа
Ове две ствари никада не одвајајте и не вадите 
из свог ранца. Излишно је описивати функције и 
употребу ових предмета. Битно је да су вам при 
руци када затребају.

Лекови и суплементи
Уколико користите неке медикаменте, носите 
их у одвојеној торбици и никада их не мешајте 
с прибором за прву помоћ, како бисте избегли 
могућност да их некоме дате. Лекови могу 
изазвати озбиљне алергијске реакције, које 
могу бити погубне у ситуацији када сте далеко 
од лекара.
То значи да ни ви не бисте смели да узимате 
лекове од других, а посебно уколико их никада 
раније нисте користили.
Изузетак представљају суплементи - витамини 
и минерали који су саставни део електролита, 
спортских гелова и слично.

Грицкалица за нокте
Крваве чарапе од „угруваних” ноктију и жуљева међу прстима умеју да 
покваре дан. За ово су криви неисечени нокти. На тако нешто, признаћете, 
требало се мислити раније… Нокте треба средити дан пре обувања 
планинарске обуће и то треба обавити зналачки. Међутим, чак и савршено 
сређени нокти, уколико их згурате у ципелу и осам сати доводите на ивицу 
опстанка, могу да покажу своју ћуд. Дешава се да нокат иритира кожу на 
суседном прсту и доведе до оштећења. Такође, због влажних ногу долази до 
мекшања и листања ноктију. Не заборавите ни на нокте на рукама, који могу 
да вам приреде муку. Најзад, током вишедневних тура – нокти расту. Ако 
мислите да ћете неке од ових проблема моћи да решите ножићем, грдно се 
варате, јер је то одличан рецепт да се озбилјно повредите.
Имајте на уму да је грицкалица, баш као четка за зубе или гаће – лични 
предмет и не дели се около. Због вашег великог срца преко грицкалице 
можете да зарадите целу абецеду хепатитиса и крвно преносивих болести. 
Дакле: чувајте је само за себе.

Лонче
Имате свој бидон или мех и своју воду не делите с другим планинарима. Сви 
прави планинари знају да је количина воде лична одговорност, те да ићи 
неприпремљен на стазу значи велику нелагодност, падање у несвест због 
дехидрације и угрожавање целе групе. Са друге стране, свакоме се може 
десити да остане без воде и не верујем да постоји планинар који ће одбити 
да човеку у проблему да воде. Када имате лонче биће вам лако да то урадите 
хигијенски исправно. Довољно вам је мало алуминијумско лонче које се лако 
пере и тешко уништава.

Игла
Једна обична мала игла, која може да направи рупицу на вашем жуљу, мора 
бити обавезан део прибора. Игле сигурнице из комплета прве помоћи обично 
су доста тупе, тако да њима можете направити више штете него користи. 
Жуљ никада не покушавајте да пробушите ножићем или грицкалицом, јер 
ризикујете да направите сувише велику рупу на надуваној опни, што може 
изазвати љуштење коже и доста суза. Довољан је само један „боц” који ће 
дренирати садржај жуља и омогућити лепељење раздвојених слојева коже. 
После пар сати сте као нови!
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АКТИВНОСТИ ПСС

Годину за нама обележило је нешто до тада 
незамисливо ‒ планинарима је у одређеном 
периоду године био онемогућен одлазак на 
планину и одржавање активности из календара 

такмичења и манифестација. Због пандемије вируса 
ковид-19 таква је била цела година и ево једног осврта 
на оно што је обележило планинарску 2020. годину. 

Почетком марта, у Аранђеловцу је одржана редовна 
Скупштина Планинарског савеза Србије и већ наредног 
викенда званично је почела и такмичарска сезона. 
Тек што је почела, одмах је и заустављена након прва 
два догађаја. Прво коло Лиге Србије у планинарској 
оријентацији одржано је у суботу 14. марта без већих 
проблема, док је почетак првенства у планинском 
трчању заказан дан касније обележило сазнање да 
ће највероватније већ након ток викенда све бити 
заустављено. У брзој реакцији надлежне комисије и 
организатора и уз придржавање прописаних мера, 
у Инђији је упркос свим проблемима одржано прво 
коло такмичења. Увођењем ванредног стања и забране 
окупљања све је стало. У складу с тим, Планинарски 
савез Србије је донео одлуку о обустави активности из 
календара такмичења и манифестација за 2021. годину.

Цела година је прошла у покушајима да се одрже 
планиране активности, али због прописаних мера 
надлежних државних органа највише су страдале 
најмасовније активности. Подаци на крају говоре и да 
су одржане само три републичке планинарске акције 

Година коју је 
„појела” корона
Пресек активности Планинарског 
савеза Србије у 2020. години...

(Зимски успон на Трем, „Дан чистих планина” на 
Рајцу, и „Јастребачки марш”) уз две акције од посебног 
значаја из календара. У септембру је уз придржавање 
епидемиолошких мера и уз подршку Института за 
јавно здравље „Милан Јовановић Батут” одржан „Дан 
пешачења”. У другој половини истог месеца одржан је и 
планинарски маратон на Фрушкој гори, али у смањеном 
обиму. Поред ових акција, у току године одржане су и 
само три традиционалне акције из календара. Поједине 
основне планинарске организације одржале су акције 
уз минималан број учесника из сопствене организације. 
На тај начин сачувале су континуитет одржавања 
акција и нису прекинуле традицију. Због безбедности 
најмлађих одустало се и од одржавања републичких 
акција за младе, као и од планираног седмодневног 
кампа за младе на Сопотници. 

Од такмичарских дисциплина највише проблема 
било је у планинарском трекингу. Због великог броја 
учесника и ограничења у броју окупљених, одржана 
су само два кола лиге. Због познатих околности није 
било могуће организовати ни планиране активности 
високогораца, тако да је у претходној години забележен 
најмањи број високогорских успона. Отказана је и 
национална високогорска експедиција.

Веровало се да ће лето донети промене и да ће 
моћи да се настави с планираним активностима, 
али показало се да је то било нереално очекивање. 
Планинарски савез Србије је обуставио забрану 
активности из календара почев од 1. јуна 2020. 
године, али није се пуно тога променило. Са својим 
активностима кренули су спортски пењачи на 
природној стени, као и алпинисти. Било је проблема с 

одржавањем такмичења и с малим бројем такмичара 
због тога што је дозвола зависила и од одлука локалних 
самоуправа на чијиј територији су се организовала 
такмичења. И поред велике жеље и воље, након више 
разговора и разматрања ситуације, у договору с 
организатором (ПСК „Железничар” из Краљева) донета 
је одлука о отказивању „Дана планинара” у Рудном. 
Остао је договор да се иста такмичарско-рекреативна 
манифестација одржи на тој локацији наредне године.

Тада је већ било јасно да ће цела година бити 
таква, тешка и неизвесна. Једино што је било добро 
јесте чињеница да су планинари могли да се крећу, 
путују, планинаре, уз придржавање прописаних 
епидемиолошких мера. Велики број основних 
планинарских организација је обуставио своје 
активности или их је свео на најмању могућу меру, 
али  чланови су се сами организовали и одлазили на 
планинарење у мањим групама. 

Служба водича ПСС је уз велике напоре успела да 
организује обуку за водиче III категорије на Сопотници. 
Крајем године одржана је и обука за водиче на 
опремљеним пењачким путевима. Традиционални збор 
СВ није било могуће одржати на начин како је то било 
рађено претходних година. 

Од тренутка кад је објављен календар такмичења 
и манифестација почело је и њихово одржавање, 
тако да је добар део активности и одржан. Одржан је 
већи број такмичења у планинарској оријентацији и 
планинском трчању, као и три планирана Државна 
првенства у спортском пењању на природној стени. 
Алпинисти су спроводили своје активности широм 
Србије уз минималан одлазак у иностранство. Своје 
појединачне активности, у којима су остваривали и 
врхунске резултате, без већих проблема организовали 
су и спроводили спортски пењачи на природној стени. 
Спелеолози су такође због мањег броја учесника могли 
да организују и спроводе своје планиране активности. 
У 2020. години није одржано првенство Балканске 
планинарске уније у планинарској оријентацији, 

планирано за октобар у Црној Гори. Одустало се и 
од одржавања три кола већ устаљеног СХС купа у 
драјтулингу и такмичарском пењању на леду. Због 
повремених затварања и обуставе путовања, није било 
могуће одржати ни ово такмичење. У децембру, у Овчар 
бањи је одржано Државно првенство у драјтулингу, уз 
велике напоре организатора и под сталном претњом да 
такмичење буде отказано. 

Кампове за младе и перспективне спортисте одржали 
су алпинисти, спелеолози и спортски пењачи. По први 
пут одржан је камп за младе у планинском трчању. Нису 
одржани кампови за младе у планинарској оријентацији 
и драјтулингу. 

Велику заслугу за одржане активности имају 
комисије савеза, као и сами организатори догађаја. У 
неким случајевима се и поред пуно уложеног труда и 
рада морало и одустати. Након свега може се закључити 
да је иза нас дефинитивно једна тешка година, која 
је донела пуно искушења и проблема. У таквим 
околностима пуно смо и научили, и на тај начин се 
спремили за оно што нас очекује ове године. 

Руководству ПСС и свим комисијама које су 
надлежне за спровођење активности из календара 
такмичења и манифестација предстоји озбиљан рад 
како би 2021. година била другачија од претходне. 
Ту су и основне планинарске организације као 
организатори самих догађаја које свакако подносе 
највећи терет за њихово одржавање. Заједнички рад, 
добра координација, сарадња, предвиђање и планирање 
довешће до тога да обезбедимо одржавање што већег 
броја планираних догађаја. У првом плану ће свакако 
бити безбедност и сигурност учесника, а онда је и 
на њима самима да прате и поштују све прописане 
неопходне мере које спроводе ПСС и организатори. 
Сви заједно учествујемо у склапању мозаика који 
2021. годину мора учинити бољом и садржајнијом од 
претходне. 

 Александар Марковић,
 Спортски директор/начелник ПСС
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Какви су наши 
планинарски домови

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА

КОМИСИЈЕ ПСС

Комисија за објекте у ПСС, у децембру 2020. године, 
поделила је табле с ознаком категорије. Наиме, 
31 планинарски објекат је категорисан према 
правилнику о категоризацији ПСС. Од тога је:

А категорије ****, 12 планинарских објеката
Б категорије ***, 10 планинарских објеката
Ц категорије **, 9 планинарских објеката
На 12 планинарских објеката постављене су табле по 

упутству, а у току је даље постављање преосталих табли.
У току рада примећено је доста неажурних података, 

поготову за контакт особа задужених за планинарски 
објекат. Замољени су клубови да достављају податке о 
променама како би се сви потребни подаци ажурирали.

На наслеђеном списку из претходних година налази 
се 66 планинарских објеката. Очекујемо да ће се и у овој 
години јавити планинарски клубови који имају објекте 
како бисмо и њих категорисали. Упитник-образац налази 
се на интернет страници Планинарског савеза Србије и 
лако је доступан. Такође, уколико дође до промена код 
категорисаних објеката, то клубови могу да пријаве, па 
им се категорија може променити.

Циљ категоризације је подизање квалитета капацитета 
планинарских објеката, унапређење њиховог рада, као и 
мотивација за адаптирање, сређивање, те изградњу нових 
објеката.

Представљамо вам рад Комисије за 
планинске објекте у 2020. години...
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С циљем унапређења рада планинарских објеката, 
а самим тим и планинарских клубова и подизања 
планинарства на виши ниво, Комисија је у прошлој 
години започела припрему Саветовања: Планинарски 
објекти у Србији. Иако је планирано за децембар 
прошле године, саветовање је одложено због пандемије 
и, уколико се буду створили услови, одржаће се 
крајем маја или почетком јуна у планинарском дому у 
Растишту.

Пример добре праксе (пројектно финансирање).
Теме су: планинарски објекти данас, планинарски 

објекти које желимо у будућности. Улога ПСС у стварању 
услова за инвестирање, законски оквири. Модели 
инвестирања, примери добре праксе из региона и Европе. 
Планинарски објекти и пешачки, планинарски путеви. 
Предлози за унапређење рада постојећих и оснивање 
нових планинарских објеката.

Осмислили смо и анкету-упитник, да бисмо направили 
реалну статистичку подлогу о садашњем стању и реалним 
улагањима, и искоришћености капацитета.

 Љиљана Станојевић,
 Комисија за објекте

Формулар анкете налази 
се на интернет страници 
Планинарског савеза Србије. 
Уколико желите да попуните 
упитник - скенирајте код.

Многи планинари 
познају Жику 
Бранковића или су 
барем чули за њега. 
За оне који га не знају, 
ради се о ЧОВЕКУ који 
је ПОБЕДИО РАК и попео 
се на неке од највиших 
врхова. Такође, Жика 
Бранковић аутор је 
књиге ,,Од понора до 
Хималаја”.

Куповином ове књиге учествујете у 
хуманитарној акцији. Сав приход од продаје 
књиге Жика донира Националном удружењу 
родитеља за децу оболелу од рака (НУРДОР).

Од понора до Хималаја
Жика Бранковић

КАКО КУПИТИ КЊИГУ?
Књигу „Од понора до Хималаја”, по цени од 
600 динара, можете купити на више начина:
1. наручивањем путем Messengera на адресу 
Жика Бранковић;
2. наруџбином преко имејла:
zivbrankovic@gmail.com;
3. наручивањем путем СМС-а на број 
065/4271000.

Потребно је да на један од ових начина 
пошаљете следеће податке: име и презиме, 
адресу, место и поштански број, број 
мобилног телефона и број примерака књиге.
Који год начин поручивања да изаберете, 
књига ће вам бити испоручена брзом поштом 
Пост експрес у року од 1 до 3 радна дана.
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Репортаже с планинарских, 
високогорских или алпинистичких 
акција, пошаљите на адресу 
редакције „Планинарског гласника”:
planinarskiglasnik@pss.rs
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ПРОЛЕЋЕ НОСИ 
НОВУ ОПАСНОСТ

ЛАВИНЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛАВИНОЗНИХ ТЕРЕНА

САВЕТИ

Ове зиме дочекала нас је велика количина снега 
на планинама. Многи планински врхови 
у региону су постали тешко приступачни, 
а пењање је отежано и често опасно. У 

фебруару је за само два дана лавина усмртила четворо 
искусних планинара у Словенији и Босни. Лавине су 
највећа опасност када је у питању кретање и пењање по 
снегу и леду, а на високим планинама чак и у летњем 
периоду. Када су у питању наше планине, заблуда је да 
лавина код нас има мало. Заправо, у Србији зими има 
релативно мало људи у природи у поређењу са неким 
другим земљама, где су људи активнији у планинарењу 
и алпинизму и у земљама које су више окренуте туризму 
од наше. Због тога је статистика на нашој страни када се 
прича о несрећама проузрокованим лавинама.

ОПАСНОСТ ОД ЛАВИНЕ
Терен на којем се може покренути лавина и услови за 

њено настајање су релативно лаки за препознавање, мада 
се никада са сигурношћу не може рећи да ће се на некој 

локацији покренути слојеви. Постоје кохезионе, односно 
везивне силе које држе два или више слојева снега који 
је падао у току месеца или зиме. Ове силе одржавају 
компактност снега, али могу да буду недовољно јаке 
услед различите густине и влажности снега и тада се 
покреће лавина. Зато сваки планинар мора имати свест о 
опасности и ризику. Постоје методе мерења стабилности 
снежне површине, али за реалне услове на планини често 
нема времена за њихову примену или су методе паушалне 
и недовољно поуздане, те треба научити препознати 
лавинозне терене и избегавати их.

Око 80% лавина се покрене за време снежне мећаве 
и непосредно након ње. Затим, опасност од лавина се 
рапидно увећава ако је обим снежних падавина већи од 
три центиметра на сат, односно ако постоје наноси од 30 
и више центиметара у истом периоду времена. Снежне 
олује које започињу ниским температурама, јаким ветром 
и сувим снегом, да би у току мећаве температура расла, 
посебно су предиспониране за прављање лавинозних 
услова. Суви снег ‒ пршић има врло слабе везивне силе, 
често недовољне да задржи сам себе, а поготово је опасан 
као слој испод тежег снега (оног који се добија порастом 
температуре). Кишне олује или пролећно време с топлим 
ветровима (југовином) и топлим тмурним ноћима, 
резултују наглим топљењем и водом која подлива снежни 
покривач по дубини изазивајући лавине тешког снега. 
Укратко, критични фактор код лавина је компактност 
снежних слојева, тако да опасност од лавине увек постоји 
приликом наглих промена температуре или ветра, 
поготово ако је у питању нагло повећање температуре.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ ОД ЛАВИНА
Лако је уочити велике падине или очигледна места 

лавинске активности. Са друге стране, знајући које је 
доба године, какво је време сада и какво је било, како 
дувају доминантни ветрови, на којој страни света лежи 
потенцијална рута, каква је карактеристика и количина 
снега и какав је рељеф на рути, можете сасвим добро 
проценити потенцијалну опасност од лавине. Класично 
правило за планинаре каже да је опасност најмања 
на гребенима, нешто већа у долинама, а највећа на 
отвореним падинама и кулоарима. Посветимо се прво 
најопаснијим зонама.

ПАДИНА
Нагиб падине између 30 и 45 степени се најчешће везује 

за појаву лавине, иако се врло опасним сматрају нагиби 
од 25 до 55 степени. Нагиби стрмији од 55 степени су већ 

Лавине су највећа опасност када је у 
питању кретање и пењање по снегу 
и леду, а на високим планинама чак
и у летњем периоду...
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такви да ретко задржавају снег. На таквим падинама 
снег отклиже већ приликом падања, или непосредно 
након што престане да пада. Нагиби мањи од 25 степени 
‒ ливаде најчешће су безбедни што се тиче започињања 
лавине, осим ако то нису лавине врло мокрог снега, које 
су и споре. Наравно, говори се о падинама на којима 
лавина започиње, што никако не значи да сте безбедни 
на нагибу од 15 степени ако је он само тераса изнад које 
се налази стрмија падина и испод које је такође стрмија 
падина. Коначно, планинари су склони прецењивању 
нагиба падина по снегу. Да бисте избегли нагађање, 
понесите падомер.

Утицај нагиба падине на вероватноћу њеног пуцања:
‒ Облик падине битно утиче на препознавање 

опасности од лавине. На падини која је права, 
равномерно нагнута и умерено стрма, лавина је 
очигледна опасност. 

‒ Вртаче и циркови су таквог облика да су идеални за 
нагомилавање наноса снега. Једном када лавина крене на 
оваквом рељефу, она се најчешће брзо рашири по целој 
површини и свим странама и набаца огромне количине 
снега.

‒ Кулоари су омиљени за пењање, јер омогућавају 
директан успон, али су и изазовни, јер представљају 
природне путеве лавина са планине. Кад год помислите 
на пењање кулоара, добро процените опасност од 
лавина. Пењите кулоарима само у одређеним условима 
и у одређеним тренуцима. Размотрите количину снега у 
кулоарима и на његовим странама. Сетите се да и мала 

ДВЕ ОСНОВНЕ ВРСТЕ ЛАВИНА
• Лавина тешког и влажног снега има 
очигледну линију лома на свом почетку. Лавину 
представља велика површина снега, која 
почиње да се креће истовремено и изненадно. 
Креће се један слој снега који клиза по другом, 
стабилном слоју или по површини тла. Снег у 
оваквој лавини је „одлежан” и може бити тврд 
или мекан, мокар или сув. Лавина тешког снега 
меље и дроби.
• Лавина растреситог снега почиње из једне 
тачке и расте како се клиза и котрља низ 
падину, захватајући све веће и веће површине. 
Овакав снег, пршић има сасвим слабе везивне 
силе и не постоји видљива ломна линија нити 
видљиви слој где се снег који клиза одваја од 
онога који остаје стабилан. Лавина растреситог 
снега може бити и од мокрог и растреситог 
снега, као и од сувог и меког. Лавина прши-
ћастог снега гуши и дави.

ПУТ ЛАВИНЕ
Кретање лавине низ падину зависи од нагиба 
терена и количине снега/леда који је захваћен 
кретањем масе. Почетна тачка обично се налази 
на нагибу од 30-45 степени. Тело лавинске 
стазе је обично на нагибу од 20-30 степени. 
Када лавина изгуби свој момент и на крају се 
заустави, она достиже до исходишну зону, 
односно нагиб је мањи од 20 степени. Ипак, 
свака лавина је јединствена и зависи од низа 
фактора.

лавина на некој од падина кулоара може изазвати лавину 
у самим кулоарима. Посебно се чувајте мање стрмих 
кулоара, који су очигледни колектори снега.

‒  Шумовите падине обезбеђују некакву заштиту, 
али немојте се превише поуздати у дрвеће и жбуње. 
Није вероватно да ће се снег покренути у гушћој шуми 
на падини, али је могуће да улети одозго ‒ изнад шуме. 
Погледајте унаоколо док се пењете. Да ли примећујете 
оштећено и полегнуто дрвеће. Да ли можда примећујете 
насилно урезане стазе са нанетим камењем, гранама, 
снегом? Да ли примећујете делове на којима нема шуме, 
већ само жбуња и мањег растиња? Све ово вас упућује на 
чињеницу да је лавина некада прошла баш туда. А кад ће 
опет? Не знамо. Ретка шума, као она кроз коју са лакоћом 
ходате или скијате, не пружа скоро никакву заштиту од 
лавине.
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ДОЛИНЕ И РАВНИ ТЕРЕНИ
Када се налазите у долини или на заравни, поставите 

себи питање: Да ли би лавина, која пукне и ваља одозго, 
могла да вас поткачи? Опасност је очигледна у уским 
кањонским долинама, слепим и уским доловима. То, 
наравно, зависи од тога колико је лавина велика и колико 
ваља. На Алпима и Хималајима било је случајева да 
лавина „тече” и по километар кроз долину и „пење” се 
на наспрамно брдо. Када пролазите долином, осмотрите 
стране планине. Уочавајте знаке које је нека ранија лавина 
оставила за собом у долини. Немојте постављати шаторе у 
оваквим долинама.

Заравни под гребенима, стрехама, врховима опасне су 
за планинаре, јер ако се неки од снежних облика одвали, 
може вас погодити.

ГРЕБЕНИ
Најзад смо на сигурном терену. Добро, можда не 

сасвим. Гребен, поготово ако је шумовит, најсигурнији је 
пут за пењење у планини ако постоји опасност од лавина. 
Ипак, гребени имају својих проблема са крестама и 
стрехама, који вам могу доћи главе. Наравно, то се односи 
на високе и стрме гребене.

АТМОСФЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Овде се ради о утицају сунца, ветра и временских 

услова на падину у односу на њену позицију. Планинари 
увек посвећују пажњу на начин на који сунце и ветар 
делују на снег, на падине, како би добили вредне податке 
за процену опасности од лавина.

СУНЦЕ
Позиција (оријентација) снежне падине је та која 

одређује колико ће она бити осунчана и када. То нам 
говори доста о могућности пуцања лавине на њој. Ево 
како то изгледа на нашој северној полулопти.

Јужне и југозападне падине добијају највише сунца и 
зато се на њима снег стабилише брже него на северним 
падинама. Начелно говорећи (са пуно изузетака у 
локалитетима), јужне и југозападне падине су безбедније 
за пењање зими. 

Како стигну топлији дани с пролећа и лета, јужне 
падине постају опасније, јер због повећаног топљења 
долази до лавина влажног снега. Лети су сигурније 
северне падине.

Северне и североисточне падине имају сасвим мало 
или нимало сунца током зиме, тако да је потребно знатно 
више времена за консолидацију и стабилизацију снежног 
покривача. У том смислу, зимске успоне не треба правити 
на северним падинама. С друге стране, како долази топло 
пролеће и лето, северне падине се мање топе и постају 
сигурније за успон.

ВЕТАР
Падине уз ветар су оне које су постављене тако да ветар 

„бије у њих”, односно вама у леђа док се пењете. Оне су и 
сигурније, јер ветар има тенденцију раздувавања снега, а 
не његовог задржавања. Такође, оно што од снега остане 
добро је повезано и релативно безбедно.

Падине низ ветар су оне код којих ветар дува низ њих 
(вама у лице док се пењете). Таква позиција доводи до 
нагомилавања снега. И не само да га има више, већ није 
хомоген. То је нестабилан и релативно дубок снежни 
покривач, предиспониран за лавине. Ако се питате како 
да процените правац дувања ветра, само погледајте у 
снег око себе. Он је пун трагова. Таласићи, стрехице и 
мали наноси увек су уперени у правцу дувања јаких и 
доминантних ветрова. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ СНЕГА
Од карактеристика снега и његове тежине зависи 

колико ће он бити стабилан. Карактеристике снега се 

мењају временом, а промене зависе од температуре 
ваздуха током падања снега и после падавина. Снег се 
временом слеже и стабилише, згушњава и на тај начин 
чврсто повезује. Период стабилизације зависи од тога 
какви су услови током падања снега и после тога. На 
температури од 0 степени, током падања снега и након 
тога, снег се слегне за неколико сати. Ако је температура 
-5 степени, слегање ће потрајати и десетак дана, док 
на температури од -10 степени, слегање може трајати 
и три недеље. Нагле промене температуре, поготово у 
току падања снега, посебно су опасне због различито 
неслегнутих слојева снега. Висина снежног покривача 
је врло битна. Снег дубине 30 цм није опасан, док је снег 
дубине 50 цм већ значајно опасан. Више од 80 цм снега 
представља велику опасност. Битна је и брзина којом 
одређена количина снега напада. Већ смо видели да ако 

ПОДСЕЋАЊЕ

САВЕТИ

снег пада више од 3 цм на сат, односно 30 цм наноса, 
имамо знатну опасност од лавина, јер је тада много 
већа количина неслегнутог снега.  Коначно, процена 
карактеристика снега, његове стабилности и опасности 
од лавина врши се разним методама копања и бушења. 
Овим се баве посебне публикације.

СПОЉНИ УТИЦАЈИ И ПЛАНИНАРИ
КАО ПОКРЕТАЧИ ЛАВИНЕ

Лавина настаје дејством одређених сила на снежни 
покривач. Неке од тих сила су сила гравитације (тежина 
снега се клиже по нагнутој падини), везивне силе снега, 
унутрашње силе које се јављају као последица топлотне 
енергије и њене промене, дакле, силе које су ту око 
нас, оне на које не можемо утицати. Лавину, међутим, 
могу изазвати и спољне силе, тј. утицаји. Говоримо о 
томе да лавина можда не би кренула да ми нисмо ту где 
јесмо. Дакле, ако ви пењањем или кретањем по падини 
изазовете лавину, тако што гажењем направите пукотину 
и тиме превалите критичну везивну силу снега, то је 
спољни утицај. Та лавина не би била покренута да није 
било вас. Исто се односи на скијање по лавинозним 
теренима. Кажу да и вика (вибрација звучни талас) може 
имати довољно енергије да покрене лавину. Спољни 
утицај не мора да дође од вас. То може бити и дивокоза, 
отпали камен или неки предмет који је бацио неко од 
планинара, на другом путу, али изнад вас. Дакле, будите 
увек опрезни.

 Приредио:
 Јован Јарић

На зимском меморијалном успону на Хајлу, 
јануара 2016, покренула се снежна лавина која 
је за собом повукла двадесетак планинара. 
Они су били на челу колоне, пробијајући пут за 
око 200 планинара из Црне Горе, Србије, Босне 
и Херцеговине, Хрватске... Само захваљујући 
присебности и великом искуству планинара 
који су се ту затекли избегнута је трагедија. На 
поменутом месту дошло је до ,,пуцања снега”, 
који је изазвао лавину широку око 20 метара. 
Она је закачила двадесетак учесника похода. 
Неки су успели да се спасу на време, док је 
лавина неколико планинара носила стотину 

метара низ падину. Остали су одмах притекли 
у помоћ и извукли затрпане колеге. Најгоре 
је прошло пет-шест планинара који су били 
потпуно затрпани снегом. На срећу, за њихово 
спашавање је било потребно свега неколико 
минута, јер су били површински затрпани, тако 
да су и они прошли само са огреботинама по 
лицу. Након тога прекинут је даљи успон на 
највиши врх Хајле, па су се планинари вратили у 
планинарски дом Гропе. На сву срећу, није било 
теже повређених. Хајла је по први пут током 
меморијала показала и своје сурово лице и тако 
опоменула планинаре да буду увек на опрезу.
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ОДУСТАЈАЊЕ НИЈЕ ПОРАЗ

КАДА СЕ СУОЧАВАТЕ СА СУРОВОМ ПЛАНИНОМ,
ТРЕБА ЗНАТИ ДА СЕ НЕКЕ ГРАНИЦЕ НЕ СМЕЈУ ПРЕЋИ

ЛИРСКИ ЗАПИС ИЗ ПЕРА ПРОСЛАВЉЕНОГ
АЛПИНИСТЕ ЗОРАНА БОГДАНОВИЋА
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Поноћ је одавно прошла. Више 
и не гледам на сат. Сноп 
батеријске лампе се губи у 
снежном белилу испред мене. 

Страховито је хладно и почињем да се 
тресем. Већ сам у „дебелој” хипотермији и 
знам да нећемо преживети ако наставимо. 
Суштина преживљавања у критичним 
ситуацијама је у способности брзог 
доношења одлуке кроз реално суочавање 
с тренутним оперативиним условима на 
терену и примени резервне стратегије за 
извлачење. После одлуке долази реализација 
‒ и ту настаје проблем. Чак и најбољи 
план пада у воду уколико не постоје 
услови за његову реализацију. Ја доносим 
одлуку, а мој пријатељ Зијо је реализује, 
пронашавши вртачу у којој је снежни нанос 
толико велики да можемо да ископамо 
„вучију јаму” и у њој се склонимо од ветра. 
Почињемо да копамо снег, и сада знам: 
преживећемо ноћ, а ујутро нас чека нова 
одлука.

Ноћ споро пролази. Из дубине ранца 
извлачим фото-апарат. Правим пар снимака 
и полако тонем у ону фазу луцидног сна кад 
се очи склапају, а тело одбија да заспи.

БУЂЕЊЕ
Јутра после принудног бивака су тешка. 

Глава је мамурна, а тело укочено од хладноће 
и неудобног положаја. Из бивак-вреће вадим 
термос са чајем и живот одмах постаје лепши. 
Испаде некако да што више награбусиш ‒ 
више знаш да уживаш у животу. То је некаква 
пропорција судбине изражена у једноставној 
формули за срећу.

ПОВРАТАК
„Стратегијски узмак је увек бољи него 

нечастан пораз”, каже Грунф.
Сви моји силни курсеви и семинари о 

алпинизму, планинама и спасавању падају у 
воду наспрам једноставног правила мог јунака 
из стрипа о Алану Форду.

Док сам био дечак, моја мама је увек 
покушавала да ме научи да живим у реду и 
имам сређене ствари око себе, а ја сам уживао 
у томе да правим хаос и да у том хаосу само 
ја могу одмах да пронађем оно што ми треба. 
И био је то сукоб две личности: једне која је 
формирана на принципу без компромиса, 
принципу младог човека који је веровао да 
само геније може да влада хаосом. Наравно, 
мама до краја живота није одустала од 
покушаја да ту особину пренесе на мене, а ја 

нисам постао геније. Ипак, на срећу, један део 
своје личности наследио сам и од тате, тако да 
сам почео, некако у време после војске, полако 
да сређујем свој живот по приоритетима. 
Алпинилзам је тако од спорта полако постајао 
начин живота и нешто што сам веровао да ћу 
радити све док будем могао да се крећем по 
планини. Од тада је прошло много времена, 
а она особина да у хаосу пронађем оно што 
тражим помогла ми је и овог пута.

Спустили смо се безбедно до пред крај 
долине, а онда сам само чуо звук пуцања снега 
на падини испред мене... Мој пријатељ је нестао 
са лавином пред мојим очима. У тренутку 
су ми кроз свест прошли сви параметри за 
процену ризика ‒ количина снега, његов 
положај на врху лавине, конфигурација терена, 
угао под којим је пресекао лавину… И знао 
сам да је у реду чак и пре него што сам га видео 
како лежи са скијама на рубу лавине која га 
је делимично захватила. Доле испод њега, 20 
метара ниже, завршава се падина и почиње 
долина језера на чијем крају видим групу 
скијаша која нам долази у сусрет.

Зијо тресе снег са себе... Гледамо падину и 
полако, по готово равном терену, скијамо по 
долини према језеру. Убрзо се сусрећемо са 
групом која долази. Водич на челу колоне ме 
пита да ли се ми то враћамо назад. „Да”, кажем 
ја, „превише су опасни услови да би се даље 
ишло, а ви?” Одговара ми: „Ми идемо даље”. 
Гледам их и грло полако почиње да се стеже, 
надам се да грешим…

„ДАН ПОСЛЕ”
Лејк Луиз. Док скијамо према ресторану 

на стази пуној свежег снега, у даљини изнад 
планине Темпл видимо хеликоптере како лете 
према Вапта глечеру. Осећај туге ме обузима. 
Поглед ми нестаје у пространству Стеновитих 
планина према врховима на којима смо 
требали да будемо данас. У ресторану глас 
спикера на телевизору потврђује слутњу.

БАЛАНС
У лавини на Вапата глечеру настрадала 

група од пет алпиниста. Двоје је у болници, а 
тројица су мртви.

Речи су сувишне...

„Превише су 
опасни услови 
да би се даље 
ишло, а ви?” 
Одговара ми: 

„Ми идемо 
даље”. Гледам 

их и грло полако 
почиње да се 

стеже, надам се 
да грешим…
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АВАНТУРИЗАМ
ИЛИ АЛПИНИЗАМ?
ОД СВОГ НАСТАНКА ПА СВЕ ДО ДАНАШЊИХ ДАНА, АЛПИНИЗАМ ИЛИ БОЉЕ 
РЕЧЕНО АЛПИНИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЈЕ ДОЖИВЕЛА ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ. НА ИДЕЈУ 
ДА НАПИСЕМ ОВАЈ ЧЛАНАК ДОШАО САМ ПРАТЕЋИ ЗИМСКИ УСПОН НА К2.

ТЕХНИКЕ

Зоран Богдановић
је угледни југословен-
ски и српски алпи-
ниста, учесник 
више експедиција 
и алпинистичких 
акција. Ph
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О техничким тешкоћама и 
хронологији покушаја првог 
зимског успона на К2 написано 
је доста текстова у медијима и 

на социјалним мрежама, те се ту тешко још 
нешто може додати што већ није речено. Због 
тога то и није била тема мог интересовања 
и размишљања у конципирању овог текста. 
Оно што је привукло моју пажњу, као 
неког ко се активно бави алпинизмом у 
последње 44 године, јесте трансформација 
и комерцијализација алпинизма, те његове 
радикалне промене које су настале са 
развојем интернета и друштвених мрежа.

Док ово пишем, моја сећања се враћају 
на моју прву експедицију у горију Тијен 
Шана, 1987. године. Од тада, па до данашњих 
дана, свет је доживео страховите промене 
на геополитичком плану, па је тако и земља 
коју смо представљали на тој експедицији 
нестала у сулудом грађанском рату, који је 
довео до распада тадашње СФРЈ. Нажалост, 
и поред тога што је Совјетски Савезе био 
много моћнији од тадашње Југославије, и 
он је нестао са геополитичке карте света, а 
са њиме је нестао и један специфицан облик 
организовања и финасирања алпинистичке 
делатности, који је по много чему био 
јединствен и различит од остатка света.

Те, сада већ далеке, 1986. године, 
организовање експедиције на планине 
на територији СССР-а, било је могуће 
искључиво преко националног планинарског 
савеза, односно ПСЈ, због компликоване 
процедуре око добијања дозволе за успон и 
боравак у том подручју. То је вероватно био 
и главни разлог због којег је у масиву где смо 
планирали да пењемо првенствене успоне пре 
нас било свега две експедиције изван СССР. 
Једини подаци које смо имали о успонима 
били су на неколико куцаних страна, тако да 
до самог доласка у алпинистичку базу нисмо 
имали идеју шта ћемо да пењемо.

Последњи и први контак са породицом и 
пријатељима био је на сурчинском аеродрому 
приликом поласка и доласка, а за време 

експедиције није било никаквих могућности 
за контакт до повратка у земљу. Суштина 
експедиционог алпинизма била је и остала 
у откривању новог и непознатог, па је и сам 
термин „експедиција” експлицитно везан 
за то. Током трансформације алпинизма 
у комерцијалну делатност, са развојем 
интернета, долази до многих промена у 
начину и организацији експедиција, тако да 
тај термин губи своје првобитно значење.

Просломесечни зимски успон на К2 
пратила је читава планета и вероватно је то 
један од успона који је у историји алпинизма 
највише био присутан у медијима. Сваког 
дана смо добијали извештаје и фотографије 
на друштвеним мрежама, форумима, 
блоговима… Пакистанска влада је видела 
добру прилику да у поједностављењу 
административне процедуре добије више 
новца, па су се на планини нашли сви - од 
ветерана зимског алпинизма, до авантуриста 
жељних славе и фотографија за ФБ са првог 
зимског успона на К2.

Будући да се ради о успону који је 
досад испењало већ око 400 планинара, у 
техничком смислу није ту било ничег новог. 
Новина је била у томе да се невероватно 
велики број људи одједном укључио у 

Жеља за 
селфијем на 

неком познатом 
врху због личне 

промоције на 
друштвеним 

мрежама 
довела је до 

тога да је број 
авантуриста на 
планинама све 

већи...

читаву причу, иако зимски успони у високим планинама 
никад нису били масовна појава. Сам успон је иницирао 
многобројне полемеике око тога шта је алпинизам, а шта 
авантуризам?

Без намере да оспоравам успех непалског тима који 
је извршио успон на врх, не могу а да не напоменем да 
је њихов успон такође допринео још већој експанзији 
авантуристичког туризма у високим планинама, 
под покровитељством комерцијалних агенција. 
Социјална структура људи који одлазе на планину 
задње године драстично се променила због ограничења 
које је коронавирус донео са собом. Због тога је тренд 
авантуризма још више присутан, како у локалним 
планинама, тако и у високим иностраним планинама. 
Жеља за селфијем на неком познатом врху због личне 
промоције на друштвеним мрежама довела је до тога да 
је број авантуриста на планинама све већи и да се њихов 
начин понашања на планини не подудара са етиком 
планинара, те да су конфликти између две различите 
социјалне групе на планини све већи. У ком правцу ће се 
развијати авантуристичким туризам и алпинизам остаје 
нам да видимо.

Оно што ми сви можемо да урадимо, без обзира којој 
корисничкој групи на планини припадамо, јесте да на 
њој после наших одлазака остану само трагови наших 
стопала... И ништа више!
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Ото Јан
ПЛАНИНАРСКА БИОГРАФИЈА

СЕЋАЊЕ

Четрнаестог децембра прошле године, 
у 14.55 часова престало је да куца 
племенито срце нашег вредног другара, 
уметника, планинара, водича и великог 

пријатеља Ота Јана. Последње године је провео у 
старачком дому у Новом Саду, на Новом Насељу, 
где се, нажалост, и разболео од короне и отишао 
у вечност.

Ото Јан је рођен 16. марта 1934. године. Као 
љубитељ природе, постао је врстан планинар са 
планинарским стажом дугим преко 65 година. 
Првог новембра далеке 1955. године учланио се у 
Планинарско-смучарско друштво „Железничар” 
из Новог Сада и био је члан тог друштва с 
најдужим планинарским стажом.

По занимању био је грађевински техничар, 
специјалиста за саобраћајнице.

У два мандата је био председник ПСД 
„Железничар”, као и председник Градског 
планинарског савеза. У свом раду посебно се 
бавио обуком и школовањем планинара, свих 
старосних категорија. Од 1960. године, у клубу 
је водио Основну планинарску обуку пуних 58 
година, без прекида. Трасирао је и обележио тј. 
маркирао неколико „стаза здравља” по Фрушкој 
гори - на Поповици, у Чортановцима, на 
Стражилову, Андревљу и на Осовљу. 

Био је талентован за цртање и сликање, па је 
направио многе мапе Фрушке горе на великим 
таблама и зидовима у планинарским домовима. 
Помагао је у изради мапа Фрушке горе, као и мањих 
мапа за оријентацијска такмичења. Путоказне 
табле је нарочито волео да ради на дрвету, и то у 
дуборезу, лемилицом. Осмислио је многе печате, 
значке, дипломе, грбове планинарских друштава, 
а нарочито грбове за Планинарски маратон на 
Фрушкој гори, од његовог оснивања 1978. до 
данас. Аутор је свих печата који се користе на 
Фрушкогорској трансверзали и на маратону. 
Осликао је зидове многих планинарских 
домова лепим сликама са мотивима природе 
и планинарења. Имао је евиденцију и архиву 
свих маркираних планинарских стаза и путева 
на Фрушкој гори, које су се некада користиле и 
маркирале, као и оних које су данас маркиране.

Аутор је идејног решења два значајна 
планинарска спомен-обележја на Фрушкој гори 
‒ споменика др Игњату Павласу на Павласовом 
чоту и споменика оснивачима војвођанског 
планинарства на Масној ћупи ‒ а био је и њихов 
активни градитељ.

Као сликар, или како је он волео да каже 
„аматер-пејзажиста”, учествовао је на многим 
изложбама слика, било самостално, или са 
групом аутора. Своје слике је углавном поклањао 
планинарима. Истаћи ћемо изложбу „Форум” у 
Новом Саду 1996. године, изложбу у Дому ЈНА 
у Сомбору 1996. године, изложбу у Јеврејској 
општини у Новом Саду 1996. године, као и оне 
у Дому културе у Беочину 2001. и 2002. године, и 
коначно изложбу у Музеју Војводине 2002. године. 
Илустровао је и многе књиге и насловне стране. 
Нама је нарочито драга илустрација књиге наше 
Наде Дамјановић „У сусрет Сунцу”. Његове 
слике су расуте свуда по свету - има их у Србији, 
Македонији, Босни и Херцеговини, Мађарској, 
Аустрији, Швајцарској, САД, Словачкој, 
Немачкој, Русији, Канади, Аустралији...

За свој несебичан рад више пута је похваљиван 
и награђиван. Нарочито треба истаћи награде 
„Орден рада са сребрним венцем”, те „Златну 
значку и плакету Планинарског савеза Србије”.

Године 2001. Ото је у друштву покренуо 
хуманитарну акцију прикупљања одеће и обуће 
за Дом за децу и омладину ометену у развоју у 
Ветернику. Уредно је водио статистику чланства и 
радио графичку анализу о „недељном пешачењу” 
на Фрушкој гори, која се организује од 1982. 
године, сваке недеље, у сарадњи с новосадским 
дневним листом „Дневник”. Несебично је 
помагао другим планинарским друштвима у 

реализацији њихових планинарских акција. 
Нарочито је лепо и дуго сарађивао са ПД „Вилина 
водица” из Буковца, ПД „Стражилово” из 
Сремских Карловаца, као и са свим новосадским 
друштвима.

Водио је планинаре широм бивше Југославије 
и по земљама у региону. Први пут је као водич 
реализовао високогорски успон на Триглав 1959. 
године. Обишао је многе планине и трансверзале 
бивше Југославије.

И шта на крају рећи о Оту Јану? Како се 
захвалити, како и којим речима га испратити 
у историју, међу легенде? Треба истаћи његово 
залагање на ширењу пријатељства, другарства, 
доброте међу људима, на преданом раду за 
друштвене потребе. Увек је радо даривао себе, 
своје слике, свој рад, идеју за добробит свих 
нас. Волео је да се људи повезују, па је и те како 
допринео братимљењу са другим планинарским 
друштвима, као што су „Жељезничар” из Сарајева 
и Љубљане, „Тајан” из Зенице, „Бистра” и „Китка” 
из Скопља. И можда је то његова најјача особина 
- повезивање, ширење доброте и љубави међу 
људима, разумевање других и несебично давање 
себе за друге.

 Горан Зубић

Осмислио је 
многе печате, 

значке, 
дипломе, грбове 

планинарских 
друштава, 

а нарочито 
грбове за 

Планинарски 
маратон на 

Фрушкој гори, 
од његовог 

оснивања 1978. 
до данас.

„На путу смо 
имали доста 
снега, јер нисмо 
ишли у време 
праве сезоне за 
планинарење 
у Јулијским 
Алпима, а на 
врху Триглава 
смо затекли 
око три метра 
снега.”

„После осмогодишњег планинарског иску-
ства по нижим планинама, решили смо да 
организујемо поход на Триглав, на тада нашу 
највишу планину. Организатор и вођа пута 
сам био ја, већ тада са звањем ‘водич похода’. 
Крећемо после брижљивих припрема, имали 
смо потврде о резервацији у домовима на 
планини Триглав. Група је била велика, око 
50 учесника, углавном младих, али мало 
њих је било са неким бољим планинарским 
искуством. Тек дошавши под северну 
триглавску стену схватили смо величину 
ове планине, а и нашег подухвата. Ту је била 
очигледна и грешка вође пута који није водио 
довољно рачуна о опремљености појединаца, 
што је довело до тога да је извршена селекција, 
ко ће ићи на врх а ко не. Они који нису имали 
одговарајућу опрему, или чак опрему која 
се морала носити у рукама, упућени су на 
Бохињско језеро да нас тамо дочекају када се 
спустимо са планине.

Пред полазак из дома, за вођу пута искрсао 
је нови, доста озбиљан проблем о коме нас је 
информисао домар планинарског дома. Наиме, 
на путу који треба да пређемо одвалила се 
једна велика стена, која може да нам онемогући 
успон. Срећом, тај проблем смо премостили, и 
око подне стигли на врх, где је већ било много 

других планинара. Био је сунчан дан, али 
облаци из долине били су већ у нашој визури, 
те нам је боља видљивост била спречена. На 
путу смо имали доста снега, јер нисмо ишли у 
време праве сезоне за планинарење у Јулијским 
Алпима, а на врху Триглава смо затекли око 
три метра снега. Стигавши до Бохињског 
језера, после два ноћења на планини, радосни 
и уморни, а и са једним преживљеним невре-
меном, срели смо се са делом наше групе, 
која нас је тамо чекала. Срећни смо окончали 
поход на којем смо сви стекли једно ново, лепо 
планинарско искуство.”

Отовa сећања с првог успона на Триглав 1959. године
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ево, дође и она округла, 120. година 
постојања наше планинарске 
организације, боље рећи планинарског 
покрета када се имају у виду све 

бројне, разноврсне активности које се у 
оквирима планинарства збивају. У уобичајеним, 
свакодневним приликама био би то повод за 
многа догађања у природи, на нашим планинама 
- за сусрете, окупљања и дружења, прилика за 
обнављање успомена и за присећања, за одласке 
на изазовне, вртоглаве, европске и светске 
планине.

У својој дугој историји наше планинарство 
је на изванредан начин показало своју моралну 
снагу и вредност, своје достојанство и своју 
храброст. У Другом свестском рату Српско 
планинаско друштво је почетком 1941. године 
радије замрзло своје активности него да их 
настави уз услов да се одрекне својих чланова 
Јевреја и да их искључи из својих редова. Било 
је то часно и храбро ,,НЕ” мрачној идеологији и 
њеној тада беспримерној сили.

У насилничком насртају с неба најмоћнијих 
западних сила, српско планинарство је изказало 
патриотизам, моралну снагу и храброст. Остало 
је живо, активно и паметно прилагођено 
околностима. Били су то видљиви непријатељи. 
Данас мали, невидљиви, опаки непријатељ, 
означен бројем 19, у многме је ограничио наше 
активности. У физичком смислу, свакако 
их је битно спутао и у великој мери свео на 
појединачно сналажење и бављење. Срећом, 
готово свако од нас може да пронађе такве 
могућности и разумно је да их користи.

Ако су заједничке планинарске активности 
спутане и одбраном од заразе омеђене, опстају 
размишљања о правцима развоја нашег покрета, 
о ономе што треба чини у планинарству у 
будућности и то од појединих друштава до 
врха савеза, о томе како да се оно прилагоди и 
снађе у све бржим друштвеним, економским 
и техничким променама. Оне ће и у светским 
размерама, схваћене у најширем смислу у 
многим областима живота мењати навике и 
устаљене шеме. Њихов утицај, нарочито на 
генерације које долазе, неминован је. Мудри 
размишљају унапред, не чекају да их последице 
промена изненаде. 

Стручни скуп ,,Планинарство 21. века – 
између спорта и покрета” – средишња тачка 
обележавања годишњицe – првобитно заказан 
за 19. фебруар, због поменуте невидљиве 
напасти померен је за средину децембра. Биће то 
покушај да се нешто предвиди, да се утврде неке 
смернице, да се добију одговори на нека уочена 
или наслућена питања из будућности. Било 
би добро да скуп утврди неке шире друштвене 
циљеве у којима би планинарство могло да да 
допринос самостално – али посебно важно 
– и заједно у договору и сарадњи са другима – 
организацијама, неким спортовима, школама, 
локалним самоуправама, државом и њеним 
органима...

У сваком случају без обзира на мучне 
околности, по устаљеном планинарском обичају 
учинићемо сви заједно најбоње што је могуће, 
пркосећи и овом невидљивом.

 Драган Божовић

Стручни скуп 
,,Планинарство 

21. века – 
између спорта 

и покрета” 
померен је 
за средину 

децембра...
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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
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Претплатите се!
Годишња претплата: 600 динара
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Календар такмичења
и манифестација

Планинарског савеза Србије
у 2021. години

преузмите путем линка


