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Додела признања најбољим 
спортистима Планинарског 
савеза Србије за остварене 

резултате у 2021. години одржана је 11. 
децембра у свечаној сали СО Стари град 
у Београду. Признања су додељена у 
следећим дисциплинама: високогорство, 
алпинизам, планинарска оријентација, 
спортско пењање на природној стени, 
планинско трчање, драј тулинг и пењање 
у леду и планинарски трекинг. Поред 
тога признања су добиле и најуспешније 
планинарске организације у активности 
“120 врхова” која је организована 
поводом 120 година организованог 
планинарства у Србији. Доделом 
признања Планинарски савез Србије 
обележио је и Међународни дан планина. 
Обележавајући Међународни дан планина 
још од првог проглашења 2002. године 
Планинарски савез Србије, друштва, 
клубови и чланство помажу у очувању 
планинске природе кроз програме рада 
и активности. Обележавају се и уређују 

планинарске стазе и 
пешачки путеви, уређују 
планински извори и 
чесме, чисте се планинска 
излетишта од отпада, 
спречава се уништавање 
природних добара, 

објављује се 
литература 
о планинарству у планинама. Тема 
овогодишњег Међународног дана планина 
(IMD) 11. децембра је одрживи планински 
туризам. Планинском туризму припада 
око 15 до 20 посто глобалног туризма. 
Треба нагласити да смо у планинским 
пределима покренули и планински 
туризам који је помогао у опстанку 
становништва и развоју тих подручја. 
Овде спадају сада већ познати туристички 
центри, али и мања подручја са очуваним 
природним, еколошким и етнолошким 
вредностима. 

Захваљујемо се Министарству 
омладине и спорта 
и Спортском 
савезу Србије на 
помоћи и подршци 
у реализацијим 
програма. Овом 
приликом се 
захваљујемо 
и спонзорима који су нам помогли 
у организацији доделе признања: 
Интерспорт С Београд, Инфостуд 
Суботица, КS shoes Нови Сад, Бео 
спорт систем Београд и ДДОР Нови Сад 
филијала Суботица.
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Током протеклог викенда на атрактивним 
планинским теренима Таре, успешно је 
изведена трећа овогодишња републичка 
акција за младе из календара активности 

Планинарског савеза Србије. Ову рекреативну 
планинарску манифестацију намењену младим 
нараштајима организовао је Планинарски клуб
„Тара“ из Бајине Баште, под покровитељством 
Комисије за рад са младима ПСС.

Планинарски дом „Растиште“ био је место окупљања 
170 учесника из планинарских клубова широм Србије. 
На пешачење се ишло трасом Планинарски дом (430 
м) – Козла (630 м) – видиковац Дујин брег (1000 м) – 
Пожар (800 м) – Стећци (550 м) – Планинарски дом 
(430 м). Стаза је била дужине 8,5 км и спада у лаке, са 
висинском разликом при успону и силаску 600 м.
При повратку учесници су имали прилике да посете 
два локалитета средњовековних стећака који су под

UNESCO заштитом. Након пешачења, у планинарском 
дому одржане су две презентације на тему 
планинарских дисциплина и безбедног боравка у 
природи. Акцију су обезбеђивали припадници ГСС 
Србије.

Републичке акције за младе представљају једнодневне 
спортско-рекреативне сусрете младих планинара из 
целе Србије на различитим локацијама и планинама у 
организацији Основних планинарских организација 
Планинарског савеза Србије. Циљеви ових 
манифестација су повећање броја младих планинара, 
промовисање планинарског спорта, пешачења 
и боравак у природи и здравих видова живота, 
повезивање младих планинара у оквиру ПСС, брига 
о природи и подизање свести младих планинара о 
значају очувања природе.

Сташа Гејо (ПАЕК Ниш) попела је смер тежине 8ц. То је најтежи смер који је икада попела женска особа у 
Србији, а уједно и Сташин први 8ц. У даљем тексту је њен опис постизања овог изузетног резултата.

АКЦИЈЕ

Одржана
РАМ „Тара 2021“

Од 17. до 20. новембра 2021. године, одржан је 12. ЧортаФест, регионални фестивал планинарског и авантуристичког 
филма. Прва три дана фестивала одржане су пројекције филмова. Публика је имала прилику да одгледа 29 филмова 
18 аутора из региона. Последњег дана фестивала, у суботу 20. новембра, одржана је свечаност проглашења 
победника. У оквиру свечаности, а поводом обележавања 120 година планинарства у Србији, пре проглашења 
победника фестивала, премијерно је приказан филм Драгослава Гогића и панел дискусија на тему планинарства.

ОДРЖАН
12. ЧОРТАФЕСТ
- ФЕСТИВАЛ 
ПЛАНИНАРСКОГ И 
АВАНТУРИСТИЧКОГ ФИЛМА

СТАША ГЕЈО - ПРВА ЖЕНА ИЗ СРБИЈЕ КОЈА ЈЕ 
ПОПЕЛА СМЕР ТЕЖИНЕ 8Ц

„Пандемија коронавируса ми је омогућила да у 
доба затворених пењачких хала више времена 
проведем у природи и то на легендарном 
пењалишту Frankenjura. Упознавши доста 
моћних пењача у том периоду, упознала сам 
и доста занимљивих сектора са изузетним 
линијама и старим класичним смеровима. 
Један од најимпозантнијих смерова и сектора 
је и Hängender Stein. Прошле године ми је 
пошло за руком да на том сектору додам на 
листу својих успона још један 8б+ (10+) смер- 
Cringer. Тада сам се охрабрила да први пут 
озбиљно разрађујем и линију 8ц (11-) смер по 
имену Battle Cat.
Већ приликом првог разрађивања тај смер 
ме опчинио. Потпуно ме је освојио својом 
динамиком и променом ритма и типом покрета и величине и боје стене. Прошле године сам пала на самом врху 
смера. Тада је почела такмичарска сезона на вештачким стенама и морала сам да напустим пројекат. Тек сам му 
се вратила једним одласком почетком 2021. године и коначно, озбиљније, почетком октобра. Након свеукупно шест 
озбиљних дана пројектовања у задњих годину дана сам успела да савладам напумпаност и тежину овог грандиозног 
смера и укопчам сидриште.
Морам да признам да ме је успон изненадио, да ми је помало криво што се тај подвиг тако брзо одиграо на сектору који 
буди најлепше емоције у мени. Одлучила сам да ћу се вратити и покушати да попнем још теже линије на том делу стене.“ 

Добитници награда 12. ЧортаФеста:
Специјална награда за изузетне авантуристичке 
филмове припала је аутору Рајку Поповићу из Црне Горе.
Награда „Мали Комарац“: Ана Паламаревић, филм „Дан 
после“, Србија;
Награда „Средњи Комарац“: Зехрудин Исаковић, филм 
„Врхови Балкана – Височица“, Босна и Херцеговина;
Награда „Велики Комарац“: Душан Несторовић, филм 
„Дани дивова“, Србија.

Награда за најбољу оригиналну музику: Александар 
Васов, филм „Дан после“, Србија;
12. ЧортаФест је одржан у 
великој сали Културног центра 
Инђије, под покровитељством 
Планинарског савеза Србије, а 
у организацији Планинарског 
клуба „Железничар“, Инђија.
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ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ

Циљ Кампа је била промоција планинског трчања, 
подршка младим перспективним планинским 
тркачима, едукација (новитети у дисциплини 

и искуствена спознаја), примена напредног тренинг 
програма, практичан рад на планинским теренима, као 
и повезивање и дружење младих тркача. Наставља се са 
формирањем базе младих талентованих тркача који ће уз 
индивидуализацију тренинг програма бити у прилици 
да напредују. Рад са 10 полазника из 7 планинарских 
клубова осмислио је и на веома занимљив начин 
реализовао тренер Милош Милисављевић, чије богато 
тренерско и такмичарско искуство, као и изванредна 
методика, на најбољи начин доприносе квалитету и 
ефекту Кампа. Веома интензивним тродневним радом 
практично се радило на правилном загревању пре 
тренинга, тренингу и дозирању одмора, те 
вежбама снаге (значај и демонстрација). 
Након рада на техници трчања (узбрдо, 
низбрдо, по равном - теорија и пракса), 
уследило је трчање до одредишта Савина 
вода и назад (3,5 км/235 м). Анализа је 
посебно била значајна, с обзиром на то 
да је сутрадан уследило трчање до врха 
Каблара и видиковца (11,5 км/610 м), 
при чему су тркачи могли да се искажу 
појединачно, али и да испоље екипни 
дух. И ово трчање је смештено између 
термина јутарњег загревања, савета за 
правилну исхрану и хидрирање (пре и у 
току трке), практичну релаксацију након 
трке, те обострану евалуацију. Полазници 
су били у прилици да добију одговоре на 
многобројна питања, као и препоруке у вези 
са корисним инфо-сајтовима, одговарајућом 
спортском опремом (набавка, квалитет, 
функционалност, одржавање), употребом 
штапова при трчању, реалном проценом 
својих могућности и подизањем кондиције, 
потенцијалним грешкама, правилним 
избором трка с обзиром на узраст и на многе 
друге веома занимљиве теме. Правилним 
дозирањем садржајног програма Кампа 

било је времена за одмор и дружење. 
Према договору, полазници Кампа 
настављају контакт са тренером 
ради континуитета и консултација 
у прилог унапређењу тркачких 
способности. У складу са програмом 
Кампа посебна пажња посвећена је 
интерактивним предавањима на тему 
правила понашања на планини, као и 
припрема за одлазак на планинарење 
и такмичење у планинским 
условима. Полазници су испољили 
интересовање за планинарску 
етику и културу живљења на 
планини. Утисак учесника Кампа 
је да вишедневне кампове треба 
организовати више пута у току 
године и на другим занимљивим 
локацијама. Камп је одржан у Овчар 
Бањи у термину 17. 9 – 19. 9. 2021. 
године у организацији Комисије 
за планинско трчање и уз подршку 
Министарства омладине и спорта РС. 

Евица Јеренић, руководилац Кампа

КАМПОВИ

Одржан Камп 
за младе 
перспективне 
планинске тркаче

СМЕШТАЈ
ПК Повлен, одмах по оснивању 2003. 
године, добровољним прилозима чланова, 
купио је плац на Повлену, у подножју 
Великог Повлена (1145,8 m нв; 44°08’31’’ 
N 19°42’ 44’’ Е), удаљен 1,8 км од превоја 
Дебело брдо. На њему је убрзо постављен 
бродски контејнер, адаптиран и уређен за 
боравак 6 планинара. Тај објекат назван 
„Повленски кућерак” био је окосница за 
многе активности планинара на Повлену.
После неколико година кренуло се у 
изградњу зиданог објекта - планинарског 
дома, на коме су главни радови завршени 
2011. Највећи део посла око изградње 
дома обавили су чланови клуба. Тиме су 
створени услови за комфорни боравак 
25-30 планинара преко целе године 
(вишекреветна соба - спаваоница, кухиња и 
трпезарија са ТВ, три санитарне просторије, 
вода и струја). Објекат се непрекидно 
унапређује како споља тако и унутра.

КАКО СТИЋИ?

До дома се може доћи са Дебелог брда, 
путничким аутом и минибусом (пут 
Ваљево - Б. Башта), са Мравињаца 
путничким аутом и пешице (пут Ваљево 
- Маковиште - Косјерић) и пешице са 
железничке станице Самари.

ПЛАНИНАРСКА КУЋА 

„ПОВЛЕНСКИ 
КУЋЕРАК’’

ПК ПОВЛЕН ВАЉЕВО

ГДЕ ИЋИ?
Од Повленског кућерка може се ићи по целом Повлену, а постоји више 
маркираних стаза: Три врха Повлена, Четири извора Повлена, Мрка 
стена - Беден и Пашна раван - Јабланик. Обележен је и део пешачког 
пута Е7 кроз ваљевски крај који пролази поред дома.
Планинарска кућа „Повленски кућерак” је место одвијања многих 
планинарских активности: вишегодишње републичке планинарске 
акције „Ваљевским планинама у походе”, основне планинарске обуке 
чланова ПК Повлен, обуке припадника ГСС-а, вишегодишње акције 
за ваљевске основне школе ,,Боравак у природи”, боравка планинара 
и планинарских друштава, разних прослава итд. ПК Повлен је 
2013. године, са Повленским кућерком као базом, заједно са ПСС 
био организатор и вишедневног Табора планинара Србије, првог у 
ваљевском крају од оснивања ПСС.
Повленски кућерак је после дуго времена први новоизграђени дом у 
Планинарском савезу Србије. Отворен је током целе године викендом, а 
осталим данима по најави.
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 „Паматник”, спомен-костурницу на Нешковом 
Брду. Налази се непосредно изнад Димитровграда 
на 694 м. Назив потиче из бугарског језика и значи 
споменик. Подигнут је од стране бугарских власти 
Царибродa 1887. године, а познат је и по томе што 
су у њему похрањени посмртни остаци војника обе 
зараћене војске, српске и бугарске. Обликом подсећа 
на источњачке храмове - тибетанске пагоде са крстом 
на врху, а направљен је од цигле и тесаног камена. 

РЕПОРТАЖЕ

СРЕБРНА ГЛАВА
– старопланинска капија истока

ПД „ЖЕЖЕЉ“ ПРЕДСТАВЉA

Сенокос је најсеверније димитровградско село 
на око 900 м надморске висине. Јутра су у њему 
хладнија и због северно оријентисане котлине 

дуж које се протежу сеоска имања и пашњаци. Са свега 
десетак мештана Сенокос је данас планинско место које 
је пред гашењем. Због трошних амбара, стаја, камених 
капија и бунара прави је музеј старина на отвореном.

Очекујући пробијање првих сунчевих зрака, ово 
село као да је још спавало тог јесењег јутра. Тишину су 
прекинули једино планинари, упорни у тежњи да један 
ведар михољски дан посвете успону на Сребрну главу. 

Налазимо се на месту састава два потока: 
Воденичког и Карибањског, на локацији настанка 
Каменичке реке одакле се углавном полази на успон 
ка најнеприступачнијим старопланинским врховима. 
Сребрна глава (1932 м) је погранични вис који 
планинари ретко походе, јер до пре неколико година 
није било адекватне планинарске инфраструктуре. 
Ситуација се променила када је напуштена школа 
адаптирана у планинарски дом и када су постављени 
путокази за неколико пешачких стаза. Пратимо 
путоказе и широким макадамским путем се од састава 
Каменичке реке уз слив Воденичког потока упућујемо 
ка северу. Након двадесетак минута наилазимо на 

раскрсницу, место погодно за подизање кампа на 
коме се одваја стаза за водопаде Скок и Ивков вир.
Ка врху Сребрна глава траса се најпре пружа широким 
макадамом благог успона који пред гребеном Бољевско 
летниће постаје стрмији. Овај серпентински пут је још 
увек активан због сече шуме и контроле границе.

Прошавши кроз густе шума брезе и букве постепено 
се успињемо ка вишим деловима планине. На око 
1400 м излазимо на пропланке. У прилици смо да 
по први пут осмотримо карактеристичне широке 
падине суве траве, као и многе оближње планине из 
сасвим нове перспективе. Препознајемо на северу 
цео гребен Суве планине, на југозападу Руј, Гребен и 
Влашку планину, а на југу Витошу и један део Риле. 
У првом плану је свакако стеновити гребен планине 
Видлич који као да израња из јутарње сумаглице.

Настављамо успон у правцу севера користећи 
стару патролну стазу пограничних јединица. Предео 
изнад 1500 м је богат клеком и дивљим малинама. На 
неким местима ходамо преко жбуња клеке јер је стаза 
готово потпуно зарасла. Пролазимо и поред виса 
Црни врх (1831м), који обилазимо са леве стране. 

За око три и по сата успона од Сенокоса стижемо 
до пограничног стуба. Испред нас су предели са 

У југоисточном делу Старе планине постоји 
неколико села са смештајем у аутентичним старим 
кућама и домаћинствима. У местима Славиња, 
Каменица и Сенокос постоји више домова који 
пружају преноћиште уз традиционална јела овога 
краја. Недостатак капацитета да се угости више људи 
представља највећи проблем, те је једина опција за 
групе „нова планинска кућа”, адаптирана школа у 
Сенокосу. То је објекат са две спаваоне и пространим 
пријемним делом укупног капацитета двадесет 
лежајева. Планинска кућа нема систем за грејање, 
па је отворена за љубитеље природе само од маја до 
октобра. Најпоузданији контакт за резервацију је 
старопланински активиста Немања (+381638101773). 

СМЕШТАЈ

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 23 км (11,5+11,5),
Кумулативни успон: 1.050 м,
Кумулативни спуст: 1.050 м,
Тежина стазе: средње тешка, без технички 
захтевних деоница.
Напомена: На стази не постоји извор питке 
воде.

брдима и долинама бугарске стране Старе планине. 
Уколико бисмо се од стуба упутили главним 
старопланинским билом ка северозападу, низали 
би се врхови: Преграда (1680 м), Мучибаба (1727 м), 
Тупанац (1676 м), Каца камен (1496 м) и Копрен (1965 
м). Нама је, овога пута, циљ у супротном правцу. 
Пратимо пограничне стубове који се нижу ка југу 
и за нешто мање од сата коначно смо на Сребрној 
глави, најисточнијем нашем старопланинском врху.

Видици са Сребрне главе су ка свим странама 
одлични. Поред многих планина Србије и Бугарске 
(Видлич, Сврљишке планине, Варденик, Руј, 
Врачански балкан, Витоша и Рила), најближи врх 
Ком (2016 м) потпуно доминира својим готово 
пирамидалним обликом. Чини нам се да бисмо га 
брзо и лако могли попети, али нас у томе спутава 
чињеница да је дубоко на територији Бугарске.

Након једночасовног одмора уследио је повратак 
истом стазом. Дан је постао oсетно краћи да 
би се више сати уживало на старопланинским 
пропланцима. Најудаљенији део Старе планине је 
свакако заслужио да га планинари чешће посећују.

ШТА ПОСЕТИТИ?

Складан бели монумент висине је скоро десет метара и 
носи јасну антиратну поруку. Простор око споменика је 
изузетно леп видиковац са погледом на Димитровград 
и долину Нишаве. Стаза до костурнице је обележена 
путоказима од старе зграде, здања варошке болнице.

 Манастир Свети Кирик и Јулита, у народу 
познатији као Св. Ћирик, налази се у атару села 
Смиловци. То је манастир на највишој надморској 
висини у овом делу Србије на 1030 м. Подигнут је 
у осамнаестом веку на падинама планине Видлич. 
Манастир је више пута пустошен и обнављан. 
Између два светска рата у манастиру је живело 
четрдесетак монахиња из Русије и Бесарабије. 
Педесетих година је поново опустео, да би монашки 
поново оживео почетком новог миленијума. 
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КАКО СТИЋИ?

 Врх Сребрна Глава са координатом 23°01’ источне 
географске дужине је најисточнија тачка Републике 
Србије. Специфичност овог старопланинског врха 
је и сам простор око највише коте. Гранична линија 
коју трасирају граничарски стубови на самом врху 
мења правац који је дефинисан главним гребеном 
Старе планине, тако да овај део на топографским 
картама наликује трну који се пробија у територију 
Бугарске. Ако некада посетите Сребрну Главу и 
окренете се у правцу истока, бићете у прилици 
да гледате у потпуности на територију Бугарске, 
као и у случају да поглед померите за деведесет 
степени лево и десно. Тло Србије ће вам у овом 
положају чинити само један ужи појас видика који 
је иза ваших леђа (правац запад-северозапад).

ЗАНИМЉИВОСТИ

Аутопут Е-80 (Ниш-Софија) требало би напустити на 
петљи у Димитровграду. Након вожње кроз центар 
Димитровграда потребно је упутити се регионалним 
путем бр. 221 ка Одоровском крашком пољу, односно 
селима Радејна и Смиловци. Следи прелазак преко 
превоја на Видличу и долазак у готово опустела 
погранична места Влковију и Доњи Криводол. Из 
Криводола се затим преко Изотовца и Каменице 
стиже у Сенокос. Из Димитровграда је описаном 
трасом потребно превалити око 38 км. Друга опција 
је пут који води из Пиротског насеља Прчевац, 
преко Рсовца, Височке Ржане, Славиње и Каменице. 
Дистанца од Пирота до Сенокоса преко наведених 
старопланинских села износи око 42 км.

овога краја. Слапови планинског брзака бучно се 
пресипају из једног у други „котао“ формирајући 
необичан хидрогеолошки систем који је настао 
дуготрајном речном ерозијом. Описани лонци су данас 
прави мамац за „аутдор-инфлуенсере”, јер је приступ 
одлично обележен путоказима. Стаза води из села 
Славиња и потребно је око тридесет минута споријег 
хода. Непосредно пред самим ждрелом постоји један 
пропланак на коме се налази воденица на Росомашници 
и то је иделна локација за подизање кампа.

Данас до манастира постоји уски асфалтни пут. Уз 
камену цркву двориште красе два прелепа стара 
конака и кладенац планинске хладне воде. 

 Грло Славиње (познато и као Росомачки лонци 
или Росомачко ждрело) је атрактивни теснац на 
реци Росомашници. Овај минијатурни кањон са 
стрмим странама у коме се налази више проширења 
са вировима омиљена је дестинација посетиоцима 

РЕПОРТАЖЕ

Поглед са врха Гребен 1514 м на Руј планини

Руј је планина изузетне лепоте. Изабрана је гребенска 
стаза, потпуно другачија од других којима се тамо иде. 
Описаћемо једну од захтевнијих стаза која нуди много 

садржаја. Почетна тачка је Звоначка бања, која је позната од 
давнина. Још су стари Римљани знали за лековита својства 
термалне воде. На изворишту је 28 степени. Сада је Бања 
потпуно запуштена, скоро да нема становника, а хотел који 
је раније био модеран у потпуности је руиниран. Услед 
немара угрожена је медитеранска биљка венерина влас, 
врста папрати. У Србији једино расте у Звоначкој бањи и 
на месту где се слива термална вода на локацији Венерина 
падина. Без топлоте коју добија стално од термалне воде, 
одавно би и та биљка нестала. Јако близу од Звоначке бање 
се улази у шумску стазу и стиже се брзо до кањона Цедилка 
кроз који тече река Блаташница (или Звоначка река). По 
димензијама могуће и један од најмањих кањона и спада у 
најужи у Србији, најмање растојање између стена је само 
1.5 м. Кањон је добио име управо због тога што се стиче 
утисак да се просто цеди вода између блиских литица. 20-их 
година прошлог века за потребе рудника каменог угља у 
селу Ракита израђена је пруга уског колосека и пролазила 
је кроз кањон Цедилке и кањон реке Јерме. Захваљујући 
тој прузи, пробијен је пут кроз оба кањона. Кроз два мања 
тунела излази се са друге стране Цедилке. Цео пролазак 
кроз кањон је јако живописан. У близини кањона је извор 
воде Слоново дупе. С тиме што је тај извор зарастао и у 
последње време може и да пресуши.

- На неколико километара од кањона Цедилке налази се 
Ветренско (или Звоначко) језеро, дужине 180 м, ширине 50 
м, вретенастог облика. Настало је природним путем 1972. 

РУЈ
године када се брдо Сурланица одломило и направило 
природну брану на Ветренској реци.

- Након тога следи успон на врх Асеново кале 1033 м. 
Раније је ту било станиште сурих орлова, али њих одавно 
нема на тој локацији. Пребацили су се низводно низ реку 
Јерму и по најновијим информацијама само два пара сурих 
орлова има на простору Влашке и Гребен планине. Постоји 
мурал посвећен суром орлу у селу Власи на једној од кућа. 
Асеново кале се налази на врху стеновитих литица. Врх је 
добио име по тврђави коју је изградио бугарски цар Асен II. 
Као и Звоначка бања, тако је и тврђава уништена у скорије 
време. Наиме, трагачи су дигли у ваздух делове тврђаве 90-
их година прошлог века у нади да ће пронаћио сакривено 
благо. И данас се могу видети остаци тврђаве , близу врха 
је подигнут велики крст. Стаза која води до врха иде уским 
каменитим путем. Панорама је јако лепа.

- Даље стаза наставља преко врха Сосна 1208 м и излази 
се убрзо након тога на Сип 1240 м. Ту је и погранични 
камен. Од тог тренутка и све до врха Руј иде се све време 
пограничним патролним путем и кроз густу вишевековну 
шуму. Услед последица највероватније јаке зиме и ветрова, 
деоница од скоро једног километра је знатно теже проходна, 
јер је огроман број дрвећа попадао по стази и мора се 
прескакати или заобилазити. То знатно успорава кретање. 

- Преко неименованог врха 1233 м и Голог брда (или 
Гола чука) 1282 м, стаза наставља даље ка врху Ракитски 
(или Ветренски) камен 1455 м. На војним мапама Ракитски 
камен је обележен као Ветрен, а на неколико стотина метара 
од њега је Ракитски камик 1405 м. Са Ракитског камена је 
јако леп видиковац.

ПД „ОРФЕЈ“
ПРЕДСТАВЉА

Немања Ребић
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- Следи један живописни део стазе преко неименоване 
коте 1443 м и Гребена 1514 м. Отварају се видиковци ка 
појединим планинама и има и делова који иду преко ливада 
и пашњака.

- Пре завршног успона на Руј налази се извор пијаће воде 
који не пресушује.

- Излази се на врх Руј 1706 м (на неким мапама 1704 м, 
на бугарским је 1705.6 м). Врх је огољен тако да је панорама 
од 360 степени. Када је одлична видљивост види се огроман 
број планина - Стара планина, Рила и тако редом. Између 
осталог види се и Знепоље, велика котлина кроз коју је у 
прошлости пролазио чувени римски пут од Дубровника до 
Сердике, данашња Софија.

- Стаза од врха Руј иде наредних неколико километара 
опет уз пограничну патролну маршруту и пролази поред 
Крагујевог дела 1423 м, Гроздине чуке 1436 м и Машине чуке 
1430 м. Након тога се излази из пограниче зоне.

- Следи спуст другим гребеном, преко Шипковице. 
Локално становништво посматра Шипковицу као да је 
засебна планина. У принципу Шипковица припада масиву 
Руја. Стаза наставља преко бивше војне карауле Вучи дел, 
иде преко неименованих врхова 1405 м и 1329 м и излази 
на Огорели рид 1361 м. Већи део стазе на том делу гребена 
је отворен, у смислу да нема шума. Тако да се отварају 
панорамски видиковци на многим местима на све стране. 
Од Огорелог рида се убрзо улази у атаре села Ракита и 
стиже се до центра села где се завршава стаза. И у делу стазе 
која се спушта ка селу Ракита има обраслих деоница, тако да 
је на неким местима успорено кретање.

Поглед на Гребен (десно) и Влашку (лево) планину. 
Између њих је кањон реке Јерме

Кањон Цедилка, односно кањон реке Блаташнице

Поглед са Ракитског (Ветренског) камена ка планинама 
у Србији

 Руј је планина богата рудом, има и сребра, а у подножју, 
где креће котлина Знепоље истраживања показују да се 
налазе огромне количине злата, чак и на површинским 
слојевима.

 Становништво у околини Руја има развијену еколошку 
свест. Рецимо у граду Трн, 2017-те године, 94 посто људи 
који су изашли да гласају на референдуму, изјаснили су се 
против тога да општина Трн дозволи било какве пројекте 
компанија у вези са експлоатацијом и обрадом руда. 3 године 
касније, 2020-те године, референдум је добио и званичну 
потврду на државном нивоу, односно врховни суд Бугарске је 
усвојио резултате референдума и Знепоље и околне планине 
ће бити заштићене од експлоатације руда. Долазиле су 
компаније из иностранства, из богатих западних земаља и 
нису нудиле чисту технологију ископавања и обраде злата, 
тако да се локално становништво побунило и успело је путем 
референдума да се избори за своја права, односно права на 
здрав живот без загађења тла, водних ресурса и ваздуха.

КАКО СТИЋИ?

Може из два правца: 
1. Ауто-пут Београд – Ниш – Пирот, искључење 
Пирот исток и после старим путем ка Бугарској, 
онда иде десно скретање ка Сукову и даље ка 
кањону реке Јерме, Звоначкој бањи и Ракити.
2. Ауто-пут Београд – Ниш, искључење код 
Беле паланке и даље путем ка Бабушнци и селу 
Звонце, од тамо иде један крак ка Ракити, други 
ка Звоначкој бањи. Важно је напоменути да је 
пут од Бабушнице до Звонца, као и ка Ракити у 
појединим деловима у лошијем стању, тако да ће 
се дуже путовати. Понекад има и одрона. Тако да 
се тај правац генерално не препоручује.

Важна напомена: ако се стиже у кањон реке Јерме 
из правца Пирота, имајте у виду да постоји више 
мањих тунела, који ем што су ниски, ем су уски 
(рађени давно за потребе рудника у селу Ракита), 
велики уздигнути аутобус не може проћи. 
Планирајте неки мањи превоз, евентуално неки 
нископодни мањи аутобус који би могао проћи. 
Тунели највероватније нису висине веће од 3 м на 
неким местима.

Напомене:

 Обавезно се најавите пограничној полицији, јер 
10-ак километара стаза води уз пограничну линију 
између Бугарске и Србије. Управо на тој пограничној 
линији је траса миграната, тако да је појачана контрола 
пограничне полиције.

 Препоручује се да на стазу крену планинари који 
имају добру кондицију и који се брзо крећу.

 До села Звонце може доћи и већи превоз, док у 
село Ракита се препоручује да иде мањи превоз.

1. Влашку планину
2. Гребен планину
4. Планину Таламбас
3. Кањон реке Јерме
4. Манастир Поганово
5. Манастир Суково
6. Пећину Ветрена дупка. Може се ући и дубље 
у ту пећину, али обавезно уз присуство доброг 
познаваоца пећине и спелеолога.

ШТА ПОСЕТИТИ У БЛИЗИНИ:

Гранични камен на врху Гребен и поглед на врх Руј

Поглед са врха Руј на долину Знепоље, језеро Јарловци 
и виде се Лешниковска, Боховска и Еловишка планина

РЕПОРТАЖЕ

СМЕШТАЈ:
- У близини Руја нема за сада довољно капацитета где 

би организовано боравиле веће групе. Могућ је смештај 
у селу Звоначка бања по приватним кућама, скромнија 
понуда са заједничким купатилима или смештај у 
објектима Лили хит у Трнским Одоровцима, где се нуди 
ноћење са доручком у далеко бољим условима. Постоји 
смештај и нешто даље од Руја, али то захтева и додатну 
организацију и планирање времена. Уопштено за сада није 
велика понуда да се привуку планинари у том крају за 
боравак на више дана.

Александар Цветковић, планински водич

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РУЈУ
 Руј се налази на у пограничној зони између Бугарске и 

Србије. Најближе веће насељено место је град Трн у Бугарској, 
а у Србији то је село Звонце.

 Са једне стране гледа на Лужничку котлину, са друге на 
Знепоље.

 Руј је специфична планина по изузетно хладним 
зимама, далеко ниже су измерене температуре у односу на 
знатно више планине, попут Риле или Пирина. Примера 
ради, најнижа температура измерена у Бугарској откако се 
званично врше мерења, била је 1947. године у Знепољу, у 
граду Трн, -38,3 °C. Трн је при томе на 700 м, а врх Руј на 1706 
м, тако да је највероватније на врху далеко хладније.

 Планина носи назив, по једној верзији, по биљци обични 
руј (Rhus cotinus).

 Дужине је око 12 км, ширине 10 км.

 Површина је 86 км2.

 У подножју Руја протиче река Јерма. Дугачка је 65 км, 
извире у Србији, онда 25 км протиче кроз Бугарску и после 
улази у Србију и улива се у Нишаву.

 На Рују се налази више кањона. У српском делу Руја 
је кањон Цедилка, у Бугарском делу Руја су кањони Трнско 
ждрело и Јабланичко ждрело.

 Извори на Рују су познати по својим исцелитељским 
својствима.
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„ПЛАНИНАРСТВО У СРБИЈИ У 21. 
ВЕКУ ИЗМЕЂУ ПОКРЕТА И СПОРТА“

Стручни скуп „Планинарство у Србији у 21. 
веку између покрета и спорта“ успешно је 
окончан након више одлагања и припрема које 

су трајале од краја 2019. године. Повод за овај важан 
догађај био је 120 година организованог планинарства 
у Србији. Стручни скуп ће допринети дефинисању 
темељних поставки система планинарских активности 
у Србији и оснаживању планинарске организације. 
Уследиће затим припрема и штампа Зборника радова.

Окупљеним гостима, партнерима Планинарског савеза 
Србије и ауторима радова, прво се обратио Леон Лукман, 
оснивач Спортске академије Београд. Лукман је одрастао у 
породици планинара и истинских заљубљеника у природу. 
Између осталог, говорио је о значају боравка у природи 
и факторима ризика за дуг и квалитетан живот. Као 
највеће ризике за здравље навео је стрес и лоше стилове 
живота, а затим и спољне факторе попут загађености 
ваздуха, воде, тла и хране. Истакао је да се људи баве 
планинарском због здравља, удобног и дугог живота, 
повећања радне способности, повећања виталности и 
отпорности организма, побољшања физичких способности, 
побољшања менталног здравља и умних способности, 
социјализације, уживања и разоноде. У наставку програма 
уследила је пројекција филма Драгослава Гогића „ 
Планинарство у Србији - 120 година“. Затим се окупљенима 
обратио председник Европске пешачке асоцијације Борис 
Мићић реферишући о оснивачима Српског планинског 

геоинформационих технологија на развој националне 
планинарске организације у 21. веку;

• Др Сања Петковска: Планинарстви и научно – 
истраживачки рад;

• Валентина Нејковић: Платформа за отворену едукацију 
у планинарству;

• Милош Гостимировић, Јована Рајковић, Наталија 
Радосављевић: Значај програма и активности усмерених ка 
заштити природе планина у Републици Србији;

• Милош Гостимировић, Јована Рајковић, Наталија 
Радосављевић: Утицај здравственог стања на здравствене 
тегобе при планинарским активностима.

У трећој сесији обрађене су области: планинарство и 
туризам и економски аспект планинарства. Модератор је 
био Драгослав Гогић.

Представљени су радови: 
• Драган Божовић, Зоран Контић, Боривоје Вељковић: 

Улога планинарства у развоју спорта и спортског туризма у 
Србији;

• Дарко Жарић: Значај и улога планинарства у развоју 
туризма на југу Србије са освртом на културну баштину;

• Др Слободан Мијатовић: Планинарство и туризам као 
историјске и културолошке појаве;

• Милена Јовановић, Снежана Миленковић: 
Авантуристички камп;

• Слободан Васић: Позиционирање планинарског 
туризма у туристичкој понуди Србије;

• Анита Аврамовић: Осигурање као подршка 
планинарства у Србији;

• Мирослав Докман: Традиционалне планинарске 
манифестације у општинама на југу Србије, као шансе за 
њихов развој;

• Борисав Челиковић: Планинарско издаваштво у Србији 
– историја и перспектива;

• Благоје Алексић: Улога организационе културе у 
дефинисању развоја планинарског покрета и ПСС.

Завршну анализу радова урадили су Бранислав Божовић, 
главни уредник Зборника радова стручног скупа и Исо 
Планић, председник организационог одбора стручног 
скупа.

Представљање свих радова и 
занимљиву и конструктивну дискусију 
после сваке сесије, можете погледати на 
youtube каналу, очитавањем QR кода 

друштва. Стручни скуп је после уводог дела програма 
отворио Исо Планић, председник Планинарског савеза 
Србије. Шта је планинарство данас и у којем правцу ће се 
развијати у наредном периоду? Да ли можемо генерисати, 
визију, мисију, мото и доктрину планинарства? Да ли у 
разумљивом и једноставном исказу можемо дати, за све за 
све нас који се бавимо планинарством, одговор на питање 
шта је планинарство? Шта желимо да оно буде? Које се 
дисциплине развијају у свету, а које ћемо дисциплине 
развијати у Србији и на који начин? Које су активности 
рекреативне, а које такмичарске? Колика је зона додира 
и прожимања спорта и туризма у планинарству? Која 
је идеолошка основа планинарског покрета? Да ли је 
планинарење елитистичка активност или може да буде 
доступна свима? Како ће интернет револуција утицати на 
планинарске активности? Да ли треба персонализовати 
планинарство и да ли су нам потребне масовне акције? 
Да ли је професионализација активизма у планинарству 
неминовност? На ова и многа друга питања, одговоре су 
се потрудили да нам дају аутори стручних радова из десет 
области.

Представљање радова аутора било је подељено у три 
сесије. У првој сесији, коју је отворио начелник ПСС-а и 
модератор Александар Марковић, обрађене су три области: 
планинарске дисциплине и њихова перспектива; улога 
спортских стручњака у систему планинарских активности и 
планинарски терени и објекти. 

У првој сесији представљени су следећи радови:
• Катарина Мановски, Данијела Бабовић: Стање и 

перспектива развоја дисциплине пењања по леду као спорта 
и такмичарске дисциплине; 

• Немања Милосављевић: Стање и стратегија развоја 
планинарске спелеологије у Србији; 

• Миловој Ердељан: Високогорство у Србији – јуче, данас, 
сутра; 

• Саша Пантелић: Квалитет живота алпиниста Србије;
• Александар Рашин: Улога планинског водича на 

високогорским успонима;
• Борис Мићић, Бранислав Божовић, Угљеша Гвозден, 

Драган Димитријевић: Развој мреже планинарских и 
пешачких путева у Републици Србији ;

• Владислав Матковић: Планинска оријентација - 
садашњост и будућност.

У другој сесији обрађене су области: планинарство и 
информационе технологије; информално и неформално 
образовање у планинарству; планинарство и млади, улога 
планинарства у заштити животне средине; медицина и 
планинарство. Модератор је био Андреј Ивошев.

Представљени су радови:
• Владимир Милетић, Бобан Милојковић: Утицај 

СТРУЧНИ СКУП

АКТИВНОСТИ ПСС
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у којем смо могли остати суви и то само током ноћења. 
Бивак се налазио на 3,5 километара од улаза у пећину. У 
Крављанској јами (-117м) бивак је био смештен на њеном 
дну на благо заравњеном месту у сипару. Овде је главни 
проблем био недостатак пијаће воде. У оба случаја било 
је потребно организовати транспорт техничке опреме, 
бивак опреме, хране и воде како би мала екипа могла да 
остане више дана. То би значило да је нас четворо који 
бивакујемо требало организовати још осморо људи за 
транспорт целокупне опреме. Сам транспорт је захтевао 
посебне методе паковања опреме као би до бивка стигла 
сува и неоштећена. На тим примерима учили смо како 
организовати подземни бивак и боравити у њему 
више дана одржавајући ефикасност у истраживачком 
раду. Каснијих година боравио сам у Коликоној дупки 
(-542м) у Бугарској, те видео како су уређени биваци 
за дужи боравак који имају телефонску везу (пољски 
телефон) са базним кампом на површини и који осим 
основних потрепштина поседују и веће залихе хране, 
резервне одеће, папуче па чак и ствари за забаву попут 
укуелеа! У Француској 2018. г. био сам део домаћег тима 
спелеолога који је радио у јами Gouffre Berger (-1271м) 
и биваковао у њој у нешто скромнијим условима. После 
низа година биваковање у спелеолошким објектима 

неколико случајева. Један од њих могу бити тренутне 
метеоролошке или друге прилике на терену које су 
мање комфорне или мање безбедне од оних које владају 
у пећинама попут ниске температуре, падавина, 
грмљавине, стрмог каменитог терена, дивљих животиња 
и сл; други разлог може бити локација тј. удаљеност 
пећине, која захтева целодневан приступ, те самим 
тим скраћује ефективно време за истраживање; трећи 
разлог односи се на опсежна истраживања када се због 
ефикаснијег рада бивак смешта у самом спелеолошком 
објекту на тачки која омогућава најбољи приступ 
местима истраживања. Разлог могу бити и дужина 
пећине, дубина јаме или њихова техничка захтевност 
које је немогуће једноставно савладати без биваковања 
у њима. У већини наведених случајева ради се о 
планираном биваковању, но бивак у пећини може бити 
подигнут и из нужде. То се дешава у случају одређене 
незгоде када се јавља потреба да један или више 
чланова спелеолошке екипе остане у објекту до доласка 
спасилачких екипа или до побољшања здравствених 
услова за излазак екипе вани или, пак, општих услова 
који су створили проблем (нпр. затварање пролаза услед 
подизања водостаја).

БИВАКОВАЊЕ У 
СПЕЛЕОЛОШКИМ 
ОБЈЕКТИМА

Моје прво искуство биваковања у подземљу 
везано је за Боговинску пећину још далеке 
2006. године, када сам тек годину дана 
био у спелеолошким водама. Одлука да 

преноћимо у пећини, те вечери када смо пристигли 
на терен, била је донета због изразито ниске спољне 
температуре. Са својих +100C једна од дворана ове 
пећине била је значајно пријатније место за боравак него 
ли шатор пред њеним улазом, који би био постављен 
на тлу прекривен са пар центиметара свеже нападалог 
снега при температури од -70C и јаком ветру. Ноћење у 
пећини доживео сам као јединствено искуство, другачије 
од било ког ранијег биваковања у природи. Од онда, како 
се моје интересовање за спелеологију у циљу рекреације, 
уживања и дружења преусмерило више ка постизању 
значајних спортских и истраживачких резултата, 

јавила се потреба за вишедневним и организованијим 
биваковањем у спелеолошким објектима.

На експедицији у Бугарској 2014. године, на планини 
Пирин у јамском систему 9-11 (-360м), први пут сам се 
сусрео са бивком на дубини од -310 м. Био је опскрбљен 
за вишегодишња истраживања већег броја спелеолога. 
Поучен тим искуством са колегама спелеолозима из 
Србије прва биваковања организовали смо од 2015. 
па све до 2019. године у Церјанској пећини, приликом 
истраживања њених најудаљенијих канала, као и на дну 
Крављанске јаме приликом ископавања у сипару при 
покушају успостављања везе са претходно поменутом 
пећином. У оба случаја радило се о врло ограниченом 
и специфичном простору за бивак. У првом случају 
било је превише воде у пећини због сталног водотока, а 
место бивка било је ретко место на којем је било суво и 

СПЕЛЕОЛОГИЈА

постало је уобичајена ствар, иако у свега пар објеката у 
Србији постоји реална потреба за њим збох захтевности 
истраживања. На крају потреба за организованим и 
сталним бивком јавила се у Владикиним плочама, након 
откривања нових канала 2018. г. због њене величине 
(више од 3.500м), захтевности приступа и рада у њој.

РАЗЛОЗИ БИВАКОВАЊА И УСЛОВИМА У 
СПЕЛЕОЛОШКИМ ОБЈЕКТИМА

Посматрач са стране може поставити питање који 
све то разлози могу бити пресудни приликом доношења 
одлуке о биваковању у пећини, као и шта то пећину чини 
особеном, те и само биваковање у њој чини посебним од 
бикавовања на површини?

Потреба да се бивакује у пећини јавља се у 

За боравак у пећини од пресудног значају су 
хидролошки и микроклиматски услови. На подручју 
Србије температура у пећинама креће се у распону 
од +80C до +120C и битно не осцилира у односу на 
смену дана и ноћи или годишњих доба. Тиме пећине 
јесу места са бољим температурним комфором у 
било које доба године када је спољна температура 
нижа од поменутих. У пећинама нема атмосферских 
падавине (киша, снег, роса), као ни ветра, што их, 
такође, чини приступачнијим за боравак. Чињеница 
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је да је у пећинама повећана влажност и да се могу 
јавити прокапне воде са тавнице, али су ти услови 
углавном предвидиви и подношљивији. С тим у вези 
очекивано је да ће приликом биваковања у пећини 
опрема попут одеће, вреће за спавање и подлошка бити 
влажне, као и да ће се спорије или готово немогуће 
осушити због одсуства сунчеве светлости. Такође, без 
сунчеве светлости долази и до промене биоритма, 
дезоријентације о времену, а у неким случајевима и до 
визуелних (и чулних) халуцинација. Време спавања 
обично постаје дуже од оног уобичајеног код куће. 
Вода у пећини може олакшати и отежати боравак у њој. 
Велики водотокови, висока влага, много прокапних 
вода правиће проблем око квашења опреме, док ће њен 
недостатак правити проблем око уноса течности, те 
захтевати додатне залихе пијаће воде при транспорту.

Услове који владају у пећини немогуће је променити, 
али је могуће прилагодити се на њих и искористити их. О 
биваковању у пећини треба размишљати кроз неколико 
аспеката: прво о транспорту опреме који је посебна 
тема, а затим о избору места за подизање бивка и начину 
његове организације која се односи на формирање 
преноћишта, места за припрему хране, хигијену и 
складиштење опреме.

СМЕШТАЈ ЗА СПАВАЊЕ
За удобно ноћење у пећини потребна је врећа за 

спавање која се налази у температурном опсегу комфора 
који покрива очекивану температуру. Пожељно је да 
врећа буде синтетичка јер за разлику од перјане боље 
реагује на повећану влажност пећинског окружења. 
Уз врећу иде и адекватна подлога. Иако је „термарест“ 
подлошка најкомфорнија за спавање, она је габаритна, 
исто као и типови сунђерастих подлошки, те је 
незгодна за транспорт у удаљене канале пећине. Као 

најједноставнија за транспорт, а опет као подлога 
која нуди довољно комфора јесте надувавајући душек 
који се може спаковати на величину лименке пива. У 
одређеним случајевима када је тло неравно или каменито 
ниједан тип подлошке не нуди довољно комфора, те се 
користе висеће лежаљке (hammock). Сходно томе да 
у пећини нема падавина нити ветра може се сматрати 
да је употреба шатора излишна. Међутим, у неким 
околностима шатор у пећини нуди доста предности. 
Пре свега у шатору је виша температуру у односу на 
спољни постор када се у њему борави и ноћи. Шатор 
штити од прокапних вода, а одржава личну бивак- 
опрему и гардеробу колико - толико чистијом и сувљом. 
Биваковање на тлу прекривеном само најлоном или 
церадом показало је да у пракси често долази до 
набацивања блата и песка на опрему, те прљање и 
влажење исте. Шатор се показао врло корисним и за 
сушење одеће јер не постоји други начин сушења у 
пећини, осим сушења топлотом сопственог тела или 
грејног уређаја попут примуса. За биваковање се могу 
користити обични двослојни шатори, посебне врсте 
балдахина намењени пећинама или се шатор може 
импровизовати од прусика и најлона или астрофолије.

Приликом једног истраживања у Крављанској јами, 
био сам скроз мокар од воде, а температура у пећини 
била је +110C. Паљењем плинског горионика за 15 
минута подигли смо температуру у шатору на +280C и 
одржавали је јако дуго, што ми је помогло да се осушим.

ИСХРАНА И ВОДА
Вода у пећини се може донети споља, што отежава 

транспорт или се наћи у њој. У начелу, вода која се 
појављује у пећинама може се сматрати питком. Као 
најчешћи унутрашњи загађивачи спомињу се слепи 
мишеви који својим изметом – гуаном, контаминирају 

базене питке воде. Међутим, слепи мишеви нису 
присутни у свим пећинама, нити у свим деловима једне 
исте пећине, њихов измет је лако уочљив у води те се 
увек може направити безбедна процена на основу избора 
места са ког се захвата вода. Треба избегавати воду из 
подземних речних водотока, ако је познато да она долази 
из водотока који директно понире у пећину. Сва друга 
вода, која се цеди са таванице сакупља се у бигреним 
кадицима или тече преко салива, може се користити за 
пиће. У крајњем случају ради веће сигурности могуће 
је воду третирати неким пречишћавачем (нпр. активни 
кисеоник). У пећинама у којима нема ујезерене или 
текуће вода, она се може сакупљати од прокапница (вода 
која капље са плафона).

Пошто нам је у једној пећини базен са питком водом 
био удаљен, сакупљали смо пијаћу воду од прокапница. 
За једну ноћ на само једном месту капања сакупили смо 2 
литра воде.

О личним афинитетима према храни тј. врсти и 
количини не треба расправљати. Ипак транспорт, 
чување и припрема хране свакако утиче на потребу да 
се ти лични афинитети прилагоде приликама. За дужи 
боравак у пећини и чување хране до следећег доласка 
препоручује се конзервирана и дехидрирана храна. 
За краће боравке било која храна долази у обзир јер 

СПЕЛЕОЛОГИЈА

температура у пећини и одсуство светла може да је 
очува у свежем стању. Храна се, углавном, транспортује 
у пластичној амбалажи тј. у бидонима (буренце мање 
запремине у којем се транспортује и друга ломљива 
и осетљива опрема) и у њој чува. Пошто је немогуће 
ложити ватру, храна се може припремати само на 
горионицима са плинским ии течним горивом.

ХИГИЈЕНА 
Тешко је одржавати основну хигијену у пећинама, 

посебно у условима када су и извори пијаће воде ретки 
или их готово уопште нема. У таквим околностима 
током биваковања прање руку, умивање, прање зуба 
и слично се занемарују илли своде на минимум (нпр. 
употребом влажних марамица). У крајњем случају 
земља и блато се не сматрају нарочитом прљавштином, 
а спелеолози користе заштитне рукавице које руке 
одржавају реалативно чистим. Обављање велике и 
мале нужде обавља се у посебно одређеним деловима 
пећинама, даље од зоне у којој се ноћи. Место обављање 
нужде се затрпава, јер се органска материја споро 
распада, а непријатни мириси дуго задржавају због 
минималне циркулације ваздуха.

Немања Милосављевић

Колкина дупкаКолкина дупка

Владикине плоче

Владикине плоче 

Крављанска јама

Парамуница
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ДИСЦИПЛИНЕ

ПЛАНИНСКО 
ТРЧАЊЕ ПСС 2021.

Назив трке Датум Организатор Врста трке Дужина/успон Локација

Чичак трејл 7. 3. 2021. ПСК „Балкан“, Београд Планинарски полумаратон 23,3/800 Вишњица

Ртањ вертикал 22. 5. 2021. ПК „Шиљак“, Бољевац Вертикални километар 6/960 Ртањ

ТУТ 63 3. 7. 2021. ПК „Тара“, Бајина Башта Скај-ултра 63/3300 Тара

Сува трејл 22. 8. 2021. ПСК „Мосор“, Ниш Скај-маратон 42,9/2686-2556 Сува планина

Рајац трејл 9. 10. 2021. ПСК „Победа“, Београд трејл 28,5/1320 Рајац

Првобитна замисао трасе је да трка иде северном 
страном успона на Ртањ, али силом прилика је дан пред 
трку морала бити измештена на југоисточну, па смо тим 
добили формат од 6 км и 960 м.

ТУТ 63 – ТАРА УЛТРА ТРЕЈЛ
3. 7. 2021. на теренима Националног парка Тара 

одржана је трећа трка сезоне Планинског трчања - 
скајранинг 2021. у организацији ПСС. Суорганизатор 
у име ПСС био је ПК „Тара“ из Бајине Баште, партнер 
главног организатора удружења „Тара Ултра“. Ово 
је вероватно најлепша и најбоље организована трка 
овог формата до сада у Србији, а 63 км са 3300 метара 
кумулативног успона довољно говори о њеној тежини. 
Конкуренција и времена која су остварили најбољи 
тркачи додатни су квалитет ове трке.

СУВА ТРЕЈЛ
22. 8. 2021. на Сувој планини одржана је скајранинг 

трка која се бодује за првенство Србије у планинском 
трчању у сезони 2021. Стаза дужине 42.9 км са 
висинским успоном од 2685 м простирала се гребеном 
Суве планине са стартом у месту Вргудинац и циљем у 
месту Доњи Душник. Изузетно захтевна трка пролазила 
је преко врхова Дивна Горица, Пасарело, Трем и Соколов 
камен а право искушење је било савладати „вертикал“ 
на самом старту, као и чувену „Францову стазу”. 
Организатор трке био је ПСК „ Мосор“, Ниш.

РАЈАЦ ТРЕЈЛ
Последња трка сезоне у дисциплини Планинско 

трчање ПСС одржана је 9. 10. 2021. на Рајцу уз техничку 
организацију која је припала ПСК „ Победа“ из Београда. 
Тешки временски услови дан пре и током саме трке са 
константном кишом, маглом и ниском температуром 
максимално су отежали услове како такмичарима, тако 
и организаторима. Сјајно спортско надметање и сјајни 
резултати. 

АКТИВНОСТИ КПЛТ
Од осталих активност КПЛТ у 2021. години издвајају се:
1. Првенство у планинском трчању ПСС за млађе 

категорије у Вишњичкој Бањи;
2. Учествовање репрезентације на трци Светске серије 

скајранинга у Бугарској „Пирин ултра“, где су наши 
такмичари остварили изузетно вредне пласмане. 
Ивана Живковић је освојила 5. а Снежана Ђурић 7. 
место у женској конкуренцији. Срђан Мате је заузео 
16. позицију у мушкој конкуренцији;

3. Одржан је камп за младе перспективне планинске 
тркаче у Овчар Бањи уз подршку Министарства 
омладине и спорта РС под руководством Евице 
Јеремић испред КПЛТ и тренера Милоша 
Милисављевића.

Владислав Ценић, Председник КПЛТ ПСС

У генералном пласману доминирали су Ивана 
Живковић из ПСК“ Балкан“, Београд са четири 
победе на свим тркама на којима је учествовао 

и сјајни Срђан Мате из ПСК „Победа“, Београд, сада 
већ двоструки узастопни победник лиге са три победе. 
Екипни шампиони су тркачи ПК „Железничар“, Инђија- 
такође двоструки узастопни прваци Србије. Победници 
су били познати и пре последњег кола али велика 
борба водила за остала два места на подијуму у све три 
конкуренције. На крају су одлучивали буквално метри 
и секунде, а разлике у бодовима за генерални пласман у 
2021. години су остале минималне.

Жене ген. 
2021.

1. Ивана Живковић ПСК „ Балкан“, Београд 400

2. Сузана Аћимовић Ђумић ПК „Железничар“, Инђија 248

3. Драгана Милановић ПК „Озрен“, Сокобања 244

Мушкарци 
ген. 2021.

1. Срђан Мате ПСК „ Победа“, Београд 450

2. Александар Штајфер ПК „Железничар“, Инђија 286

3. Александар Вукмировић ПК „Железничар“, Инђија 280

Екипе ген. 
2021.

1. ПК „Железничар“, Инђија 480

2. ПСК „Балкан“, Београд 334

3. ПСК „Победа“, Београд 330

Дисциплина планинско трчање ПСС у сезони 2021. имала је пет трка које су 
се бодовале за првенство Србије.

Генерални пласман је остварило укупно 163 спортиста 
ПСС (50 жена и 113 мушкараца), као и 9 екипа из 26 
основних организација, планинарских клубова чланица 
ПСС.

На свим тркама делегат је био Горан Жигић, лиц. бр. 
190018, а главни судија Владислав Ценић лиц. бр. 190002.

ЧИЧАК ТРЕЈЛ
На падинама Вишњице у недељу 7. 3. 2021. године 

одржана је прва трка сезоне у планинском трчању ПСС. 
Техничка организација је припала ПСК „Балкан“ из 
Београда. Припреме за трку обележила је неизвесност 
око самог одржавања због лоше епидемиолошке 
ситуације у земљи. Два дана пред трку добили смо 
„зелено светло“ од Кризног штаба. Морали смо се 
прилагодити и реаговати на мере које је донела Влада 
Србије у борби против Цовид -19, па су многе планиране 
активности у вези са трком одложене за боља времена.
РТАЊ ВЕРТИКАЛ

Друга трка сезоне у организацији ПСС и техничкој 
организацији ПК „ Шиљак“ из Бољевца одржана је 22. 5. 
2021. на падинама Ртња југоисточним гребеном планине. 

Резултате свих појединачних 
трка као и табелу у генералном 
пласману могуће је погледати 
очитавањем QR кода.
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БМУМОЦ 2021.
БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ 

ДИСЦИПЛИНЕ

Терени Вучја код Никшића, Црна Гора и 
Планинарски савез Црне Горе, од 24. до 26. 
септембра, били су домаћини првенства 

Балканске планинарске уније у планинарској 
оријентацији „БМУМОЦ 2021“. 

Учествовало је двадесет седам екипа и 109 такмичара 
из Словеније, Северне Македоније, Србије, Албаније 
и Црне Горе. Репрезентација Србије наступала је са 
седам екипа и укупно 29 такмичара из ПСК „Челик“ из 
Смедерева, ПСК „Победа“ из Београда и једним чланом 
ПСК „Торник“ из Чајетине. 

Првог дана такмичења пристизале су репрезентације, 
а од 20 сати предвиђено је решавање задатака 
из топографије и тестирање екипа из области 
планинарства, метеорологије и познавања планина. 
Другог дана су одржана два такмичења у планинарској 
оријентацији, дневно и ноћно, а у склопу дневног 
такмичења решавани су задаци из познавања чворова 
и тест прве помоћи. Пре старта ноћног оријентационог 
такмичења решавани су задаци из топографије и тестови 
из области планинарства, метеорологије и познавања 
планина. Након сабирања постигнутих резултата екипа, 
трећег дана је извршено проглашење победника по 
категоријама, а сабирањем укупних резултата за две 
најбоље пласиране екипе из сваке државе проглашена је 
најуспешнија држава учесница такмичења. 

ЕКИПЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ СУ 
СЛЕДЕЋЕ РЕЗУЛТАТЕ:

У ПИОНИРСКОЈ КАТЕГОРИЈИ:
I место заузела је екипа Србија II у саставу: Софија 
Николић, Илија Милутиновић, Милица Васиљевић, 
Ања Радосављевић и Павле Тркуља.
II место заузела је екипа Србија I у саставу: Лазар 
Милутиновић, Марта Трајковић, Дуња Радојевић, 
Мина Вучковић и Дорис Николи.

У ЈУНИОРСКОЈ КАТЕГОРИЈИ:
II место заузела је екипа Србија I у саставу: Немања 
Васиљевић, Робин Николић, Момчило Краљ и 
Вељко Делић.

У СЕНИОРСКОЈ КАТЕГОРИЈИ:
I место заузела је екипа Србија I у саставу: Дејан 
Николић, Михаило Радиновић, Димитрије Аџић и 
Марко Грујић.

У ВЕТЕРАНСКОЈ КАТЕГОРИЈИ:
I место заузела је екипа Србија I у саставу: 
Драган Павловић, Драгутин Јеремић и Небојша 
Миловановић.

У КОНКУРЕНЦИЈИ ДРЖАВА УЧЕСНИЦА прво 
место освојила је репрезентација ПС Србије са 
7255 бодова. 
Репрезентација Србије - прво место на БМУМОЦ 
2021.
Друго место освојила је репрезентацији Словеније 
са освојених 7004 бодова.
Треће место освојила је репрезентацији Црне Горе 
са 5295 бодова.

 
Планинарски Савез Црне Горе успешно је организовао 

ово такмичење. На Вучју је договорено да домаћин 
следећег Балканског првенства у планинарској 
оријентацији буде Планинарски Савез Словеније.

Владислав Матковић,
Селектор репрезентације ПСС за планинарску 

оријентацију
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ПЛАНИНАРЕЊЕ

РЕДОВНА 
СКУПШТИНА
У ВАНРЕДНИМ 
ОКОЛНОСТИМА

Иако је боравак на чистом планинском ваздуху 
извесно најбоље место у доба пандемије 
ковида-19, окупљање планинара нимало 

није једноставно. Тако је Годишња скупштина ПСК 
„Победа“ за 2020, уместо почетком године, одржана 
тек 13. новембра 2021. У измењеној форми. С доста 
обазривости и договора усвојено је да се одржи 
хибридни скуп, што значи да је део чланства био 
присутан у сали, заједно са председништвом Скупштине, 
а део је био виртуелно присутан и пратио Скупштину 
путем интернет везе. Било је 116 делегата и гостију, 
планинара из Тетова (Северна Македонија), Тузле (Босна 
и Херцеговина) и Новог Места (Словенија). 

Увек је радост кад се планинари окупе, јер је у сваком 
сусрету зрнце заједничких успомена на планинске 
стазе и врхове, а тако је било и овог пута. Скуп је почео 
свечаним интонирањем „Победине“ химне а отворио 
га је председник ПСК „Победа“, Владислав Матковић. 
Потом је Борис Мићић, члан Савета ПСК „Победа“ и 
дугогодишњи члан „Победе“, изнео опсежан извештај 
о раду свих органа и о активностима у свим гранама 

Углавном пре короне, „уграбили“ су планинари 
„Победе“ да организују планинарске кампове за децу 
и родитеље (два зимска и један летњи), обуку из 
планинарске оријентације. За узор је била организација 
„Дана чистих планина“ уз поштовање епидемиолошких 
мера с обзиром да је ово најмасовније окупљање 
планинара из целе земље јер се збирно одржавају 
такмичења у оријентирингу, планинској оријентацији, 
трекингу, трчању, бициклизму, слободном пењању на 
стени, као и планинарске акције из седам праваца ка 
Дому на Рајцу. Али много тога планираног остављено је 
за неку следећу годину.

Кризна времена су прилика за рекапитулирање 
постигнућа и трасирање будућег пута. Тако се ПД „Чика 
Душко Јовановић“ може похвалити категоризацијом од 
4 рунолиста Планинарског савеза Србије, што значи да 
је у самом врху по квалитету, комфору и опремљености 
планинарских домова у Србији. С обзиром колико се 
планинари улажу у овај дом, то не треба ни да чуди. 
Такође је улагано у планинску кућу на Доброј води, 
од цвећа око куће до крова са соларним напајањем. 
Све радове основног одржавања извели су планинари 
добровољци на организованим радним акцијама, док су 
за крупне и захтевне радове ангажовани мајстори.

Овај клуб броји 29 активних водича и шест организатора
планинарских акција. Није било принова у кадру јер 
ни ПСС није био у могућности да организује школу за 
водиче III категорије. 

Осим короне, било је још проблема који су погодили 
рад планинарских клубова. Током 2019. године ступио 
је на снагу нови Закон о угоститељству, са почетком 
примене неких одредаба у 2020. укључујући тзв. упис у 
ЦИС (Централни информациони систем) у оквиру кога 
је и Е-управа. По једном тумачењу планинарски објекти 
треба да се региструју јер припадају угоститељству, 
а према другом (планинарском) тумачењу, спортски 
објекти не припадају угоститељству. ПСС и Министарство
омладине и спорта (МОС), још се нису изјаснили.

С обзиром на измењен начин рада, седнице Клуба 
одржаване су онлајн, проређени су одласци у Клуб, 
и развили су се други видови комуникације међу 
чланством, као што су Фејсбук, Инстаграм, а формиран 
је и Јутјуб канал. 

На овогодишњој Скупштини анализиран је рад 
свих органа и у свим делатностима током прве 
године епидемије, 2020. Надајмо се повратку живота 
у нормалност и да ће нова скупштина за 2021. бити 
почетком 2022. 

Традиција која је пре доста година успостављена – да 
се планинари окупе у свечаној сали Општине Врачар, 
а потом, по завршетку званичног дела Скупштине, 
преселе у свој дом на Рајцу, очувана је и ове године. А 
у недељу ујутру, отишли су на традиционалну туру по 
шумадијским падинама.

Јелена Ковачевић Бараћ
Фото: Саша Радичевић

КАКО ФУНКЦИОНИШУ ПЛАНИНАРИ У СРБИЈИ У 
УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ

планинарства и оријентиринга, које су заступљене у 
овом клубу. Но, и овај велики клуб трпео је због короне. 
Број чланова се са преко 2700 смањио на 2454, а смањен 
је био и број акција са 475 на 233, као и број дана који 
су планинари провели у планинарском дому на Рајцу. 
Укупан број учесника на акцијама ПСК „Победа“ био 
је 8281, а готово трећина планинара била је из других 
клубова. Највише се ишло у планине у септембру (2361 
особа). 

Није лако извести групе на преко 3000 м, али у 2020. 
години то практично није било ни изводљиво, тако да 
је највиши успон био на Мусалу (2925 м), врх Балкана 
и друге балканске планине, Митикас (2918 м), Вихрен 
(2914 м), Сколио (2011 м), Стефани (2902 м); те Триглав 
у Словенији (2864 м), Големи Кораб (2784 м) и Пелистер 
(2601 м). 

Акције су отказиване што због ограничења кретања, 
што због полицијског часа. Но, групе жељне изласка у 
природу, нису одустајале од боравка у планинарском 
дому на Рајцу, па су само померени термини. 



26   Планинарски гласник, децембар 2021. Планинарски гласник, децембар 2021.   27

ФРУШКОГОРСКУ 
ТРАНСВЕРЗАЛУ, 
НАЈСТАРИЈУ 
И НАЈВЕЋУ 
У СРБИЈИ, 
НЕОПХОДНО 
ЈЕ ОЖИВЕТИ И 
ОЧУВАТИ 

На Фрушкој гори, за коју већина везује маратон, 
налази се још једна стаза, која је сада, можда 
није ни грубо рећи, пала у заборав, док 

с друге стране, неко ни не зна за њу. У питању је 
Фрушкогорска трансверзала основана 1. маја 1956. 
године од стране Планинарског друштва „Црвени чот“ 
из Петроварадина, о којој од 1964. брине Планинарски 
савез Војводине. Дуга преко 165 километара, прва је 

Стаза, старија и од маратона, уствари је прави 
пут кроз историју. Од почетка, планинарског дома 
на Стражилову у Сремским Карловцима, до краја 
код Бранковог гроба, обилазећи 32 контролне тачке, 
пролази поред свих манастира Фрушке горе, културно-
историјских места и значајних природних одлика. 
Последњи пут је делимично урађена обнова маркација 
ове стазе 2013. године.

– Најлепша стаза којом један планинар треба 
да се упозна је трансверзала – каже Боривоје 
Вељковић, председник Комисије за планинарске 

путеве Планинарског савеза Војводине и члан исте у 
Планинарском савезу Србије. 

По дефиницији, трансверзала је уређени и маркирани 
планинарски пут који повезује више карактеристичних 
тачака (врхова или значајних локалитета) на једној 
или више планина. Од почетка оснивања трансверзала 
пређен је далеки пут, па тако и обилазак истих више 
нема исто значење и приступ, бар у нашој земљи. У 
дугој историји и Фрушкогорска је имала различите 
фазе, од „златног доба“ до тога да је, нећемо рећи била 
пред гашењем, него је престала да функционише као 
планинарска понуда. 

– Треба проћи ту трасу да би се доживело и видело 
све што се налази на Фрушкој гори – објашњава 
Вељковић, страствени планинар и члан ПСД Поштар 
из Новог Сада. – Манастири, као и друга места и 
споменици, имају везе и са многим историјским 
личностима, попут Вука Караџића, Доситеја 
Обрадовића, Јована Јовановића Змаја, Јована Грчића 
Миленка и када се све повеже, уз природне одлике, то 
је велико благо. Много тога има да се обиђе и види, 
а то може ако се иде трансверзалом. Није циљ отићи 
колима до неке контролне тачке, јер сама значка нема 
смисао ако ниси препешачио трасу. 

и најстарија трансверзала у Србији, а друга у бившој 
Југославији, после словеначке. Тренутно се тихо и као 
стидљиво промаља њена ознака поред свих за друге 
стазе по Фрушкој гори. По давно утабаном путу, који 
је до сада прешло више од три хиљаде људи, води 
троугласта црвено-бела маркација, која на неким 
местима полако бледи. 

ПЛАНИНАРЕЊЕ

НАЈЛЕПША СТАЗА ЗА СВАКОГ ПЛАНИНАРА

Вељковић је до сада три пута обишао Фрушкогорску 
трансверзалу, а укупно има тридесетак дневника са 
других. У Србији постоји много трансверзала, али се 
о њима мало зна. Неке више, нажалост, не постоје, из 
различитих разлога, поједине се не одржавају, па им 
прети потпуни заборав. Фрушкогорска, тренутно, може 
се рећи, не блиста. Посао одржавања овако дугачке 
деонице од 165 км је велики, а за сада се заснива на 
ентузијазму и добровољном раду. 

– Неопходно је оживети Фрушкогорску 
трансверзалу – истиче Вељковић. – Она је нешто 
посебно и треба је гајити и гајићемо је сигурно, 
макар на начин на који смо до сада радили, „на 
мишиће“, као ентузијасти, када имамо времена. 
Не може једна организација попут Планинарског 
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савеза Војводине и Комисије за планинарске путеве 
да брине о трансверзали јер не постоје средства за 
опремање трансверзалног пута. Ту не мислим само на 
ревитализацију маркација, није проблем купити боје 
и отићи фарбати. Све треба обележити стубовима, 
путоказима, позиционим таблама, инфо-паноима, 
али нема средстава. Тражимо спонзоре и донаторе. 
Национални парк „Фрушка гора“ вољан је да нам 
помогне донацијом дрвне грађе, или путоказа и 
стубова, што је довољно, али онда треба да се плати 
резбарење и фарбање тога, како би се испоштовали 
стандарди и правилници. 

Ревитализација маркација функциониште тако да када 
се заврши цела траса, може одмах да се врати на почетну 
тачку, јер је у међувремену добар део већ избледео. 

– Моја мисија је да пружим информацију локалним 
самоуправама кроз чије катастарско подручје пролази 
одређена планинарска стаза, па и трансверзала, 
да је то њихов ресурс за развој одрживог туризма, 
па би преузеле бригу о раду на терену у смислу 
обележавања и одржања – напомиње Вељковић. – Трасе 
ако нису обележене за безбедно коришћење не могу да 
буду саставни део туристичке понуде. Планинарима 
су довољни мапа и компас, али ми желимо да те стазе 
обилазе и они који долазе са стране да посете Фрушку 
гору, па да могу лако да се снађу. 

Трансверзале се у данашње време, код нас и слабо 
обилазе. Када је реч о Фрушкогорској, млађи планинари 
ни не знају за њено постојање, док се други нешто не 
либе да је пређу. 

– Мислим да би то могло да се промени када будемо 
обновили трансверзале и остале планинарске путеве – 
поручио је Боривоје Вељковић. 

За разлику од неких земаља, које немају ниједну 
трансверзалу, наша је богата истим, али их је потребно 
очувати и покушати вратити бар део старог сјаја и наћи 
начина да се поново, или чешће нађу у понуди акција 
планинарских клубова и друштава. 

У ИЗРАДИ ВОДИЧ 
Траса Фрушкогорске трансверзале имала је 

неколико промена током дугог постојања, а најновија је 
премерена, обновљена и маркирана од стране Борислава 
Станковића и Милана Бреберине из ПСД Поштар у 
договору са Планинарским савезом Војводине. У изради 
су нови дневник и водич по трансверзали у којем ће 
бити описи стаза, каракатеристични споменици, шта се 
дешавало на некој контролној тачки, или између две у 
току историје, као и шта може да се види од природних 
лепота и богатстава. 

КАКО ДОЋИ ДО ТРОУГЛАСТЕ ЗНАЧКЕ 
Свако ко хоће да обиђе Фрушкогорску трансверзалу 

од Планинарског савеза Војводине узме дневник, у 
који се на свакој контролној тачки (у манастирима и 
планинарским домовима) добијају печати, а ако негде 
више нема печата (из разних разлога) приложи се 
фотографија учесника на датој тачки и потом се у савезу 
добије одговарајући. Када се све преконтролише, свако 
ко је прешао стазу добије значку, а дневник, наравно, 
задржава за лепу успомену. Обилазак трансверзале 
по етапама од новосадских клубова организује ПСД 
Железничар, а од следеће године ће и ПСД Поштар. 

Кристина Бугарски

ПЛАНИНАРЕЊЕ
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ПЛАНИНАРЕЊЕ

Иако дуго нису летели изнад Старе планине, 
орлови ће се ускоро можда вратити на 
ову српску лепотицу. Док се то не деси 

планинарима остаје да уживају у фантaстичном 
погледу, погледу на пола Србије и Бугарске, погледу 
који су те птице имале када су живеле и летеле на 
овим просторима. У питању су стене управо назване 
Орлов камен на висини од 1737 м. 

Многи га у први мах мешају са истоименим 
водопадом и стенама изнад југоисточно од Миџора. 
Ипак се овај атрактивни врх у облику пирамиде, који 
из многих углова подсећа на познати Ртањ, налази 
северозападно од Миџора у општини Књажевац а 
најближа села су Алдина Река и Равно Бучје. ПСК 
„Мосор“ је одлучио да успон на врх Орлов камен 
крене из села Равно Бучје, изоловано и разуђено 
село у коме данас живи само један становник.Село 
се налази око 10 км од пута Кална – Бабин Зуб. 
Пут није у идеалном стању али је довољно добар 
да се теренским возилима или било којим другим 
возилима, уколико временски услови дозволе, приђе 
што више планини и врху. Постоје две опције, да 
се Орлов камен „напада“ из правца превоја Свети 
Никола па гребеном преко врха Хајдучки камен или, 
пак, да се обиђу засеоци на падинама Старе планине 
и ухвати дугачак гребенски приступ са западне 
стране. Почетак села и стара напуштена школа 
означава и почетак стазе и налази се нешто испод 700 

м надморске висине. Добра ствар је то, што се тиче 
веома стрмих падина док се не изађе на гребен ка 
врху, што се ради о широким сеоским и шумским 
путевима. Изласком из четинарске шуме добија се 
поглед на камену громаду, врх попут пирамиде са те 
стране. Због нестабилних камених громада потребна 
је пажња приликом завршног успона најпре на 
безимени врх на 1695 м а онда и на Орлов камен на 
1737 м, где се налази гранични камен али и још две 
стене, два прелепа видиковца. Са првог видиковца 
се пружа одличан поглед на врхове ка Миџору и сам 
Миџор, а са другог на специјални резерват природе 
Чупрене у Бугарској и дубоке четинарске шуме. 
Релативно близу је и планинарски дом „Горски рај“ 
али са бугарске стране. Када је ведро са врха се види 
и Дунав. Поглед на Ртањ се не доводи у питање, као 
и многе друге планине у Србији и Бугарској.

Стаза до опсаног врха има дужину преко 22 км 
са укупном висинском око 1200 м. Спада у средње 
тешке како кондиционо, тако и технички. Препорука 
је обићи овај крај и попети врх јер по аутору текста 
један је од најатрактивнијих врхова са најлепшим 
погледом у нашој земљи.

Марко Милошевић

ОРЛОВ  КАМЕН
1737 м 
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произвођач ципела очекује да ће се 90% мушких купаца 
уклопити у величину 43, мораће да тестира мушкарце од 
60 до 100 кг. Поред ове индивидуалне варијабилности 
људи обично имају различите величине левог и десног 
стопала. Затим, стопала човека који хода мењају 
дужину, ширину, обим и волумен током дана, па чак и 

10 ВАЖНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

ПЛАНИНАРСКИХ 
ЦИПЕЛА
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У основи, обућа је намењена да пружи удобност 
за особу која је носи и понуди добру заштиту 
за наша стопала. Слично томе главна сврха 

планинарских ципела је да заштити ваша стопала од 
модрица и огреботина на неравном терену у дивљини, 
да ублажи оптерећење на ваше табане и да пружи 
добро пријањање на грубом, стрмом, клизавом, мокром 
и блатњавом терену. Оне, такође, морају да понуде 
довољно стабилности и да буди издржљиве. Поуздана 
планинарска ципела је дуготрајна ципела која вас неће 
оставити на цедилу на средини стазе. За планинарење 
на дуже стазе ципеле морају бити потпорне и по 
могућности, колико је могуће, лагане и удобне. Обућа за 
планинарење мора да буде функционална и способна да 
одговори на промењиво окружење и различите типове 
површина. То обично зависи од конструкције ципела. 

 Представићемо вам десет најважнијих 
карактеристика планинарске обуће. То вам може 
бити одлична референтна тачка при одабиру обуће 
јер објашњава на шта треба обратити пажњу код 
планинарских ципела.

1. ОДГОВАРАЈУЋА ПЛАНИНАРСКА ОБУЋА
Без обзира на то колико је добро направљена ципела 

она неће исправно функционисати ако не пристаје добро 
баш вашем стопалу. Постоји ли савршено уклапање 
ципеле и ноге?

Омогућити масовно произведене трекинг ципеле 
које добро пристају је изазован циљ. На пример, ако 

ОПРЕМА

током одређене краће спортске активности. Стопала су 
активна током планинарења и трчања, а облик стопала 
је изузетно динамичан. Стога, ниједан статички облик 
ципеле не може створити савршено пристајање ципела-
стопало у свим ситуацијама и у сваком тренутку за све 
људе.

Шта је добро пристајање планинарске обуће?
Ципела мора имати облик и димензије које обезбеђују 

добро здравље. Добро пристајање у већини случајева 
значи и удобност. Оптимални облик ђона, такође, даје 
добро пријањање. Уложак и чарапе треба пажљиво 
проверити као и дизајн ципела како би се осигурало да 
одговарају кориснику. Генерално, ципеле за трекинг нису 
исто што и модне ципеле. Наша стопала се нормално 
шире за 5% током дана, па имајте то на уму када бирате 
ципеле за планинарење. Зато се углавном купује 
један број већи од броја који иначе носите у градским 
условима.

 Правилно пристајање обуће на стопала укључује 
разумевање стопала, ципела и њихов одабир како би 
се постигло потребно пристајање. Међутим, постоји 
један проблем. Он произлази из чињенице да се систем 
одређивања величине обуће првенствено темељи на 
дужини стопала. Произвођачи планинарске обуће треба 
добро да обрате пажњу и на мере ширине и обима. 
Стога, неусклађеност у било којој димензији, углавном, 
резултира лошим уклапањем.

Начелно су женска стопала ужа и мањег волумена 
од мушких. Ово објашњава зашто се мушке и женске 
ципеле за планинарење израђују у различитим 
величинама. Свакако постоје мушкарци с ужим 
стопалима који сматрају да им женске ципеле боље 
стоје, као што има жена с већим ширим стопалима, које 
преферирају мушке ципеле.

Ципеле купујте у продавници планинарске обуће. 
Продавнице нове или половне војне опреме нису добар 
избор. Нови материјали који се користе код производње 
планинарске опреме су лакши, прозрачнији и намењени 
спортским активностима на планини. У крајњем случају, 
идете на планинарење, а не у рат.

ШТА ЈЕ ЈОШ ВАЖНО?
Каснодневна куповина
Размислите о куповини увече (или барем поподне) јер 

стопала код већине људи отичу и шире се током дана. 
Понесите са собом планинарске чарапе које ћете носити 
на стази. Проверите да ли су ваше планинарске чарапе 
направљене од синтетике, мерино вуне или мешавине 
вуне и синтетике. Памук упија превише влаге и треба 
га избегавати. Ношење памучних чарапа ствара осећај 
хладноће и улепљености, набора се и већа је вероватноћа 
да ћете да добијете жуљеве.

Пробајте обе ципеле
Обавезно испробајте обе ципеле и након што их чврсто 

вежете, ходајте барем неколико минута. По правилу, 
планинарске ципеле би требало добро да пристају око 
пете, глежња и горњег дела стопала, али и да имате 
довољно простора за мрдање прстију. Такође је важно да 
вам ножни прсти не ударају у врх ципела. Најбољи тест 
простора за прсте је да неко време стојите на нагибу према 
доле (неке продавнице спортске опреме, имају платформу 
са нагибом за ове сврхе). Преуске, као и превише лабаве 
ципеле могу проузроковати жуљеве.

Имајте на уму да је много теже пронаћи ципеле 
за захтевније планинарење које правилно пристају, 
него пронаћи пар удобних лаганих трекинг ципела. 
Разлог за то је што су лагане ципеле за трекинг мекше 
и флексибилније, па се брже обликују и прилагођавају 
стопалима од, рецимо, тежих кожних ципела. 

У овом чланку пишемо о неким од 
најважнијих физичких и нефизичких 
карактеристика ципела за планинарење.

ПРЕДНОСТИ ЦИПЕЛА КОЈЕ ВАМ 
ДОБРО ПРИСТАЈУ СУ СЛЕДЕЋЕ:
● Одговарајућа стабилност и подршка стопалу;
● Заштита од повреда стопала;
● Адекватна апсорпција удараца и удобност;
● Дуготрајно ношење и задржавање облика 
ципеле.

КАКО ОДАБРАТИ ЦИПЕЛЕ ЗА 
ПЛАНИНАРЕЊЕ КОЈЕ ЋЕ ДОБРО 
ПРИСТАЈАТИ ВАШИМ СТОПАЛИМА
Дајте себи довољно времена при одабиру 
планинарске обуће јер је пристајање кључно. 
Испробајте неколико брендова и стилова 
док не пронађете нешто што је могуће ближе 
савршеном пристајању.

КЉУЧНИ ФАКТОРИ КОЈЕ ТРЕБА 
УЗЕТИ У ОБЗИР:
● Дужина од пете до прстију
Величина је прва ствар коју треба узети у 
обзир. Имајте на уму да величина ципела 
није стандардизована, па величина између 
произвођача није доследна. Штавише, 
варијабилност у величини може да постоји чак и 
међу различитим стиловима ципела истог бренда.

● Дужина лука
Дужина лука је мера од пете до лоптице стопала 
(испод палца) и важнија је мера од дужине 
стопала. То ће да одреди како стопало стоји 
унутар ципеле, што одређује функционалност 
ципела. Узимање у обзир дужине лука је толико 
важно јер ципела мора да се савија на правом 
месту.

● Ширина стопала
Ширина стопала се мери у подручју испод 
прстију. Као и код дужине, произвођачи користе 
различите стандарде при изради обуће.

● Волумен стопала
Дебљина стопала (колико стопало заузима 
простора унутар ципеле), од врха до дна је још 
један важан фактор који треба узети у обзир при 
одређивању пристајања.
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Разгазите ципеле
Побрините се да носите своју нову планинарску обућу 

(за средње и тешке моделе ће требати барем кратак 
период) код куће неколико сати или чак неколико дана 
само да бисте проверили да ли вам заиста пристају. Лагани 
модели су често удобни од момента када их извадите 
из кутије и није им потребан период прилагођавања 
стопалима.

И последња ствар, не прескачите овај део чак и ако 
намеравате да купите исти модел ципела које сте носили 
годинама. Произвођачи понекад промене неке ствари 
везане за процес производње, фабрику израде и слично.

2. ТРАКЦИЈА
Отпорност на клизање, такозвана „тракција” је дуго 

био продајни адут за компаније које траже оригинална 
решења ђона и дизајна шара на ђону.

Мерење тракције
Да би измерили тракцију или буквално преведено 

- вучу, произвођачи раде тестове како би одредили 
коефицијент трења и карактеристике отпорности на 
клизање за ципеле или материјале под различитим 
условима површине. Коефицијент трења је број између 
0 и 1 који означава отпорност материјала на клизање. 
Што је вредност ближа 1, мања је вероватноћа клизања. 
Тракција ципела за планинарење постиже се повећањем 
трења ђона (потплате) и стабилношћу материјала 
међуђона.

Потплата је слој који долази у контакт са подлогом. 
Требала би да буде издржљива и да пружа довољно 
тракције. Већина ђонова су направљени од гуме, јер је 
материјал мекан и издржљив. Иако постоји неколико 
врста гума, ђон је обично направљен од дуване (у 
процесу проиводње се гума меша са ваздухом) и 
карбонске гуме. Први тип гуме је лакши и мекши, али је 
и мање издржљив и брже се троши од карбонске. Тако 
се дувана гума обично користи на предњем делу ципеле, 
док се карбонска користи ,углавном, на пети. Ђон мора 
да буде дизајниран према намени обуће. 

Оклизнути се или не оклизнути се
Два најчешћа разлога за повреде на стази су клизање 

и пад. До клизања најчешће долази када се вода, песак, 
лед или блато нађу између ципела и чврсте површине. 
У већини активности могуће су две врсте клизања. 

Стопало може да склизне напред или у страну након 
почетног контакта с подлогом, или може да склизне 
уназад током фазе одгуривања.

3. ПРОЗРАЧНОСТ
Конвенционалне планинарске ципеле често не 

пружају довољну вентилацију. То узрокује нелагоду 
онима који их носе у топлим условима, јер се стопала 
прегревају, а недостатак вентилације не дозвољава 
влази да изађе из ципела. То доводи до многих проблема 
као што су жуљеви, осип и у најгорим случајевима 
инфекције.

Чињеница да ципела покрива стопало доводи до 
унутрашњег окружења различитог од околног ваздуха. 
Температура и влажност увек ће бити већа у ципелама. 
Што више горњи материјали на ципелама могу више да 
пропусте влагу, то је веће смањење знојења око стопала. 
Што више влаге упија, материјал је прозрачнији, што 
резултира већом удобношћу. Употреба једноставне 
перфорације је још једна ефикасна мера за побољшање 
прозрачности ципела за планинарење. Веома је важно да 
имате ципеле са адекватном вентилацијом како би ваша 
стопала била сува. Ово помаже да стопала буду топла 
и да им је удобно у хладним временским условима и 
хладна и да им је удобно у топлим условима.

Уобичајена је употреба комбинације материјала. 
Неки горњи делови израђени су од синтетичке тканине 
с деловима синтетичке коже за издржљивост. Ово 
смањује тежину ципеле за трекинг, чинећи је перивом 
и прозрачном, тако да стопала не постану преврућа. 
Нови синтетички материјали су обично пропуснији 
од коже. Најчешћи синтетички материјали за горњи 
део планинарских ципела су најлонски мрежасти 
материјали.

4. ТЕЖИНА
За већину добрих планинара, тежина ципеле је 

важан фактор при одабиру планинарске обуће. Многи 
планинари преферирају ношење лаганих планинарских 
ципела. Други придају више заслуга кожним 
планинарским ципелама као чвршћој и поузданијој 
обући. Генерално, планинарске ципеле за захтевније 
планинарење су теже. Када се добро одржавају, могу да 
трају неколико година или више.

Колико је важна тежина ципела?
Ношење тежих ципела пружа већу потпору чланцима 

и стабилност на стази, посебно ако носите велики и 
тежак ранац. Општи тренд је смањење тежине ципела 
што је више могуће, без жртвовања перформанси, 
заштите за стопала и других важних карактеристика.

Покушајте да процените тежину ципела у односу на 
друге карактеристике. Фактор тежине је важан фактор 
који треба узети у обзир, те се каже да се килограм на 
ципели осећа као пет до шест килограма на леђима. То је 
зато што су стопало и ципела на најдаљој удаљености од 
осе кука. Свака додатна тежина захтева много већу снагу 
мишића да би се померила. Осим тога, стопало се креће 
на већој удаљености од било којег другог дела ноге.

5. АМОРТИЗАЦИЈА
Амортизација је способност ципеле да апсорбира 

удар. Већина компанија користи изразе „ублажавање 
удара“ и „апсорпција удара“. 

Како функционише амортизација?
Људско тело има способност да осети штетне покрете 

као нелагоду или бол. За лошу оцену амортизације 
обуће, добар показатељ је нелагода и бола у стопалима. 
Али како амортизација функционише у стварности? 
Систем амортизације функционише тако што продужава 
трајање ударца, чиме се смањује ударно оптерећење које 
се преноси на мишићно-коштани систем. Током ходања, 
сила реакције тла је отприлике 1,25 пута већа од телесне 
тежине, а током трчања сила реакције тла може достићи 
нивое од два до три пута веће од телесне тежине. Према 
томе, амортизација средњег дела ђона треба да ублажи 
ударне силе које делују на тело током употребе.
 

Главни материјали за апсорпцију удара
У раним данима производње планинарске обуће, 

гума се користила као материјал за амортизацију. Данас 
је технологија амортизације прилично разнолика с 
произвођачима који продају разне врсте ђонова.

Данас су ЕВА (етилен-винил-ацетат) и ПУ 
(полиуретан), најраспрострањенији материјали за 
средишњи део ђона планинарских ципела. ЕВА је 
врста пене која осигурава амортизацију, повећава 
апсорпцију удара и смањује смицање стопала. ПУ је 
полимер отпоран на компресију, тежи је и тврђи, али је 
и издржљивији од ЕВА. Већина ципела има или ЕВА или 
ПУ међуђон; међутим, неки средишњи делови ђона су 
направљени комбинацијом и ЕВА (у предњем делу) и ПУ 
(у задњем делу стопала јер је отпорнији на компресију и 
може боље да апсорбује удар).

Апсорпција удара није увек најбоље решење
Иако би амортизација средњег дела ђона требало да 

ублажи удар силе на тело, стварна сила која делује на 
тело остаје релативно непромењена код обуће. Дакле, 
већина проблема настаје када планинар осети релативно 
лажан осећај сигурности. Оно што је занимљиво је да 
овај лажни осећај сигурности повећава ударце и озледе 
код корисника скупих ципела. Зашто је то тако? Главни 
разлог је тај што корисници скупих ципела обично 
потцењују оптерећење (или очекују да ципеле безусловно 
штите њихова стопала) и зато су склонији озледама.

6. УДОБНОСТ
Обућа треба да пружи удобност за активности у 

природи. Идеална микроклима у ципели је да гранични 
слој ваздуха око стопала буде приближно 29°С са 
ниском релативном влажношћу. Иако је одржавање 
стопала планинара хладним и сувим у летњим условима 
углавном питање удобности, оно такође спречава 
стварање жуљева.

Шта је важно за удобност?
Потрошња кисеоника и умор су у снажној корелацији 

са удобношћу. Ако ципела за планинарење „тера” 
корисника за већом мишићном активности, особа ће се 
осећати неугодно у тој ципели. Побољшање удобности 
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Како произвођачи смањују тежину ципела?

Лакоћа ципела постиже се углавном избором горњих 
материјала. Данас се лагане ципеле обично израђују 
од синтетичких материјала. На пример, неки модели 
планинарских ципела садрже комаде од синтетичке 
тканине који делимично замењују кожу. Ово смањује 
тежину ципела, време за које треба да се разгазе, 
побољшава удобност и смањује трошкове. С друге 
стране, ове ципеле су мање издржљиве и нуде мању 
стабилност на тешком терену. Оне су такође мање 
водоотпорне од потпуно кожних планинарских ципела.
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ципела може резултирати смањењем озледа узрокованих 
стресом. Ширина предњег дела ципела такође може да 
утиче на перцепцију удобности. Уске и плитке ципеле по 
правилу доводе до чешћих озледа предњег дела стопала. 
Разлике у удобности повезане су с неколико фактора, 
међу њима су: промене у мишићној активности, облику 
стопала, уклапању стопала и обуће, осетљивост стопала, 
тежини ципеле и температура.

7. ПОДРШКА И СТАБИЛНОСТ
Стабилност ципела за планинарење постиже се 

амортизацијом, потпором средњег дела ципела и 
полузакривљеним или закривљеним задњим делом 
(подржава кретање стопала). Одговарајући дизајн 
и одговарајући умеци у ципелама дају додатну 
стабилност. Ако желите да одредите стабилност ципеле, 
само стисните њен задњи део. Стабилне ципеле за 
планинарење обично су отпорне на компресију. Такође 
су отпорне на увијање, док се лаганије ципеле лако 
увијају.

Што је већа површина у контакту са тлом, то ципела 
пружа више потпоре стопалу. То значи да ципела која 
има ђон широк као горњи део ципеле може да буде од 
предности за додатну потпору.

Да ли је подршка скочном зглобу толико 
важна?

Многи људи верују да вам је за бољу потпору скочног 
зглоба потребна тешка чврста обућа, поготово када 
носите тежак ранац или планинарите по неравном 
терену. Међутим, већина ципела за ходање нуди малу 
потпору глежња, због својих меких делова око зглоба. 
Само ципеле са високим, укрућеним манжетама 

пружају праву потпору глежња. Али крута потпора 
глежња толико ограничава кретање стопала да када 
ходате у оваквим ципелама, ваш ход је озбиљно отежан. 
Очигледно, круте ципеле и природно кретање стопала 
не иду заједно. Много је боље ојачати глежњеве него 
мучити стопала у тешким, чврстим ципелама.

Нека од највећих оптерећења на глежњевима се 
јављају када претрчавате стрмо, неравно тло. Ипак, трејл 
тркачи никада не носе чизме, већ много лакшу обућу. За 
прелазак стрмих, неравних терена потребни су вам јаки, 
флексибилни глежњеви и лагане планинарске ципеле. 
Мање је вероватно да ћете добити жуљеве. Ципеле 
за трекинг су удобније и мање заморне за ношење од 
тешких ципела. Један од главних недостатака лаганих 
ципела за планинарење је повезан с чињеницом да 
можда неће моћи пружити довољну потпору приликом 
ношења тешког ранца, посебно на захтевном терену или 
низбрдицама.

8. ЧВРСТИНА
Аргумент у корист тешких ципела лаганим ципелама 

је да чврсти ђонови штите ваша стопала од неравног 
терена и помажу у издржавању тешких оптерећења. 
Можда је то тачно, али има и неких недостатака.

Данас су пластичне композитне чизме веома 
популарне, не само међу планинарима и пењачима по 
леду, већ и међу свима онима које занимају снежне и 
глечерске руте. Свака пластична чизма се састоји од два 
дела:

1) тврди синтетички спољашњи део ципела и 
2) унутрашња изолацијска чизма. Ова конфигурација 

вам омогућава да чврсто затегнете траке и везице без 
ометања циркулације у стопалима. Такође чини чврсте 
планинарске ципеле погодне за употребу са дерезама и 
крпљама.

Чврсте пластичне чизме - недостаци
Иако су чврсте пластичне чизме савршене за снег и 

лед, оне су лош избор за општу употребу на стазама. 
Постоји неколико разлога за то, али три су најзначајнија:

Водоотпорност је пожељна за влажне услове, али 
водоотпорне ципеле се суше спорије од неводоотпорне 
планинарске обуће. Оваква водоотпорна обућа не може 
да одржи ваша стопала сувим у дуготрајним влажним 
условима. Разлог је тај што чак и ако се ваша стопала 
не поквасе од споља, она ће се натопити изнутра од 
сопственог зноја и кондензације који ће се накупити. 
Други недостатак водоотпорних ципела долази од 
употребе водоотпорних мембрана. Оне смањују 
прозрачност, што значи да ће се ваша стопала више 
знојити и по топлом и по хладном времену. 

И на крају, правилна нега ципела је од примарне 
важности јер морате да одржавате водоотпорност ваших 
планинарских ципела редовитим наношењем неког 
водоодбојног средства.

 Крутост чини ходање мање угодним, посебно за 
вишедневна кретања са тешким ранцем и на дуге 
стазе. Штавише, чврсте планинарске ципеле захтевају 
више времена и труда да се разгазе и прилагоде вашим 
стопалима.

Одређени степен топлине је пожељан у хладним 
окружењима, међутим, превелика топлина узрокује 
знојење стопала више него иначе, што неминовно доводи 
до накупљања влаге у обући.

9. ТРАЈНОСТ
Трајност планинарске обуће зависи од материјала, 

технологије која се користи, складиштења, времена 
употребе, терена као и временских услова (укључујући 
влажност). Синтетика је много склонија хабању од 
кожних планинарских ципела. Ако волите планинарење 
по неравном и каменитом терену, потребне су вам 
издржљиве планинарске ципеле, по могућности са 
горњим делом од коже. Пар кожних ципела не само да ће 
боље издржати временске услове, већ ће и трајати дуже 
што се тиче општег трошења.

Издржљивост у горњем делу ципела постиже се 
заштитом за прсте и шавовима јер ојачани прсти и пета 
пружају издржљивост и заштиту. Издржљивост ђона је 
постигнута материјалима и дизајном шара на ђону.

10. ЗАШТИТА
Пар добрих ципела за трекинг треба да заштити ваша 

стопала од тешких услова на стази. То укључује хладна 
и влажна окружења, као и тврде и грубе површине. У 
одређеној мери ниво заштите зависи од тежине обуће 

ЗАКЉУЧАК
Наша стопала су јединствена и имају посебне 
захтeве. Један бренд или модел ципела неће 
одговарати свима и стога је тешко да се направи 
општи рецепт за одговарајућу планинарску 
обућу. Међутим, најбољи избор ципела обично 
је компромис између удобности ходања ципела 
и њених техничких могућности, односно 
функционалности.
Добре планинарске ципеле морају понудити 
равнотежу између мале тежине, потпоре и 
стабилности; амортизацијe и функционалности; 
крутости и прозрачности. Такође, морају да 
буду издржљиве, да штите ваша стопала и 
да пружају удобност. И изнад свега, морају 
добро да пристају баш нашим стопалима. Без 
обзира колико функционалних карактеристика 
ципела може да има, ако не одговара облику 
вашег стопала, нећете је купити. Важан је и 
изглед и дизајн. Ако ципеле нису привлачне 
за око, већина потрошача их неће купити, 
мада је ово заиста неважно када је у питању 
функционалност ципела.
Некада је постојао аксиом да ципеле 
дизајниране да се истичу у једној функцији 
готово сигурно неће успети у другој. Међутим, 
данас можете пронаћи одличне ципеле за 
готово сваку употребу. Без сумње, данашња 
планинарска обућа је далеко боља од оне која 
је постојала пре много година. Главни разлог 
за то је што су данас дизајн, конструкција и 
функционалност важнији од препознантљивог 
логотипа.

НЕДОСТАЦИ НОШЕЊА 
ПЛАНИНАРСКИХ ЦИПЕЛА СА 
ЧВРСТИМ ЂОНОМ:
● Крути ђонови не могу довољно да се савијају 
да би се прилагодили терену;
● Могу да вас спрече да природно поставите 
стопала, то доводи до спорог и неприродног 
хода што може довести до озледа;
● Напрезање против укочености троши енергију 
и замара;
● Крутост ђона потребна је само на неравном и 
снежном терену.

(теже планинарске ципеле често, иако не нужно увек, 
пружају бољу заштиту). Међутим, много важнији 
фактори за добру заштиту стопала су:

● Материјал од којег су направљене ваше ципеле за 
планинарење;

● Присуство или одсуство додатних карактеристика 
као што је додатна заштита за прсте.

Приредио: Јован Јарић
Извор: camotrek.com

ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО ТВРДОМ СНЕГУ 
СА ЛАГАНИЈИМ ЦИПЕЛАМА НИСУ 
ДОБРА ОПЦИЈА
● Нећете моћи довољно брзо да напредујете на 
вашој тури;
● Овакве ципеле нису добра за дерезе.
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ДОБРИ И ЛОШИ 
ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ 
ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ

САВЕТИ

КОЈЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ ВРЕМЕ ЗА 
ПЛАНИНАРЕЊЕ? 

Планинарима који истински воле природу скоро 
сви временски услови имају изазове за ходање. 
Ипак, каже се начелно да је најугодне време за 

планинарење топло и ветровито, али не превише вруће, 
нити превише ветровито. Сунчани, али хладни дани су 
такође задовољство за планинарење ако носите више 
слојева одеће како бисте регулисали телесну температуру 
и избегли знојење. Облачност је често добродошла све 
док не буде праћена кишом, а оптимална температура за 
пењање је око 12°C.

Разумевање времена и онога што можете да очекујете 
помоћи ће вам да планирате одећу и ствари које треба да 
понесете. У идеалном случају желите да време буде топло 
и суво за планинарење, што вам омогућава да носите 
прозрачну одећу и спакујете лагану опрему. Уколико 
вас задеси киша на стази, време не можете да промените 
жалећи се. Одржавање позитивног става када се време 
погорша важно је за морал, посебно ако планинарите 
у групи. Добра водоотпорна јакна и панталоне су један 
од најважних фактора да останете суви, након одабира 
обуће.

КОЈА ЈЕ ДОБРА ТЕМПЕРАТУРА ЗА 
ПЛАНИНАРЕЊЕ?

Недавне студије су показале да ће планинарење 
на температури од 30°C па на више, смањити ваше 
перформансе за 11% у поређењу са планинарењем на 
температури од око 20°C. Доказано је да је боље ходати 
на нижим температурама. Да ли је 30°C превруће за 
планинарење? Све изнад 30°C сматрало би се веома топлим 
временом и саветује се да се не раде напорне шетње по 
оваквом времену. Ако планинарите по великој врућини, 
онда се свакако заштитите од сунца, пијте пуно воде и 
будите свесни симптома и лечења од топлотног удара.

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ВРЕМЕНА ЗА 
ПЛАНИНАРЕЊЕ
Дајемо вам опис најбољег времена за 
планинарење и неких од најгорих, те шта можете 
да учините да бисте их максимално искористили.

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ТОПЛИМ И СУВИМ ДАНИМА
Ови дани могу бити тешки и сунце може, заиста, 

да уништити вашу енергију и повећа количину воде 
коју бисте требало да попијете. Добар шешир за сунце 
са широким ободом, дуги рукави, танке прозрачне 
панталоне и крема за сунчање ће смањити ризик од 
опекотина и помоћи вам да останете хладни. Док 
пролазите поред потока, умочите шешир или бандану у 
воду која ће вам помоћи да глава и врат буду хладни.

САВЕТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ
ПРИ РАЗЛИЧИТИМ ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА 

Пре него што кренете на планинарење, увек 
проверите временску прогнозу пре него што 
спакујете торбу. Да, сви знамо да прогностичари 
често погреше, али то вам углавном даје добру 
представу о томе какви ће услови бити. Ако сте 
на вишедневном планинарењу, покушајте да 
проверавате ажурирану прогнозу барем једном 
дневно како бисте могли да направите план. 
Постоји на стотине различитих временских 
апликација и веб-страница које ће одрадити 
посао, али ево неколико наших фаворита:

meteoblue.com
yr.no
mountain-forecast.com

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ВРУЋИМ И ВЛАЖНИМ ДАНИМА
Ово су дани због којих пожелите да скинете одећу 

и скочите у свако језеро или реку коју прођете. Опет, 
мораћете да пијете пуно воде и да носите посебно 
прозрачну одећу како бисте покушали да останете 
хладни. Колико год врући и влажни дани могу да буду 
неугодни, они су, ипак, бољи од кише и ветра.

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ВРУЋИМ И ВЕТРОВИТИМ 
ДАНИМА

Врући и ветровити дани су задовољство за шетњу и 
често се пружају лепи погледи са врхова планина, али 
морате да пазите на опекотине од сунца које можда 
нећете да осетите због ветра. Можете да ходате у кратким 
панталонама и мајици све док се крећете и док ветар не 
постане превише хладан.

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ОБЛАЧНИМ ДАНИМА
Када је небо облачно то има предности и мана. 

Предност је што вам сунце не смета и што вам омогућава 
да вам буде суво и удобно у одећи. Недостатак је што 
облаци носе ризик од кише и могу да онемогуће добар 
поглед са врха. 
ПЛАНИНАРЕЊЕ У КИШНИМ ДАНИМА

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ХЛАДНИМ И ВЕТРОВИТИМ 
ДАНИМА

Хладни и ветровити дани су добри за планинарење 
ако носите адекватну одећу која ће да вас греје и која 
ће да блокира ветар. Међутим, ако падне киша то ће да 
промени ствари.

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ХЛАДНИМ И КИШНИМ 
ДАНИМА

Хладни и кишни дани су прилично тмурни, али 
све док се након планинарења имате где загрејати 
планинарење може да буде успешно. Уместо да носите 
једну дебелу изоловану јакну која је и водоотпорна, увек 
се препоручује више слојева испод водоотпорне јакне. То 
ће вам омогућити да скинете слој или два ако престане да 
пада киша или ако почнете да се знојите.

ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО СУНЧАНОМ ДАНУ ПО СНЕГУ
Планинарење у хладним данима испод нула степени 

може бити потенцијално опасно ако нисте у потпуности 
припремљени и не носите довољну изолацију на себи 
и водоотпорне ципеле. Често ћете бити награђени 
фантастичном видљивошћу у ведрим, али залеђеним 
данима, због чега поглед са врха планине може бити 
вредан успона.

ПЛАНИНАРЕЊЕ У ОЛУЈНИМ ДАНИМА
Олујно време је нешто што бисте требало да избегавате 

по сваку цену. Ризик од муње је повећан када се налазите 
на врху планине с теретом планинарске опреме на леђима 
и штаповима за планинарење. У реду је да се откаже дуго 
очекивано планинарење у последњем тренутку ако је 
време несигурно за планинарење.

Кишни дани могу да буду тест вашег позитивног става 
и расположења. Водоотпорне ствари треба да буду на 
вама или при руци. Главна брига је да останете суви, 
па се улагање у квалитетну водоотпорну опрему топло 
препоручује.

ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО КИШНИМ И ВЕТРОВИТИМ 
ДАНИМА

Планинарење по ветру и киши довољно је да тестира 
чак и искусне планинаре, па ако можете, треба да 
избегнете планинарење по оваквом времену. Ако сте 
већ на пешачењу и не можете да га избегнете, онда само 
треба да се заштитите у водоотпорној одећи и да се надате 
најбољем. Проблем са ветровитом кишом је што ће она 
падати под углом на гардеробу, што може да буде веома 
непријатно.

ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО ХЛАДНИМ И СУНЧАНИМ 
ДАНИМА

Већина људи воли оштар зимски ваздух са сунцем 
које обасјава. Сунчани дани зими су оно од чега се 
сањају планинарски снови. Ношење више танких, него 
дебелих слојева помоћи ће вам да контролишете телесну 
температуру без знојења. 
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ОБЛАЦИ - ПОКАЗАТЕЉИ ДОБРОГ ИЛИ 
ЛОШЕГ ВРЕМЕНА

ЦИРУС ОБЛАЦИ
Цирусни облаци се такође 
називају и паперјастим 
облацима. Ово прилично 
прикладно описује њихов 
изглед: углавном су танки 
и влакнасти и састоје се од 
кристала леда. Они су весници 
топлог фронта и могу да најаве кишу ако се кондензују 
у циростратусне облаке. Овај процес може да потраје до 
два дана.

ЦИРОКУМУЛУСНИ ОБЛАЦИ
То су танки, мали, бели облаци 
ледених кристала – равномерно 
распоређени или у облику 
ситних „овчица”, који обично 
резултирају јаком грмљавином.

ЦИРОСТРАТУСНИ ОБЛАЦИ
Облаци вео, како се ови 
облаци још називају, припадају 
високим облацима баш као 
и два горенаведена облика и 
састоје се такође од кристала 
леда. Обично прекривају цело 
небо и пригушују сунчево 
зрачење. Они, такође, указују на долазак топлог фронта и 
најављују кишу за један или два дана.

АЛТОКУМУЛУСНИ ОБЛАЦИ
Облик облака алтокумулуса 
може да се опише као облак 
у гроздовима. За разлику од 
цирусних облака они се састоје 
од ситних капљица воде. Ако 
су они на небу, не морате да се 
плашите падавина.

АЛТОСТРАТУСНИ ОБЛАЦИ
Алтостратусни облаци су 
влакнасти, сивкасти или 
плавкасти слојеви облака. Ако 
су на небу, сунце је замагљено. 
Ово је често праћено 
непрестаним лаганим или 
умереним падавинама.

Знање основа метеорологије је основно знање за 
планинаре. Наравно, пожељно је да проверите 
временску прогнозу на некој од многих доступних 

апликација или веб-сајтова. На вишедневним турама у 
планинама, где можда нећете имати сигнал или интернет, 
важно је знати како да правилно протумачите временске 
појаве јер промене времена долазе нагло и грмљавина 
може бити заиста опасна.

БАРОМЕТАР – ПОУЗДАН ПОКАЗАТЕЉ 
ВРЕМЕНА

Промене ваздушног притиска су сигуран знак 
временских промена. Једини проблем је што се ваздушни 
притисак не види. Али томе служе барометри. Уређаји су 
мали да их можете лако спаковати у џеп. Ту су и ручни 
сатови са интегрисаним барометрима.

Да бисте утврдили како се време мења на основу 
ваздушног притиска, постоји смерница: ако ваздушни 
притисак нагло падне у кратком времену, најављује 
се лоше време. Са падом од 1 до 2 hPа (Паскал на сат) 
очекујте јаку олују.

Ако ваздушни притисак полако пада, можете да 
претпоставите да ће дужем периоду лепог времена полако 
да дође крај. Али немате увек барометар при руци. Тада 
ће вам знакови природе помоћи да предвидите време.

САВЕТИ

КАКО ПРАВИЛНО ПРЕДВИДЕТИ 
ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА КАДА СТЕ 
НА ПЛАНИНИ 

Време је вероватно један од најважнијих 
фактора за успех ваше туре – било да 
планинарите, пењете се, возите брдски бицикл 
или сте на води. Дакле, пре него што почнете са 
активностима, увек бисте требало да проверите 
временску прогнозу.

Међутим, на турама које трају неколико дана 
далеко од цивилизације никада не бисте требало 
да се у потпуности ослањате на технику. 
Увек пазите на своје окружење. Нарочито у 
планинама време може нагло да се промени.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА УЗ ПОМОЋ 
ВЕТРА

Смер ветра може да говори о томе како ће се време 
да се развије у наредним сатима и данима. Уопштено, 
ако ветар долази од севера према истоку, то готово увек 
обећава добро време.

Ветар западног смера с друге стране указује на 
приближавање лошег времена. Ако ветар долази с југа, 
можете да будете задовољни због топлих температура 
у почетку, али следи промена времена на дуже стазе. У 
основи морате да посматрате ветар за своју прогнозу 
током дужег временског периода по могућности на месту 
где ваздух не ковитлају препреке у окружењу. Ако се 
смер ветра промени, то је сигуран знак промене времена. 
Ипак, прича око ветра је много комплекснија, јер постоје 
дневни, локални и регионални ветрови.

ЖИВОТИЊЕ КАО ИНДИКАТОР 
ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА

Поглед на животињско царство такође вам помаже 
да предвидите време, али само ако заиста наиђете на 
животиње на вашој тури. Зависно од временских прилика, 
животиње показују врло специфично понашање. Краве 
које пасу на планини, на пример, крећу низбрдо када прете 
киша или грмљавина. Ниже нису баш толико осетљиве 
на временске прилике. Дивље животиње попут срна 
такође траже склониште у шикари када прети грмљавина. 
Комарци и ласте лете ниско када на небу пада киша.

На добро време могу указати, на пример, пауци. Они 
ефикасно и брзо раде на својој мрежи када се приближава 
стабилан временски максимум. Ови инсекти зависе од 
лепог времена, јер би олуја или киша уништили мрежу за 
коју су уложили виталну енергу. Пчеле су активне само 
када је лепо време. Ако се повуку у своју кошницу, лоше 
време је неизбежно.

Наведени индикатори ће вам дати важне информације 
о предстојећим променама. Међутим, на њих никада не 
можете да се ослоните сто посто – једноставно је превише 
фактора који играју улогу у времену. Не без разлога, 
временска прогноза професионалних метеоролога је с 
времена на време погрешна, посебно за планинске терене. 
На планини често долази до брзих промена времена, које 
у малим подручјима могу бити прилично различите. 
Ту локално становништво има највише искуства, попут 
рецимо пастира. Посебно добро познају временске 
прилике на „својим“ планинама, јер могу исправно да 
протумачите знакове природе.

Извори: tatonka.com, gearassistant.com
Приредио Јован Јарић

СТРАТОКУМУЛУСНИ ОБЛАЦИ
Бели или сиви слојевити 

облаци са тамним мрљама 
налазе се на средњој висини 
и углавном су лоптастог или 
ваљкастог облика. За разлику 
од кумулусних облака, 
који су увек појединачни, 
стратокумулусни облаци су повезани на дну. Углавном не 
доносе падавине, али их прати ветар.

СТРАТУС ОБЛАЦИ
Негде га називају и висока 

магла. То је сиви слој облака са 
једноличном доњом границом. 
Очекују се ситна киша или 
суснежица.

НИМБОСТРАТУСНИ ОБЛАЦИ
То су типични кишни 

облаци: сиви, тамни облак 
који се узбуркава на релативно 
малој надморској висини, 
најављујући сталну кишу или 
снег. Не нужно најбоље време 
за планинарење.

КУМУЛУСНИ ОБЛАЦИ
Кумулусни облаци су 

типични облаци за лепо време. 
Појављују се као појединачни, 
густи кумулусни облаци. При 
дну им је ивица равна, док 
на врху изгледају у облику 
карфиола. Не морате да се 
плашите кише, неко време.

КУМУЛОНИМБУС ОБЛАЦИ
Ако видите ове облаке 

на небу, најбоље је 
брзо пронаћи сигурно 
склониште. Кумулонимбуси 
су грмљавински облаци. 
Нагомилавају се високо и могу 
се препознати по тамној боји и могу да подсећају на облик 
наковња. Обилни пљускови и грмљавина су неизбежни.

ТРАГОВИ НА НЕБУ КАО ПОМОЋНИ 
АЛАТ ЗА МЕТЕОРОЛОГУ

Трагови авиона такође могу да буду добар показатељ 
могућих временских промена, јер чине кретање ваздуха 
на небу видљивим. Ако се траке брзо „отапају” и једва 
да остану на небу, ваздух је сув - то је показатељ да ће се 
стабилно лепо време наставити.

Ако трагови кондензације не нестају, влажност ваздуха 
расте. Ово указује на кишу. 
Ако се трагови брзо покваре на 
небу, присутни су јаки висински 
ветрови. Ни ово не слути на 
добро. Вероватно морате да 
будете спремни на лоше време.

ЗАКЉУЧАК: 
Проверите временску прогнозу и шетајте 
природом отворених очију. Пре сваке туре 
прво проверите временску прогнозу. Можда 
је једнодневни излет добро решење ако нисте 
сигурни колико ће заиста трајати лепо време. 
Такође је добра идеја започети планинарење 
што је раније могуће у јутарњим сатима, јер се 
фронтови с грмљавином обично не појављују 
пре послеподнева. Ово нарочито важи за високе 
планине.
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ПЛАНИНЕ

Иза нас су две веома тешке године за све оне који 
се активно баве планинарењем, високогорством 
и алпинизмом. И 2021. нам је понудила изазове 

које је требало решавати. Али, лепота планинарења и јесте 
у изазовима!

Година 2020. није била наклоњена планинарима. У 
условима пандемије, изолације и страха, суочени са 
карантином, обавезном вакцинацијом, ограничењем 
могућности путовања у иностранство и слично, 
планинарење је, као и већина других активности, било
запостављено.

Бројне промене мера за контролу ширења заразе, 
црне листе – беле листе, разна ограничења кретања и 
окупљања, донета често у последњем тренутку, учинили 
су организовани одлазак на планину готово немогућим.

Експедиције су померане, клубови/организатори 
високогорских успона били су на стенд-бају готово 
целе године. Многи пројекти су одложени за касније, 
или потпуно напуштени. Све то резултирало је 
врло малим бројем успона на веће висине.

То је довело до тога да су многи планинари могли, а и 
морали чешће да посећују планине у близини свог дома, 

што уопште није нужно негативан аспект. Хималаје и Анде 
заменили су Ртањ, Бељаница, Фрушка гора, Стара и Сува 
планина. Наше игралиште је постало наше двориште.

У 2021. почели смо више да ценимо наше, мада и 
даље тежимо ка висинама туђих планина. Ове године 
ситуација је била мало боља. Увођењем ковид пропусница 
и Зелених пасоша, путовање у иностранство постало је 
приступачније. Мере забране су у таласима попуштане 
и стезане, али је, ипак, било могуће отићи негде.

Ко је желео да ризикује и суочи се са опасношћу 
коју носи корона вирус, ограниченим временским 
периодом за пењање, два циклона која су погодила 
регион у мају, могао је, попут Мариа Целинића из 
Хрватске да иде и на Монт Еверест. Притом, постојало је 
и ограничење броја пењача од стране непалске владе.

Како је Турска била прилично толерантна по 
питању слободе уласка, Арарат је постао овогодишњи 
избор број 1 српских високогораца. Чак шест 
наших експедиција је ове сезоне било тамо.

Друга дестинација била је највиши врх Европе,
са три експедиције и 19 планинара који су додирнули
познати камен на врху, а било је и неколико трек похода
на Хималаје.

Високогорство у 
условима пандемије

Говорећи о Хималајима, не можемо да не поменемо 
наш високогорску тројку (Евица Јеремић, Милош Томић
и Саша Панић), која је прешла границу од 6000 м, 
попевши се на Исланд Пеак (6189 м), као ни дубл (Игор 
Милошев/Дамир Лукшић) на врх Ленин (7134 м).

У условима пандемије променио се свакодневни 
живот. Променили су се и планинари. Повећао се број 
акција и све је више планинара на нашим и страним 
планинама. Више од половине Србије прекривено је 
планинама. Готово свуда постоје обележене стазе, мање 
или више проходне у зависности од посећености и 
одржавања стаза од стране планинарских клубова.
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Планине овде могу бити дивље и пусте. Неке делове 
Старе планине још увек откривамо захваљујући
планинарима који су, да би побегли од гужве која се
викендом створила на познатим локацијама, кренули да
истражују даље.

Оно што се у пандемији није променило је начин 
припреме за планинарење. Најбоље што можете да 
урадите је да се навикнете да носите тежину и то на 
висини, уколико је то могуће. Ту је и тренинг снаге, 
тренинг трбушњака и доњег дела леђа, аеробни тренинг... 
Али, не постоји бољи тренинг за планинарење од - 
планинарења! Зато ранац на леђа и пут под ноге!

Све у свему, може се рећи да је корона, из угла 
планинарења, била мајка за једне, а маћеха за друге. 
Мајка за почетнике и рекреативце у планинарењу, јер 
их је покренула и окренула природи, а маћеха за
искусне, који би да пењу висине које не постоје унутар
граница наше земље.

Стога, осврт на 2021. годину може бити и позитиван и
негативан, зависи од тога кога питате.

Александар Рашин, председник Комисије за 
високогорство и експедиције ПСС
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V+. Након изласка из пукотине, наилази се на травнату 
падину. Преобувам се у патике јер пењачице на трави су 
као клизаљке на леду. Пењем даље по травнатој падини 
у нагибу од 80°. „Лакше ми беше она пукотина“, мислим 
се. Прелазим некако тај травнати део и долазим до неких 
оборених стена и ту завршавам. Никола пење до мене 
остављајући један клин у пукотини. Наставља даље 
у широки жљеб по стени, па лево око камена и право 
на горе пењући наизменично час по стрмој травнатој 
падини, час по стени. Чест проблем и највише времена 
су нам одузимала сидришта, јер је или плитка пукотина 
или пуца стена. Овде Никола прави сидриште на корену 
неког дрвцета које се испоставило поузданим. Долазим 
до сидришта, брзо размењујем опрему јер су нам 

претходни цугови одузели доста времена, те настављам 
даље системом полица у цик- цак до једног стеновитог 
скока који нисам могао да пређем јер ме је уже превише 
вукло па сам ишао уз њега и спустио на малу зараван 
са маленом стеновитом увалом у коју могу напола да се 
углавим. Видим да је то згодно место за бивак у случају 
нужде. Правим сидриште и размењујемо опрему. 

ЖЉЕБ IV
ПУКОТИНА V/V+

Следи питање: „Шта каже твоја прогноза виде се неки 
тмурни облаци?“, одговорих да неће бити кише и облаци 
наизглед нису били црни, већ само тамнији. Само што 
је Никола зашао за тај стеновити скок почело је ситно 

ПРОКЛЕТИЈЕ
- УСПОН НА ЈУЖНИ ВРХ 2441 М
- ДИРЕКТНИ СМЕР IV/III, 700 М

Жељни нових изазова и пењања у великој стени после 
вишемесечних припрема, константних психофизичких 
тренинга и надасве редовног вертикалног боравка у 
стенама са својим сапењачем Николом Добријевићем, 
доносим одлуку да остварење тих жеља пробамо да 
испунимо у Проклетијском масиву. Избор је био све 
само не лаган с обзиром на то да смо пре свега циљали 
на логистички лакше, доступније и краће смери, које 
би могли да савладамо за 10-ак сати са приступом јер 
дан је већ краћи, а и касније свиће. Међутим, како се 
наш одлазак у долину Гребаје ближио, расли су нам 
и апетити те смо се након силног мозгања чврсто 
одлучили на северну стену Јужног врха и успон на 
Јужни врх директним смером. У питању је грдосија 
од 700 м висине и близу километар дужине. Први 
успон овим смером извршили су Живојин Градишар 
и Бранко Котлајић 1.8.1965. године. Велика имена, 
велика стена и велики психо-тест за нас као навезу.

У четвртак послеподне 09.09.2021. пут долине Гребаје 
крећемо Џони, моја маленкост и наш пријатељ, планинар 
и тркач Марко Јовановић који је , испоставиће се касније, 
одиграо веома важну улогу у овом успону. По доласку 
у Гребају смештамо се у дом „Раднички”. Препакивање, 
вечера и правац кревет. Ујутру импозантна сцена и 
поглед на околне стене и врхове. Мој први сусрет са 
Проклетијама. Планине се пружају левим и десним 

крајем долине и право испред нас на њен крај. Призор је 
невероватан. Фотографишем леви масив и упоређујемо 
фотографију са описом смера куда тачно иде линија. 
Оно што нам не улива поверење јесу косе травнате 
полице видљиве из долине, а има их по целом масиву. 
Касније ће нам управо та фотографија помоћи да 
одредимо где се тачно налазимо и куда треба да пењемо. 
Морам да напоменем да су описи које смо прибавили 
веома штури и кратки за толики смер, па нам је свака 
додатна фотографија и информација веома значила. 

СЕВЕРНА СТЕНА ЈУЖНОГ ВРХА
На приступ крећемо у петак 10. 9. Након неких два 

сата хода и лаганог успона стижемо у Котлове. То је 
један велики амфитеатар окружен дивовским стенама 
са снегом који се задржава током целе године. Стене 
изгледају толико масивно да кад сам гледао ка врховима 
имао сам осећај да ми се врти у глави. Тог дана смо 
имали времена за осматрање и обилазак у потрази за 
улазом у смер. Претходно смо снимили окапину у којој 
ћемо да оформимо наш планинарски бивак. У овој 
етапи Марко нам помаже да изнесемо у Котлове део 
опреме, а с обзиром на то да су нам ранчеви пребукирани 
та нам је помоћ итекако добродошла. Из долине смо 
кренули са појасевима на себи и на њих накачили сво 
потребно гвожђе за успон, а опет водили смо рачуна да 
не будемо претешки па смо одлучили да смер пењемо 
са само једним халфом од 60 м и са по 3 литре воде. 

Након биваковања у окапини, спавања у 
топлим врећама и паковања ка смеру крећемо у 
7 ујутру што је, испоставиће се, већ касно.

АЛПИНИЗАМ

ПРИСТУП

Коначно у 8 ујутру стартујемо са успоном који 
започиње преко карактеристичних ребрастих оборених 
стена у Горњем котлу, које се налазе између Копља и 
стене Јужног врха. Правимо растежај преко жљеба (IV) 
јер оригиналан улаз нисмо нашли, па нисмо желели да 
губимо драгоцено време тражећи га. Идемо преко Жљеба 
неких 10-15 м па траверзно удесно по затрављеној полици. 
Правим сидристе и Никола долази до мене и преко 
травнатих полица и пар стеновитих скокова завршава 
свој цуг. Долазим до њега и одмах настављам даље јер је 
оборенији терен и малтене га претрчавам не стављајући 
међуосигурања. Првих 4-5 цугова су логични и воде 
преко ширих ,не превише стрмих, травнатих полица, 
две велике травнате главе и стеновитих скокова (III). 
Никола долази до мене и наставља даље, па својим цугом 
долази под вертикалну стену са плочом и пукотином 
и прави сидриште. У овом делу стене смер оригинално 
иде кроз краћи карактеристичан камин (IV) неких 10 
метара десно од нас, а пукотина пред нама делује нам 
тежа, али компактнија, па бирамо да изведемо растежај 
преко ње. То је уједно и једини растежај у којем смо 
носили пењачице иако је било много делова на којима су 
биле потребне, али травнате полице и нагиби нам нису 
дозвољавали да губимо време стално се преобувајући. 
Улазим у пукотину и долазим до пола, изнад је благи 
превис који није немогуће савладати, али је излаз из 
њега на траву, те одлучујем да пречим удесно. У пречењу 
стављам 3 клина и долазим уз муку до десне пукотине. 
Згодна је да у њу углавим руку и направим полугу као 
хват док тражим нешто изнад себе за шта ћу се ухватити 
и извући у горњи део пукотине. Сетих се речи лажног 
свештеника из Црног Грује и камена мудрости „Алах се 
увалих”. После исцрпљујућих пар минута тражења хвата 
налазим начин да се и раменом ослоним у пукотину и 
извучем горе. Пукотину би оценили као Сићевачких V/

Северна стена Јужног врха

Приступ
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прскање кишице. Рекао сам му: „Ето призвао си је”. Убрзо 
је стала и помислио сам „добро је“ али не лези враже кроз 
пар минута кренула је поново да сипи и да се појачава. 
Никола је већ одмакао, не видимо се и не чујемо. Десна 
рука је константно на ужету левом вадим јакну из ранца, 
облачим и враћам ствари у ранац. Стојим на маленој 
полици изнад 300 м амбиса и све то морам да радим док 
киснем, пазим да ми нешто од ствари не испадне јер 
можда нам баш од тог зависи живот. Све време пратим 
уже и осигуравам, ни у ком случају не пуштам уже јер 
је наш живот у овом тренутку у мојим рукама. Када се 
алпинисти навежу то је као пупчана врпца између мајке 
и детета. Никола извлачи цуг по киши и прави сидриште 
док се киша појачава и настаје тајац између нас двојице. 
Мртва тишина. Да невоља буде још гора уз кишу почиње 
да пада и град величине зрна грашка. Завукао сам се у ону 
рупу колико сам могао као миш, клечим и ћутим, а киша 
не престаје. Само се надам и молим да стане и да не почне 
да грми. Звук удара кише и града прекида Николин глас 
са радио - станице: „Брате, шта ћемо да радимо?”. Ако би 
кренуло још горе невреме са грмљавином и громовима 
то би било изузетно опасно по нас с обзиром на то да 
смо у отвореној стени и гвожђем на нама. Ступили 
смо у контакт са Ненетом Трипковићем начелником 
нашег одсека и преко њега са мојим имењаком Иваном 
Лаковицем из ГСС Црне Горе од којег смо добили пар 
конструктивних савета око принудног бивака и касније 
о изласку на Велики врх на чему смо обојици бескрајно 
захвални. Срећом након скоро сат времена киша престаје 
и настављам да пењем до Николе преко мокре стене. Да 
ли због узбуђења или због среће што је киша стала веома 
брзо сам се попео до сидришта. Питамо се где ћемо даље 
јер је око нас све мокро,а и ми смо. На пар метара изнад 
нас „снимамо” малену полицу на којој одлучујемо да 
направимо бивак и усидримо се. Од полице се навише 
пружа вертикална стена што је добра заштита ако буде 
неког одрона више у стени, а и стена нам је такође битна 
да направимо осигурање за ноћ и бивак. Укуцавамо 
пар клинова изнад полице. Стајемо обојица на полицу и 
користећи савете Лаковића чекићима копамо и равнамо 
полицу. Камење које вадимо стављамо на ивицу полице 
како бисмо је изравнали и бар још мало проширили. 
Вадим бусење траве и ређам по полици, затим вишак 
ужета мотамо у спиралу и на крају импровизујемо са 
полунадуваном подлошком да нам макар мало буде 
удобније. Скидамо опрему са појасева и само се са појасом 
стојећи у вреће увлачимо, па тако седамо на полицу са 
које нам крајеви ногу висе. Пошто је Никола доста виши 
па му и већи део ногу виси морао је ужетом да направи 

осигурање и за ноге како би мање висиле и да не би 
клизио са полице. Најгоре је прошло сад је време да се 
окрепимо и угрејемо. Облак је прошао и у даљини се 
виде делови које обасјава сунце. Небо полако почиње да 
се црвени. Залазак. Какав дан. У том тренутку уопште не 
размишљамо о напорима и проживљеној ситуацији, већ 
о томе шта нас чека даље. Успевамо да се јавимо људима 
који брину о нама. Размишљамо колико су ситнице битне 
и значе када ниси у зони комфора и када си далеко од 
удобности дома. Спавали смо у етапама, дремнеш док 
се не укочиш, па се пробудиш, размрдаш, па нађеш неки 
мало другачији положај да опет мало дремнеш. Између 
дремки смо гледали у звездано небо (буквално као хотел 
са милион звездица), причали и дружили се како би време 
брже прошло. Разматрали смо и куда треба пењати даље, 
помогла нам је фотографија северне стене Јужног врха 
коју сам уфоткао из дома. Простудирали смо је више 
пута у току ноћи и консултовали се, до јутра смо били 
сигурни где смо. Негде око 6 сати смо се пробудили из 
последње дремке, већ се разданило а нама су срца стала 
од призора свитања и изласка Сунца. Пуца поглед на 
околне стене, врхове Копље и долину Гребаје. Ова полица 
величине метар са метар и по синоћ је била наш дом.

Распремање бивака, паковање ствари, опремање 
и покрет даље. На пар метара испод нас је већа коса 
полица са чије леве ивице би требало да идемо косом 
полицом траверзно ка грапи која се протеже са типичне 
обле скрбине. Користимо један пешчаник у стени како 
би абзајловали до полице испод нас. Долазим до ивице 
полице и видим да је прелаз до траверзе лаган. Осетио 

лакши пут доста сам лутао лево-десно час по стенама 
час бежећи од њих јер је веома тешко из стене прећи на 
траву у скоро вертикали. Док Никола напредује ка мени 
гледам на сат и видим да нам време брже цури него што 
сам мислио, морамо да будемо брзи како би пре мрака 
стигли до лакшег терена. Стиже до мене, гледа ме и каже 
да морамо да убрзамо, свесни смо да нам време пребрзо 
цури. Последња 3-4 цуга воде по широкој логичној 
грапи (III) преко које смо малтене летели, у два која сам 
водио знам да сам имао само по једно међуосигурање, а у 
четвртом цугу којим смо излазили на сам гребен Никола 
је изашао без међуосигурања. Отприлике још цуг и по 
или два смо солирали гребеном до самог Јужног врха. 

И КОНАЧНО ВРХ! На Јужни врх смо изашли у 17 и 30 
часова после два дања пењања и непланираног бивака у 
стени након невремена. Поглед пуца у свим правцима, 
око нас бескрај стеновитих врхова. Неописив је осећај 
излазак из 700 метарског смера, а ипак нисмо нигде тј. 
тек на пола пута смо. Срећни, а свесни да Јужни врх нема 
планинарску стазу, нема лаког пута у долину. На врху 
проводимо читавих 10 минута и крећемо у спуст гребеном 
Јужни врх - Велики врх - Северни врх II/III/IV-, 1000 м. 
Смер нон-стоп осцилира горе-доле, мало пењемо, мало 
отпењавамо. Са Јужног врха стижемо под Велики врх 
око 19:00 часова и на њега је потребно попети се целим 
растежајем (IV-) са Ропојанске стране. Брзо се навезујемо, 
узимам опрему и крећем да пењем. Да не бих губио време 
на преобување, пењем у патикама. Након неких 5 метара 
наилазим на клин сто ми потврђује да смо на добром 
путу. Блага травереза удесно и видим један леп и згодан 
жљеб који ми се допао и делује згодан за пењање. Преко 
заглављеног камена у жљебу излазим на врх и сада осећам 
велико олакшање јер на даље до дома иде лакши терен. 
Правим јако сидриште са 4 клина и једним френдом јер 
Џони пење по мраку. Назире се светло лампе и његов 

дозив: „Јеси ли ту?“. Склапамо узе и гребенчићем стиземо 
на сам Велики врх (2490 м) где нам је претходног дана 
Марко оставио воду док је планинарио. Управо смо били 
остали без воде. Бескрајно смо захвални. Напредујемо ка 
Северном врху. Марков трек који је снимио претходног 
дана нам пуно значи да се у мраку не загубимо. Око 21 час 
излазимо на Северни врх (2460 м). Остаје нам да савладамо 
још око 1200 метара надморске висине у спусту. Идемо 
полако, корак по корак јер најчешће повреде и несреће 
дешавају се у силаску, а и ми смо већ доста исцрпљени. 
Стаза ни мало није лака било је делова који морају да се 
отпењавају. Корак по корак, нога пред ногу. Након 5 сати 
хода ето нас у шуми поред друге ливаде. Какво олакшање 
и срећа. Ливада и равница заборавио сам како то изгледа. 
Живи, здрави и исцрпљени, али пресрећни коначно 
улазимо у дом и скидамо ранчеве са себе. Након два дана 
пењања, бивакововања у стени, мокрих ствари, пречења 
врхова Каранфила и ходања стигли смо до краја нашег 
путешествија. Тек сада је крај. Грлимо се и честитамо један 
другом. У овом тренутку нисмо потпуно свесни шта смо 
све прошли,а сигурни смо да ће се утисци слегати данима. 

ЈУЖНИ ВРХ 2441 М 
Успон Директним смером у северној стени Јужног 

врха није пењачки тежак осим у појединим етапама, али 
је психофизички веома тежак и напоран. Успон захтева 
врхунску логистику, спремност у сваком смислу, а посебно 
у психичком, као и спремност на постављање минимум 
међуосигурања по растежају. Такође треба обратити 
пажњу и на чињеницу да Проклетијске смери садрже 
и веома стрме травнате падине и полице. Успон вреди 
сваке капи зноја, а посебно излазак на Јужни врх који није 
доступан стазама, те као такав представља врстан изазов. 

Извештај саставили:
Иван Митић и Никола Добријевић

Жљеб IV

сам олакшање када сам видео да је много лакше од 
очекиваног. Напредујем и код неког маленог скока у 
глави ми није свеједно али знам да морам да савладам 
ту баријеру како бих победио сумње. Прелазим га и 
идем даље косом полицом и извлачим уже малтене до 
краја. Правим сидриште и Никола креће ка мени. Када 
је дошао видео сам да ни он није баш сав свој што ми је 
и рекао. Бодрим га јер је пред њим стеновити скок од 4 
метра који излази на стрму травнату падину. Знам да се 
и он бори са својим демонима. После неколико минута 
нашао је решење и победио. У ствари успон читавим 
смером се састоји од многобројних психолошких 
момената и савладавања истих. Завршили смо наш 
други цуг другог дана. Трка са временом је у току и дуг 
пут је пред нама јер крај смера у алпинизму не значи 
крај као у осталим спортовима. Преузимам опрему 
и настављам даље преко стеновитог скока од неких 3 
метра а затим опет на скоро вертикалну траву. Тражећи 

Пукотина V/V+
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ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА

Планински венац Анда се са својих 7000 
километара дужине протеже кроз седам 
земаља: Венецуелу, Колумбију, Еквадор, Перу, 
Боливију, Чиле и Аргентину. Највиши врх 

Анда Аконкагва (Aconcagua), са 6961 метара надморске 
висине је највиши врх изван азијског континента.

 Анди су ,такође, подручје са неколико највиших 
активних вулкана у свету, а врх Чимборазо 
(Chimboraso) са 6270 м представља највишу тачку 
на планети мерено од центра земљске кугле.

Због чињенице да је организација и логистика успона 
у Андима много једноставнија и јефтинија од одласка 
на врхове Хималаја и Каракорум, последњих неколико 
деценија Анди су постали омиљена дестинација 
планинара и алпиниста из целог света. Овоме се у 
прилог може додати и могућност да се поред одласка на 
планинарење боравак може обогатити са разноразним 
авантуристичким активностима типа: рафтинг, 
трекинг, сафари, одлазак у амазонску џунглу, обилазак 
бројних културно-историјским знаменитости. Анди су 
дефинитивно на списку жеља сваког озбиљног планинара.

 
Моји планови за одлазак у Јужну Америку су некако 

увек били фокусирани на Патагонију и на алпинистичке 
успоне у том подручју. Одлазак на Аконкагву ме није 
нешто нарочито привлачио. Ходање са гомилом туриста и 
авантуриста, који су дошли са комерцијалним агенцијама 
и сликање на врху са заставом се некако није уклапало 
у мој концепт планинарења и алпинизма. Јужна стена 
Aконкагве у којој је мој инструктор и пењачки партнер 
Петар Подгорник испењао првенствени Словенски смер 
осамдесетих година прошлог века је била такав успех, да је 
чак и чувени Меснер који је био тада на врхунцу каријере 
рекао да је самоубиство провући првенствени смер у 
том делу стене. И данас после 40 година могу се на прсте 
набројати алпинисти који су поновили Словенски смер у 
Јужној стени Аконкагве. То није била моја опција чак ни 
у млађим данима, а дефинитивно не одлазак са сином, 

који тек стиче искуство у високим планинама. Чимборазо 
и Котопакси (Cotopaxi) су ми били негде на дну листе 
жеља високих планина на које сам желео да одем, оставио 
сам то за старије дане, а они су дошли брже него што 
сам желео, јер су зглобови почели да се троше. Међутим, 
мој пријатеља, лекар и планинар, рече да ми стање није 
толико лоше и да не морам на операцију још коју годину, 
да могу да упражњавам лагане краће шетње по планини.

И онда једно вече на Светог Николу током неизоставних
прича о планинарењу, старији син ме упита: „Тата, да 
ли хоћеш са мном у Еквадор на планинарење?“ Жена 
брже-боље одговори уместо мене: „Хоће, али мораш да 
му понесеш инвалидска колица да га гураш уз планину.“

Наравно, после оваквог коментара мој балкански 
мачизам у комбинацији са блискоисточким фатализмом
је победио канадски прагматизан и рационалност, 
па сам само питао: „Кад крећемо?“

 За успешан успон на високе врхове је физичка 
припрема битна компонента, али она није одлучујућа. 
Одлучујуће је такозвано оперативно искуство у 
различитим временским условима и реална процена 
ризика коју условљавају временски услови. Како се 
ради о врховима са висином око 6000 метара висине 
добра аклиматизација је неопходна да бисте могли у 
једном дану да се попнете и сиђете са њих. Да би процес 
аклиматизације био што продуктивнији у план смо 
убацили и додатни врх Пичинча (Rucu Pichincha), који 
је тридесетак метара нижи од Монблана и на коме нема 
глечера, а стеновити гребен којим смо планирали
финални део успона не прелази оцену II, тако да можемо
по њему да се пењемо без ношења било какве
алпинистичке опреме.

 После аклиматизационог успона који је био јако 
интересантан због контраста дивљине и урбане 
средине у подножју планине, провели смо још 4-5 
дана у Квиту (Qvitо), који се налази на висини од 2850 
метара и представља оптималну висину за опоравак од 
претходног успона и успостављање аклиматизације.

Наш следећи циљ је био Котопакси (5897 метара), 
вулкан који је један од највиших активних вулкана у 
свету и који се налази неких 50 километара јужно од
Квита, главног града Еквадора.

Логистика успона је врло једноставна, успон је ледног 
карактера са нагибима у леду који не прелазе 55 степени, 
глечером који има пукотина, али које генерално гледано 
нису проблематичне. Висинска разлика од 1400 м коју 
треба свладати са спустом у једном дану је нешто што 
ће свакако да буде напорно, али још увек је у нашој 
конфорној зони. Сам успон на врх је већим делом 
протекао под светлима чеоне лампе. Излазак сунца нас 
је ухватио негде на око два сата до изласка на врх тако 
да смо тих неколико сати до изласка на врх уживали у 
спектакуларном погледу на околину. Сам врх планине 
је највиша тачка на огромном кратеру вулкана који је 
пречника око 800 м и заиста делује спектакуларно, тако 
да смо на врху провели скоро 
сат времена. Касно по подне 
смо сишли са планине до пута, 
где нас је чекало уговорено 
теренско возило. Исто вече 
смо били у Квиту где смо се 
одморили и организовали 
логистику за успон на највиши 
врх Еквадора, Чимборазо. 
Током анализе нашег успона 
за Котопакси закључили 
смо да је мој ритам пењања 
превише спор да би се успон 
урадио у једном дану. Лука 
је предложио да се пење 

Успон на врхове Rucu 
Pichincha 4784 м, Cotopaxi 
5897 м, Chimboraso 6270 м

ЕКВАДОРСКА ТРИЛОГИЈА
У АНДИМА

са локалним партнером без мене и ја сам се сложио са 
предлогом и одлучио да и ја идем на планину и уместо 
успона урадим једну од познатих бициклистичких 
тура, такозвани сребрни пут Инка. Иначе, тура почиње 
са места са ког он креће на успон, тако да је био план 
да ја своју бајк-туру почнем када се он врати са врха. 
Временски услови су овога пута били знатно другачији 
неко приликом успона на Котопакси. Планина је почела да 
тоне у маглу и снежну вејавицу. Све групе, које су тог дана 
дошле да покушају успон, су се по доласку у планинарски 
дом који се налази на висини од 5000 м вратиле у долину. 
На читавој планини је био само Лука и његов партнер. 
Моју бригу је полако разбила појава две сићушне тачке 
које су се померале на доле на снежном гребену који се 
појавио из магле. После сат времена видим насмејано лице 
мог дечака, загрљај, стисак руке, заједничка фотографија, 
пре него што ја кренем на своју авантуру бициклом са 

5000 м, а он теренским 
возилом у Риобамбу, 
градић у подножју 
планине у коме смо се 
поново нашли у хотелу.

Све у свему било је то 
једно лепо путовање, које 
ми је омогућило да своју 
дугогодишњу активност 
поделим са својим 
дечаком коме је ово био 
први врх преко 6000 м.

Зоран Богдановић
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Котопакси

Чимборазо врх
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120 
ВРХОВА 
СРБИЈЕ 
ПОВОДОМ 120 ГОДИНА 
ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Поводом обележавања 120 година 
организованог планинарства у Србији, 
Планинарски савез Србије организовао 
је манифестацију „120 врхова Србије” 

#120врховасрбије. Циљ игре је био да се на симболичан 
начин обележи 120 година организованог планинарства 
у Србији, као и да се младима пружи изазов који је у 
складу са модерним друштвеним приликама, али без 
ограничења на године старости. Такође, радило се и 
на популаризација мање познатих (посећених) врхова 
Србије. Учесници игре су били у обавези на оформе тим 
од минимум три члана из истог планинарског клуба/
друштва и да на основу унапред задатих назива врхова и 
координата дођу до врха и докажу да су ту били.

Манифестација је успешно завршена. Учествовало је 
56 клубова и пристигло је 645 видео-записа. Планинари 
су се попели на 119 врхова, за пар врхова имали су 
проблем (нису били проходни), док је једна група 
враћена са успона на Рудоку.

Најбољи међу нама су били:
ПСД „Цер“, Шабац 94
ПСД „Ћира“, Лајковац 88
ПК „Кабла“, Чачак 65
СК „Маслачак“, Београд 43
Коначан резултат попетих врхова за 

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

Мапа се може набавити, по за сада промотивној цени 
од 500 динара, код: Самарија ДОО, Нови Сад, Змај 
Јовина 28, samarijans@gmail.com, 063/509-670.
EcoForestry, Ченеј, Међународни пут 312, ecoforest-
ry312@gmail.com, 060/7377-018; 060/0377-018.
Туристичка организација Сремски карловци, 
Патријарха Рајачића бр. 1, info@karlovci.org.rs, 
021/882-127, 066/6882-127, као и код аутора. 
Делите, ако желите да подржите ова наша настојања.

НОВА ТОПОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКА 
МАПА ФРУШКЕ ГОРЕ
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НАЦИОНАЛНА И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Календар 
можете преузети 
очитавањем QR 
кода и одабиром 
опције „верзија 
за преузимање и 
штампу“.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ
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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: offi ce@pss.rs

Претплатите се!
Годишња претплата: 600 динара


