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У Београду, у хотелу М одржана је 
Изборна Скупштина XXIII сазива 
Планинарског савеза Србије. У раду 

Скупштине је учествовало 166 делагата 
са правом гласа из 100 планинарских 
друштава/клубова.

Свечани део седнице започео је 
интонирањем химне Републике Србије 
„Боже правде“. Кратким наступом, делегате 
је поздравила Робин Николић, члан ПСК 
„Победа” из Београда.

У радном делу 
Скупштине делегатима су 
се обратили досадашњи 
председник Савеза Исо 
Планић и председници 
Надзорног одбора, 
Начелништва и Већа 

части који су поднели извештај о раду у 
протеклом мандату.

Након гласања, за новог председника 
Планинарског савеза Србије изабран је Исо 
Планић, наш најтрофејнији алпиниста, 
члан ЖПК „Спартак“ из Суботице. За 
потпредседника је изабран Ненад Лечић, 
члан ПК „Тара” Бајина Башта, за спортског 
директора Планинарског савеза Србије 
изабран је Андреј Ивошев, члан ПЕК 
„Гора“ из Крагујевца и начелница ПСС је 
Валентина Токовић, члан ЖКП „Љесковац” 
из Прибоја.

Новоизабрани тим се захвалио на 
досадашњем раду предходном руководству 
обавезавши се да ће наставити са даљим 
развојем планинарског покрета у нашој 
земљи.

САДРЖАЈ ПРОЛЕЋЕ 2022.
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ВЕСТИ

Горске службе спасавања 
Србије и Босне и 
Херцеговине, станица 
Сарајево, као и планинарски 

клуб Тара, кроз пројекат 
„Побољшање спремности за хитне 
интервенције и координисани 
одговор у пограничном подручју 
Србије и Босне и Херцеговине“ 
(CBC-IePCR), набавили су вредну 
опрему која ће им у будућности 
олакшати функционисање, али и 
унапредити мобилност спасилачких 
тимова на тешко приступачним 
теренима.
Горска служба спасавања Србије 
набавила је моторне санке, квад 
возило, приколицу за повређене, 
као и део потребне медицинске 
опреме. Моторне санке и приколицу, 
спасиоци Горске службе спасавања, 
користиће током зимске сезоне, док 
се квад возило као и део медицинске 
опреме може користити у свим 
временским условима. Укупна 
вредност набављене опреме износи 
око 40.000 еура.
Горска служба 
спасавања Станица 
Сарајево је кроз овај 
ЕУ пројекат набавила 
део техничке опреме 
и опремила свој 
едукацијски тренинг 
центар. Набављен 
је канцеларијски 
мобилијар за 
семинаре и 
предавања, и 

опремљења је сала са вештачком 
стеном, платформом за симулацију 
хеликоптерског спасавања као и 
део индивидуалне техничке опреме 
(појасеви, кациге, ужад). Опремањем 
тренинг центра стекли су се услови за 
квалитетнији рад, вежбе и едукацију.
Планинарски клуб Тара је кроз 
пројекат опремио Планинарски дом у 
Растишту, и набавио АТВ возило.
Пројекат „Побољшање спремности за 
хитне интервенције И координисани 
одговор у пограничном подручју 
Србије и Босне и Херцеговине”, 
суфинансира Европска унија у 
оквиру финансијског инструмента 
претприступне помоћи (IPA II) 
Програм прекограничне сарадње 
Србија – Босна и Херцеговина 2014-
2020. Уговор за суфинансирање 
средствима Европске уније потписан 
је са Министарством финансија 
Републике Србије – Сектором за 
уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније.

Горске службе 
спасавања и 
планинарски клуб Тара 
набавили опрему преко 
CBC-IePCR пројекта

Комисија за спелеологију ПСС 
у периоду од 8. до 15. априла 
2022. године у Злоту организује 
Почетну спелеолошку обуку. 
Ово је прилика да се планинари 
опробају у једној техничкој 
планинарској дисциплини и 
открију лепоте света подземља.
Обука има за циљ 
оспособљавање полазника за 
самостални рад у спелеолошкој 
техници у пећинама и јамама и 
упознавање са спелеологијом 
у њеном широком значењу 
мултидисциплинарне 
активности која обједињује 
спорт, научна истраживања и 
технику.
Рок за пријаву је 1. април 2022. 
године. Пријава се врши слањем 
попуњеног обрасца на мејл 
Комисије за спелеологију ПСС: 
speleologija@pss.rs

Očitavanjem QR koda možete 
videti detaljni program obuke i 
skinuti prijavni obrazac.

ПОЧЕТНА 

СПЕЛЕОЛОШКА 

ОБУКА

КЊИГЕ

ПЛАНИНАРСТВО – 
БОРАВАК У ПРИРОДИ 1 
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Рад базиран на великом ентузијазму и стрпљењу, али и љубави према 
природи добио је и коначан резултат – из штампе је изашла књига 
„Планинарство – боравак у природи 1“. 

Пре две године Планинарски савез Србије 
направио је план и програм за предмет 
под истим називом, који је понуђен свим 

основним школама у земљи као изборни или 
слободна наставна активност. За садржај који се 
први пут код нас нашао пред ученицима од петог 
до осмог разреда сада је обезбеђен и одговарајући 
приручник, који ће иначе моћи да купи ко жели.

Они који су предано радили на стварању овог вредног 
штива јесу аутори са дугогодишњом педагошком праксом и 
планинарским искуством, Јелица Драшковић, наставница 
биологије и планинарски водич, Снежана Митић, која 
предаје исти предмет, Горан Андрејевић, наставник руског 
и Андреј Ивошев, графички дизајнер, водич и оперативни 
тренер планинарства. Прво троје поменутих, чланови су 
Планинарско-скијашког клуба „Кукавица“ из Лесковца, 
док је Ивошев у крагујевачком ПЕК Гора. Одличан посао 
урадила је и Јелена Милосављевић, чланица ПСК Двиг 
из Владичиног Хана, која је живописним илустрацијама 
обогатила књигу. Дејан Милошевић (ПЕК Гора) уступио 
је већину фотографија, а део су приложили Горска служба 
спасавања Србије, као и Интерспорт и Биодом.

Тренутно у Србији наставни предмет „Планинарство 
– боравак у природи“ спроводи 15 школа, док неколико 
реализује слободну наставну активност. Свако ко жели да 
има примерак књиге „Планинарство – боравак у природи 
1“ може да је поручи на сајту Планинарског савеза Србије и 
његовој Фејсбук страници. Цена је 600 динара и куповином 
се помаже издавање другог штива 
„Планинарство – боравак у природи 2“ 
као и реализација програма у школама.  
Књигу можете да наручите и 
попуњавањем поруџбенице 
очитавањем линка (QR кода): 
 

У овом штиву обрађено је доста тема, преко којих ће 
омладина да се упозна са најважнијим ставкама боравка 
у природи и бављења планинарством: Планине - простор 
велике лепоте и привлачности; Боравак и кретање у 
природи; Објекти за боравак планинара; Кретање на стази 
– техника кретања; Сналажење на терену – оријентација 
у простору; Атмосфера и време; Опасности у природи и 
планинама; Заштита природе; Сви у планине.

Када је реч о овом предмету у школама, наставницима 
ће сада бити лакше да га држе, иако су неки одрадили 
припреме.

– Планинарски савез Србије организовао је три обуке, на 
Јастребцу, Овчар Бањи и Бесној Кобили – истиче Ивошев, 
председник Комисије за рад са младима ПШ – Занимљиво 
је да су се јављали наставници који нису планинари, 
па су прошли основну планинарску обуку, добили су 
сертификате, али нама је циљ да их, најпре, повежемо са 
планинарским друштвима и клубовима из њихових, или 
околних места, како би поред теоријске, практичну наставу 
и излете могли лакше да спроводе.

Настава изборног предмета, или слободна наставна 
активност по плану и програму траје целе школске године, 
уз одржавање једног часа седмично.

Кристина Бугарски

У Планинарском гласнику 
- број 104, у планинарској 
биографији Радовина - Радета 
Недељковића, лекторском 
грешком је погрешно написано 
његово име (Радован). 
Извињавамо се читаоцима и 
Радовиновој породици због 
ненамерног пропуста.

ИСПРАВКА:
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ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ

ТАРА

Адаптација и реконструкција објекта започета је 2016. унапређењем 
санитарних капацитета објекта, а заокружена је 2021. енергетском 
реконструкцијом и опремањем објекта.

Укупан капацитет објекта је 43 лежаја са великим простором за 
камповање изнад дома. Лежајеви су распоређени у 4 петокреветне, 2 
седмокреветне собе и једном деветокреветном, која заједно са кухињом 
и купатилом представља засебну јединицу - планинарски апартман. 
Објекат је опремљен са укупно 6 тушева, 6 тоалета, две кухиње и 
заједничким простором који је прилагођен и за едукативне сврхе. У 
оквиру енергетске реконструкције на објекту су извршени радови који 
су, уз високоучинковит систем грејања на биомасу и термосоларни 
систем за загревање санитарне воде, заокружили наш дом као еколошки 
пожељан и одржив.

СМЕШТАЈ

Планинарски дом Растиште почео је са радом у лето 2015. године. 
Некада основна школа направљена 1933. године у засеоку Седаљка, 
након престанка са радом бива препозната од стране нашег клуба као 
идеално место за развој озбиљног планинарског центра у овом изузетно 
интересантном делу Таре.

МЕСТО ЗА ОДМОР И ОСМИШЉАВАЊЕ 
АКЦИЈА

ГДЕ ИЋИ?

КОНТАКТИАтрактивности локације планинарског дома свакако доприноси 
близина језера Перућац (2км) и квалитетно маркиране и одржаване 
планинарске стазе до атрактивних тарских видиковаца: Бањска 
Стена (7км), Орлов вис (3км), Биљешка стена (9км), Дрлије (12км), 
Трешњевац (3,5км) и до оближњих стећака - локалитета под 
заштитом УНЕСКА (1км).

+381 65 861 25 00
+381 64 122 66 10 
info@planinarskiklubtara.org 
planinarskiklubtara@gmail.com

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ РАСТИШТЕ

КАЊОН 
ТРЕШЊИЦЕ - 
ГОРЊЕ КОШЉЕ, 
ЂАЧКА СТАЗА

ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ СРБИЈЕ

Регион: Западна Србија
Планина/предео: Бобија
Друштво/клуб: ПД Авала 
Дужина: 12,5 км
Време обиласка: 5 сати
Почетак стазе: Село Горња Трешњица, 
239 м
Крај стазе: Село Горње Кошље, 832 м
Висинска разлика: 747 м
Опис: Горња Трешњица - кроз кањон 
уз реку Трешњицу - прелазак реке 
Трибућа - испод врха Митрова стена 
до села Горње Кошље и назад истим 
путем. На стази је потребна опрезност.
Тежина стазе: лака
Уређеност: добро уређена и 
маркирана
Врста маркације: прописна 
планинарска (црвено-бела)

Стазу је трасирао
Драган О. Павловић-Поп.  
Последњи пут стаза је маркирана 
2018. године.

ЗНАЧАЈНИ ЛОКАЛИТЕТИ:
- Специјални резерват природе „Кањон реке Трешњице”
- Археолошки Римски пут
- Велики и Мали Град
- Видиковци: 5
- На траси су 4 извора питке воде
- Насеља: Горња Трешњица и село Горње Кошље
- На траси 1 камп
- Ван трасе 1 планинарски објекат и 8 приватних 

смештајаизвора је обележена планинарским маркацијама.
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На Старој планини је од 5. до 9. фебруара 
одржана обука за стицање звања Планински 
водич 2. категорије. Обуку је организовала 

Служба водича ПСС, а извео је наставни тим у саставу: 
Слободан Жарковић, водич инструктор, Александар 
Рашин, оперативни тренер планинарства, Радмило 
Марић и Хелена Ламбић водичи 1.б категорије и 
демонстратор, Игор Милошев, водич 2. категорије.

По Правилнику Службе водича „звање планински 
водич 2. категорије стиче се полагањем испита 
по завршеној обуци, чиме је водич оспособљен за 
вођење група у зимским условима на теренима по 
снегу, чија конфигурација може да захтева употребу 
техничких средстава до висине од 4000 м”.

Да би имао право пријављивања за обуку, 
предуслов је да кандидат има звање „Планински 
водич 3. категорије”, те да је, као водич 3. категорије, 
водио најмање 10 различитих успона. Осим тога, 
неопходно је да је обавио најмање 10 различитих 
успона у зимским условима, како би се упознао 
са употребом зимске техничке опреме.

Ове године је по други пут обука извршена 
убрзаном методом. То значи да су кандидати 
требали доћи са утврђеним знањем са 
обуке за вођење у летњим условима: 

- употреба техничке опреме (уже, карабинери, 
израда сидришта, постављање гелендера, техника 
абзајла), познавање основних чворова који се 
користе у водичкој делатности („шестица”, „осмица”, 
„лептир”, „лађарац”, „полулађарац”, „прусиков чвор”, 
„машард”, чвор за надовезивање ужади - „рибарац”);
- познавање прве помоћи, 
оријентације и метеорологије.

На обуци је акценат дат на практичном раду. 
Показане су и увежбаване технике кретања по снегу, 
технике заустављања при паду, као и технике израде 
осигурања у зимским условима. Како су у зимском 
периоду дани краћи од ноћи, а услови за кретање и 
безбедно извођење акција осетно тежи од летњег, једна 
од важних тема била је израда импровизованих бивака. 

У теоријском делу одржана су предавања о 
болестима на великој висини, правилној исхрани и 
тренингу за одлазак на велике висине, врстама снега 
и препознавању лавинозних терена. Полазницима 
обуке је информативно демонстрирана и техника 
израде лавинског теста (за вођење група по 
лавинозним теренима и ледницима потребно је да 
водич има звање Планински водич 1.б категорије. 

У последње време је примећено да водичи све 
више реализују акције по теренима за које нису ни 
довољно обучени, нити довољно искусни, а немају ни 
одговарајућу лиценцу за извођење таквих успона. То 
је резултирало порастом броја повреда и нежељених 
исхода. Због тога је било дискусија на тему вођења 
акција изван компетенција и течајцима је посебно 
скренута пажња на могуће законске последице оваквог 
деловања. Учесници акција могу маилом да пријаве 
ПСС-у евентуалне неправилности на које су наишли 
у извођењу акција, а које су у домену одговорности 
водича (у то не спадају временске прилике или 
утицаји више силе, који доводе до промене плана 
акција). У том случају Служба водича и Веће части 
имају могућност да реагују на пријављене случајеве.

На обуци је у овој групи било 24 полазника из 20 
планинарских клубова. Након пет дана интензивног 
рада и ноћи проведене у импровизованом биваку, 

Обука водича
2. категорије

они су полагали испит који се састоји из три дела: 
теоријски део (писани тест), практични део, где су 
извршавали задатке добијене од инструктора и усмени 
део, на ком су одговарали на питања. Кандидати који 
су успешно положили сва три дела добили су звање 
„Планински водич 2. категорије”. Они који су положили 
теоријски и усмени део испита, а у практичном 
делу нису показали довољно знања, самопоуздања, 
спретности или рутине, добили су звање „Планински 
водич 2.б категорије”. То значи да су оспособљени за 
вођење група у зимским условима по теренима чија 
конфигурација не захтева употребу техничке опреме. 
Када, као учесници на зимским акцијама, буду стекли 
потребно искуство и сигурност у коришћењу ове 
опреме, могу полагати само практични део испита и 
добити звање водича 2. категорије. Полазници који 
су положили тест, а нису показали довољно знања на 
усменом делу и нису положили практични део испита, 
ако желе да постану водичи у зимским условима, 
мораће поново да похађају комплетну зимску обуку.

 Служба водича ПСС ради на увођењу и примени 
нових стандарда у извођењу обука, у складу са 
препорукама UIAA MontCom, како би се опасности 
од нежељених случајева и повреда на планинарским 
акцијама свели на најмању меру, а повећала 
сигурност и уживање у планинарским акцијама. 
У том правцу води и формирање регионалних 
станица службе, које ће и ове године одржати низ 
техничких дана посвећених размени искустава, 
обнови знања и дружењу чланова службе.

СЛУЖБА ВОДИЧА
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РЕПОРТАЖЕ

ЛЕДЕНИ УСПОН НА 
ОРЈЕНСКУ ЈАСТРЕБИЦУ

ПД „ЖЕЖЕЉ“ ПРЕДСТАВЉA

Фебруарско јутро у планинском месту Убла 
није наговештавало идеалан дан за успон. 
Облаци из правца највиших врхова Орјена 

били су густи и тамни. Споро су се превлачили преко 
снежних висова планине заклањајући повремено 
падине уз које смо се планирали попети.

Локација почетка трасе надмашује за десетак 
метара изохипсу од 1000 м над морем. У близини смо 
планинарског дома Убла, чији кров као да извирује 
из високе боровине којом је окружен. Испред објекта 
се сусрећемо са младим паром локалних планинара, 
који ће нас повести на врх Велике Јастребице, највишу 
коту босанскохерцеговачког дела Орјена. Врх је 
други по висини ове дивље динарске планине.

Гребен Јастребице се са ливаде у близини дома 
јасно види, али је главни врх (1865 м) заклоњен 
низом нешто ближих узвишења. Домаћини су нас 
обавестили да је стаза добро означена маркацијама 
и да носи име по оснивачу првог планинарског 
клуба у Требињу Живадину Симићу. 

Прва два километара трасе су најлакша. У питању је 
макадамски пут благог успона који се пружа долином 
која раздваја два висока орјенска венца: левог чији 
је саставни део гребен Јастребице и десног којег 

красе врхови Штировник, Маркова и Бугања греда 
као и највиши врх Орјена-Зубачки кабао (1894 м). 
На почетку стазе пролази се кроз лепу борову шуму 
и популарно излетиште Убла. На једној чистини 
поред пута постоје клупе, дрвене корпе за смеће и 
две озидане пећнице за печење или роштиљање. 
Након излетишта следи пролазак поред неколико 
викендица. То су и последњи објекти на стази.

Убрзо долазимо до раскрснице чији десни крак 
води ка врху Штировник (1651 м). Настављамо 
успон долином (од раскрснице улево) још око пола 
километра до оштрог левог уласка у шумску стазу. 
Уколико би се наставило пешачење долином стигло 
би се до Доброг дола границе са Црном Гором и 
места под литицама највишег дела Орјена. 

Поменутим скретањем са пута наша траса се 
усмерава ка главном гребену Јастребице. Планинарење 
постаје интензивније, јер почиње стрмији успон 
кроз шуму јасена, граба и храста. Стаза се на више 
места увија поред кречњачких стена да би на око три 
километра од дома Убла ушла у прашуму планинске 
букве. У прилици смо да видимо огромна стабла међу 
којима има и изваљених примерака. Годинама те 
испружене грдосије труле представљајући одличну 

подлогу за многе врсте печурака. Нека се дебла 
морају прескакати, а негде их је лакше заобићи.

Снег је на око 1400 метара надморске висине веома 
тврд и то знатно олакшава кретање. Маркације на 
великим стаблима изгледају као да су доста ниско. 
Крећемо се по снегу дебљине од скоро једног метра. 
Домаћини нам говоре да је посебно занимљив 
пролазак овом стазом у мају када буква потпуно 
олиста, а још увек има високих наноса снега. Та готово 
нестварна слика је једна од специфичности Орјена 
који и поред близине мора и саме медитеранске климе 
током зиме има знатну количину снега да је по овом 
параметру у рангу са највишим планинама Балкана.

На око четири и по километра од дома (1550 м) 
стижемо до првог видиковца. Мада је педесетак метара 
ван трасе за Јастребицу, добро је обележен. Изласком 
на овај природни плато у прилици смо да видимо 
све врхове суседног гребена Орјена. У првом плану 
је свакако врх Штировник и његове стрме падине. 
Ка истоку се нижу кречњачке греде бели орјашки 
зупци, међу којима је највиши Зубачки кабао.

У вишим деловима Орјена расту стабла мунике, 
капитални примерци реликтног балканског 
бора који је управо скривен у шумама планинске 
букве успео да преживи неколико ледених 
доба. Наука каже да је прави диносаур у односу 
на друге врсте дрвећа у нашем подручју.

На петом и по километру од Убла излазимо на 
стрми гребен Јастребице. Коначно смо ван шуме у 
пределима где само понеки закржљали бор вегетира. 
Следи краћа деоница преласка преко уске стрехе. Време 
је да се обућа опреми дерезама, а у рукама штапови 
замене цепином. Без ових помагала даљи успон би био 
изузетно ризичан. Стране под гребеном су нагиба преко 
45 степени, а крај тих падина се не назире у шуми.

Домаћини нам у овом делу стазе скрећу пажњу на 
постојање врућака. То су рупе у снегу које нове снежне 
падавине често прекрију тако да се теже примећују. 
Топлији ваздух циркулише из долине ка врховима 
кроз крашке процепе који образују ове просторе 
топлијег ваздуха. Рупе се постепено шире формирајући 
процепе у снегу сличне јамама које нису видљиве на 
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КАКО СТИЋИ?

ЗАНИМЉИВОСТИ

Из Требиња се треба упутити ка југу, односно 
Херцег Новом, регионалним путем R-429. У атару 
села Тули, на десетом километру, постоји излазак 
са регионалног пута (пратити таблу на којој 
пише „Убла”). Следи још око 12 км вожње уским 
асфалтом. Доласком у долину Убла постоји путоказ 
ка планинарском дому. Узвишење са домом у боровој 
шуми налази се са леве стране, на удаљености око 150 
м од пута. Укупно растојање из центра Требиња до 
дома износи 22,5 км, а путовање траје око 30 минута.

РЕПОРТАЖЕ

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 13,6 км (6,8+6,8);
Укупни успон: 950 м;
Укупни спуст: 1.050 м,
Тежина стазе: траса је одлично обележена 
планинарским маркацијама; средње тешка стаза 
– не препоручује се почетницима; за завршни 
успон (гребенски део) у току зиме неопходна је 
помоћна опрема: шлем, цепин и дерезе.
Напомена: На стази не постоји извор питке 
воде.

површини. Некада ове рупе избијају на површину 
у виду малих отвора који заправо крију много 
веће шупљине. Стога врућци представљају велику 
опасност за планинаре који се крећу Орјеном зими. 

Тек изласком на узвишење на којем се први пут 
на стази досеже 1800 м у позицији смо да коначно 
угледамо највишу коту гребена. До Велике Јастребице 
остаје још један блажи успон, затим краћи спуст и 
тек након тога завршни успон. Делује да је циљ на 
дохват руке, али је неопходно утрошити још доста 
енергије. Највећу пажњу посвећујемо деоницама 
на којима је ветар готово почистио снег и где се 
чак и са дерезема тешко корача. Тло је потпуно 
залеђено и сваки корак треба добро одмерити. 

Врх Јастребице (1865 м) обележен је гомилом 
крупног камења. Видици ка мору и многим врховима 
Црне Горе и Херцеговине су овога пута, нажалост, 
изостали. У случају да се на Јастребицу успењете по 
ведром дану видећете многе планине: Леотар, Прењ, 
Вележ, Зеленгору, Волујак, Дурмитор, Војник, Маганик, 
Прекорницу, Комове, Кучке планине и Ловћен. Овај 
врх у централном делу Орјена има такође одличну 
позицију према осталим врховима ове планине. 
Зубачки кабао је на свега пар километара, а раздваја 
их дубина Доброг дола и превој Праса. Са гребена 
Јастребице се у летњем периоду може наставити успон 
ка Вучјем зубу (1805 м), најатрактивнијем врху. 

СМЕШТАЈ

ШТА ПОСЕТИТИ?

Силазак захтева подједнаку обазривост као и 
успон. На најстрмијој деоници (месту самог изласка на 
оштри гребен), постављамо фиксно уже као додатно 
обезбеђење. Док на крају стазе посматрам параметре 
са GPS-a, готово ми нестварно изледа податак да је 
за мање од седам километара успона било потребно 
више од пет сати. Овај параметар јасно показује 
захтевност успона на Јастребицу. Залеђена планина 
нам је поред лепоте пружила и ново планинарско 
искуство. Заслужено окрепљење чекало нас је у топлом 
планинарском гнезду гостиони планинарског дома 
Убла, топлом планинарском гнезду наших домаћина.

Планинарски дом Убла смештен је на источној страни 
Орјена, недалеко од популарног излетишта и викенд 
насеља. На платоу надморске висине 1020 м налази се 
стара двоспратница са фасадом од светлих камених 
блокова. Капацитет дома је 24 кревета. Услужни 
гостионски део налази се у приземљу. Дом је отворен 
викендом од 9.00 до 19.00 (у пракси до заласка сунца), а 
уколико се претходно најави могуће га је користити и у 
другим терминима. Планинарско друштво „Вучји зуб“ 
из Требиња управља домом од 2018. године. Интензивно 
ради на обнови зграде која је дуго била без стараоца. 
Испред објекта постоји простор намењен за шаторе, 
а скорије је постављена модерна вештачка стена која 
пружа додатни адреналински садржај посетиоцима.

Поред смештаја у дому Убла опција за преноћиште 
је свакако Требиње, са бројним хотелима, хостелима 
и апартманима. Хотел у строгом центру „Платани“, 
или хотели „Сан“ и „Леотар“ у близини Старог 
града могућа су опција за бројније групе. 

 Леотар (1228 м) је планина која се налази северно 
од Требиња. Назив потиче од грчке речи leios – светао. 
Правилан назив планине гласи Леутар, док је због 
лакшег изговора заступљенији назив Леотар. На Леотар 
се може попети из Старог града, стазом којом се одвија 
традиционална трка „Вертикални километар“. Ово 
је доста напорна траса, јер се на свега 5 км дужине 
савлађује висина од готово 1000 м. Друга опција успона 
је траса гребеном, претежно асфалтираним путем у 
дужини од око 6 км. Са Леотара се у случају ведрог дана 
пружа изванредан поглед на Требиње, Орјен, многе 
црногорске планине, Билећко језеро и Јадранско море.

 Камени мост на Требишњици је један од главних 
симбола Требиња. Уређеном стазом уз леву обалу реке 
потребно је из Старог града око десет минута шетње до 
Арсланагића (Перовића) моста. Његова изградња везује 
се за епоху власти чувеног Мехмед-паше Соколовића, а 
име фамилије у називу везано је за беговску породицу 
која је генерацијама имала право убирања мостарине. 
Овај камени мост познат је и по томе што је пре око 
пола века премештен са места где је изграђен. Вековима 
је повезивао обале Требишњице у селу које се, такође, 
назива Мост, на око пет километара узводно од града 
Требиња. Изградњом хидроенергетског система 
на Требишњици овај камени мост је „спуштен” у 
Требиње и тако сачуван за будућа поколења.

 Херцеговачка Грачаница je најпосећенији 
сакрални комплекс Источне Херцеговине. Манастирска 
црква представља копију цркве манастира косовске 
Грачанице. Саграђена је 2000. године на брду Црквина 
изнад Требиња са жељом да се испуни тестаментарна 
жеља песника Јована Дучића. Његови посмртни 
остаци пренети су из Сједињених Америчких 
Држава и похрањени у крипти цркве. Брдо Црквина 
је одабрано за изградњу манастира због одличног 
видика на песников родни град и Требишњицу. 
У склопу комплекса се уз цркву налази звоник, 
Владичански двор, амфитеатар, сувенирница и 
ресторан „Дучићев поглед” (ради у току лета).

Приликом успона на Јастребицу планинари су у 
прилици да обиђу два спомен-обележја. Прво се налази 
на око пола километра од планинарског дома Убла. 

 Споменик војводи Луки Вукаловићу постављен је 
уз макадамски пут, на излетишту испред новоизграђене 
капеле. Лука је био вођа српских устаника у Херцеговини 
педесетих година деветнаестог века и учесник 
победоносне битке на Граховцу 1858. године. Био 
је личност која је својом одлучношћу инспирисала 
многе сународнике да у наредним деценијама 
наставе борбу за слободу народа од окупационих 
империја – Отоманске и Аустроугарске царевине.

 Друго обележје је спомен-плоча посвећена 
Живадину Симићу, оснивачу првог планинарског 
друштва у Требињу 1954. године. Овај пионир 
планинарства доселио се у град на Требишњици, у 
тек формирану Фабрику алата, из Србије. Мада је 
по завршетку радног века напустио Херцеговину 
оставио је значајан траг, те су чланови планинарског 
друштва „Вучји зуб“ по њему назвали стазу која води до 
Јастребице. Плоча је постављена на стени, на четвртом 
километру стазе Дом Убла – Велика Јастребица.

Немања Ребић
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КЛИСУРЕ
ДУБРАШНИЦЕ, 
ТРЕШЊИЦЕ И СУШИЦЕ 
И ДВА ВОДОПАДА

ПД „ОРФЕЈ“ ПРЕДСТАВЉА

Стаза којом ћемо вас водити је авантуристичка, 
спада у тешке и налази се на подручју 
Азбуковице (велика област која обухвата већи 

број клисура и планина), а планине које обухвата
су Јабланик и Бобија. Постоје аутори који припајају
врхове на стази Гвоздачким стенама. 

Река Дубрашница се улива у Трешњицу са југа, а 
Сушица у Трешњицу са севера и јако су близу ушћа 
ових река. Изузетно је леп предео где су све три 
клисуре. Река Трешњица извире на Повлену, Сушица на 
Бобији, а Дубрашница на подручју Гвоздачких стена.

У подножју Тисове главе 1088 м (по некима 
припада Јабланику, по другима Гвоздачким стенама) 
је почетна тачка. Врло брзо ће се појавити са леве 
стране поглед на горњи део реке Дубрашнице (извире 
испод Винчиних вода 1129 м, дугачка је скоро 8 км, 
од тога око 1,5 км формира клисуру Дубрашнице). 
Виде се меандри и мање језерце које се формира када 
има више воде. Стаза води поред четинара. После 
отприлике 5 км долазимо у засеок Ружићи. Креће успон 
на врх Стене 1002 м (по некима припада Јабланику, 
по другима Гвоздачким стенама). Сам врх не пружа 
одличан видиковац, али је окружен четинарима.

Део стазе од Тисове главе до Стена је лаган. Од врха 
Стене до клисуре Дубрашнице креће захтевнији део 
стазе, посебно у последњих 1 км, где је знатно стрмија 
стаза. У густој буковој шуми има великих наслага 
лишћа, лако се проклиза, има и клизавих стена, тако
да на неким местима је потребно да се развуче уже
да би се планинари придржавали.

По силаску у клисуру Дубрашнице се одмах
примећују лепи слапови.

Водопад на Дубрашнице се не види на први поглед, 
већ је у горњем делу слапова потребно да се прегази 
река (понекад је ниво воде велики, и преко 70 цм). 
Некако је сакривен тај водопад међу стенама и тек 
након преласка реке, отвара се поглед на цео водопад.

Водопаду се може прићи и горњим током реке 
Дубрашнице, али за силазак на водопад је потребна 
алпинистичка опрема. Тако да је савет ако се воде
стандардне планинарске групе да се прилази 
водопаду из доњег тока реке Дубрашнице.

Након обиласка водопада на Дубрашници, након
отприлике 200 метара низводно се улази у клисуру
Трешњице.

Ишли смо неколико стотина метара кроз клисуру 
Трешњице и онда смо је прегазили, ниво воде је био
на неким местима око пола метара дубине. 

Изашли смо на висораван која се зове Равна Гора.
Јако је живописна и са ње се види врх Јелице 875 м,

Равна Гора Меандри Дубрашнице

Стаза кроз четинарску шуму Каскадни слапови Дубрашнице
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односно цела конфигурација стена око тог врха припада
Јеличким стенама, а одмах испод тих стена је клисура
Трешњице. Када је лепо време могу се видети Белоглави
супови.

Од Равне Горе се може ући у клисуру Сушице, 
стрмији је прилаз. Сама клисура Сушице је јако клизава 
и иде се преко стена, стрмији је нагиб. Потребно је на 
више места поставити ужад. Мора се опрезно ходати. 
Слично као и у клисури Дубрашнице, водопад Велики 
скок се не види скоро до краја, јер је сакривен иза стена. 
Тек када се дође близу водопада отвара се поглед на 
њега. Водопад је око 20 м висок. Већина који су били 
у клисури Сушице долазили су из правца горњег тока 
реке Сушице и нису могли да виде водопад. Њега је 
могуће видети искључиво ако се прилази са доње 
стране реке. Такође, друга варијанта је да се користи 
алпинистичка опрема и да се планинари спусте низ 
водопад, ако се прилази водопаду са горње стране.

Напомене:

 Најбољи периоди за обилазак клисура и водопада 
су зима и пролеће. Већ од јуна и касније, обично нема 
довољно воде, а често и пресуши Сушица, а јако мало 
воде има и у Дубрашници. 

 Стаза није обележена.
 Потребно је носити ужад и све што је потребно 

од опреме за обезбеђење планинара на најзахтевнијим 
деловима стазе.

 Не препоручује се стаза за велике групе или ако је 
већа, мора више водича да обезбеђује планинаре.

 Обавезно понесите батеријске лампе и ципеле за 
воду, јер се гази река на неколико места.

 Понесите и резервну обућу за сваки случај и 
оставите у превозу.

1. Гвоздачке стене
2. Бобија
4. Јабланик
3. Клисура Трибуће

ШТА ПОСЕТИТИ У БЛИЗИНИ:

КАКО СТИЋИ?

1. Магистрални пут Ваљево - Бајина Башта. Иде се од 
Ваљева преко превоја Дебело Брдо и стиже у село 
Зарожје и онда креће макадам десно. Најбоље је 
паркирати превоз на главној магистрали (близу је 
врх Тисова глава) и онда ићи макадамским путем.

2. Магистрални пут Ваљево – Љубовија. Нешто пре 
Љубовије се скреће лево ка планини Бобији и 
иде се до села Разбојиште. Од те локације је близу 
клисура Сушице, али је та стаза знатно тежа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАЗИ
Дужина стазе: 21 км;
Укупни успон: 1200 м;
Укупни спуст: 1200 м,
Тежина стазе: Тешка стаза и у техничком и у 
кондиционом смислу.

Најближи смештај је планинарски дом на Повлену.

СМЕШТАЈ

Александар Цветковић

Водопад на Дубрашници Водопад на Дубрашници Клисура Трешњице
 Водопад Велики Скок 

у клисури Сушице
 Водопад Велики Скок 

у клисури Сушице  Клисура Сушице

Многобројни видиковци на Ваљевске планине у повраткуМногобројни видиковци на Ваљевске планине у повратку
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У ЈАМАМА 
ПЛАНИНЕ 
ТУПИЖНИЦЕ
Тупижница је релативно ниска планина у 

Источној Србији чији врхови не премашују 
надморску висину од 1160 метара (Леденички 
и Глоговачки врх). Налази се између градова 

Књажевца на југоистоку, Зајечара на северу и Бољевца 
на западу. Пружа се меридијански, правцем север-југ. 
Западну страну планине карактерише велики одсек 
чије литице достижу висину од готово 500 метара, док 
је источна страна нешто питомија са блажим падинама 
и сувим долинама које се спуштају ка долини Белог 
Тимока. Тупижница је кречњачка планина, те на њој 
затичемо присуство многих крашких феномена, вртача, 
увала, сувих долина, али и пећина и јама.

Уколико се данас запутите на планину, вероватно 
нећете срести много људи. За разлику од неких давних 
времена, на планини више нема сточара и стоке. Осим 
групе ловаца који обилазе своје ловне терене и ловачке 
колибе и викендице, планину посећују заљубљеници у 

природу попут планинара, параглајдериста и спелеолога. 
Поред обележених планинарских стаза (из села Бучје, 
односно Мањинца), и неколико шумских путева које 
одржавају углавном ловци, ретки су путеви односно 
стазе којим можете обићи целу планину. Зарасле стазе 
и на многим местима густа шикара су једни од фактора 
који су условили недовољну истраженост Тупижнице у 
спелеолошком смислу, те истраживања њеног подземља 
трају и данас. Услед специфичне литолошко-тектонске 
структуре, на Тупижници преовлађују вертикални 
спелеолошки објекти, односно јаме. До сада је на 
овој планини истражено преко петнаест јама, које 
становништво околних села назива пропастима, а зна 
се за постојање још неколико, по сведочењу старијих 
мештана околних села. Најдубља истраживана јама 
је Давидов пропаст (81m). Већину јама Тупижнице 
истраживао је наш пријатељ и сарадник Драган 
Нешић, и то је публиковано у Зајечарском часопису 
Развитак (2003), а значајан допринос спелеолошким 

СПЕЛЕОЛОГИЈА

истраживањима на Тупижници 
дали су Милутин Вељковић из 
Горње Беле Реке и спелеолози 
ПД „Љуба Нешић“ из Зајечара, 
чији резлтати су били подстицај 
и за покретање истраживања 
нашег клуба на Тупижници.

Спелеолози нашег удружења 
су првомајске празнике прошле, 
2021. године искористили за 
наставак истраживања јамских 
објеката на овој планини. 
Петочлани тим је аутомобилом 
стигао на зараван недалеко 
од ТВ репетитора у близини 
Леденичког врха, одакле 
смо се запутили натоварени 
камперском и спелеолошком 
опремом ка првом 
спелеолошком објекту - познатој 
јами Леденици. Леденицу је 
још крајем 19. века истраживао 
Јован Цвијић, а недавно је 
добила статус заштићеног 
природног добра - Споменик 
природе „Тупижничка 
леденица“.

Док је један део екипе подизао логор недалеко од 
јаме, палио логорску ватру и припремао вечеру, други 
део екипе је већ под окриљем мрака опремао приступ 
јами, у коју су сишли млађи чланови који до сада нису 
били у њој. Јама је дубока 26 метара, на чије дно се 
може сићи превисним вертикалним спустом са источне 
стране широког улазног отвора. У свом средишњем делу 
јаму одликује широк дворански део до којег се може уз 
одређену опрезност спустити и са западне стране јамског 
улаза, мада не бисмо препоручили прилаз овом страном 
објекта без обезбеђења одговарајућом инсталацијом 

од ужади. На жалост, услед мало падавина током зиме, 
у Леденици није било наслага снега и леда, како смо то 
обично навикли, али га је зато у мало већим количинама 
примећено у другим јамама које смо сутрадан обишли. 
Вреди подсетити да јамама-леденицама сматрамо оне 
вертикалне објекте у којима се током зимских месеци 
акумулира снег, који се са пролећа полако топи али и 
претвара у лед, услед чињенице да се хладнији ваздух као 
тежи стално задржава у овим спелеолошким објектима.

Након необично топле ноћи на 1000 метара 
надморске висине, распремили смо логор и упутили се 
на североисток, ка делу планине који се назива Големи 

Големи пропаст у Преласку Кошарска пропаст - опремање Мали пропаст у Преласку

Големи пропаст у Преласку
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Прелаз на великом Тупижничком одсеку. У врху једне 
веће суве долине са вртачама, недалеко од Ђорђевог 
врха (1037 m), налазе се две јаме, Мала и Голема пропаст 
у Преласку, дубине нешто мање од 30 метара. Екипа је 
најпре отишла до Големе пропасти, смештене у реткој 
буковој шуми, коју карактерише простран јамски 
улаз по правцу исток-запад којим краћом превисном 
вертикалом спуста на мањи сипар на дну објекта. Како 
је јама истраживана пре тридесетак година, било је 
потребно преопремити је новим сидришним вијцима, 
што је опремачком делу тима наравно представљало 
задовољство. Након силаска и распремања Големе 
пропасти, део тима је отишао да препозна део терена ка 
западном кречњачком одсеку планине, појачан са још 
троје наших чланова који су у преподневним часовима 
дошли на планину. Остатак тима се преместио преко 
долине на северозапад и лоцирао Малу пропаст у 
Преласку, јаму са три улазна отвора. Након преопремања 
јаме, силази се на дно превисним спустом од двадесетак 
метара директно на купу зрнастог снега и леда, којег 
овде има више него у Леденици. Убрзано излазимо 
из објекта, услед прилично ниске температуре на дну 
јаме, која очигледно одржава поменути снег и лед у 
чврстом стању. У међувремену, време се на Тупижници 
мења - услед необично топлог времена, надолази јак 
ветар који спушта температуру и почиње киша. Срећом 
није била јачег интензитета, тако да је екипа успешно 
подигла логор недалеко од Мале пропасти и отишла на 
заслужени починак.

Наредног дана, спелеолошки тим одлази даље на 
североисток, до предела који се назива Слана бара. 
Зарасли путеви и стазе отежавају приступ објекту који 
је такође истраживан пре тридесетак година. После 
краћег лутања тереном под вртачама, букове шуме али и 
местимично жбунасте шикаре, налазимо и овај објекат. 
Попут осталих јама, ради се о релативно једноставном 
јамском објекту готово идентичне дубине, 31 метар.

Након полугодишње паузе на овом терену, 
Тупижници се враћамо крајем прошле и почетком ове 
године. Приликом обиласка терена са ловцима из села 
Ласова, наш члан Миљан Станимировић лоцира пропаст 
за коју се не зна да је ико у њу „силазио“, како људи то 
воле да кажу у околним селима. Пошто се јама налази 
у околини рушевина старих колиба, које Ласовчани 
називају „кошарама“, јама добија радни назив Кошарска 
пропаст. Јама се налази ближе северозападном одсеку 
Тупижнице, и то сектору који је мање спелеолошки 
истраживан. Међутим, како је приступ јами тежак 
због густе вегетације, наш трочлани спелеолошки тим 
средином јануара ове године одлази на Тупижницу 
ради истраживања, али се враћа „празних шака“. Услед 
великог снега и густе вегетације, а и чињенице да је 
због квара на паметном телефону изгубљен трек до 
јаме, наш тим безуспешно трага по шумама и зараслим 
стазама за улазом у овај објекат. Тек након консултација 
са локалним ловцима, наш четворочлани тим излази 
поново на терен наредног викенда и успешно лоцира 

јаму. Пропаст је том приликом истражена, а урађен је 
и топографски нацрт. На самом улазу у превисни део 
објекта нису примећени трагови претходног опремања 
објекта, тако да претпостављамо да пропаст није раније 
истраживана. Јама одговара типу јама „бездан“ и 
настала је по пукотини која се пружа генерално правцем 
југозапад-североисток. Након спуста низ већи камени 
блок на улазу у јаму, спуштамо се двадесетометарском 
превисном вертикалом на прво јамско дно, у чијој се 
најнижој тачки још једном краћом вертикалом силази 
на друго јамско дно, испод заглављених блокова. Укупна 
измерена дубина јаме је 30 метара. Попут многих 
пропасти на овој планини, претпостављамо да је њена 
дубина знатно већа од измерене, јер је дно запуњено 
кречњачким блоковима и дробином, а саливи које 
затичемо на зидовима пропасти се настављају наниже, ка 

наставку јаме. Теоријски говорећи, уколико би се уз неки 
од зидова јаме уклонио део обурваног материјала, можда 
би се продрло у наставак јаме. Но, за овакве подухвате 
треба и времена и упорности, тако да те податке 
остављамо у клупском извештају за неке будуће акције 
или нове спелеологе жељне детаљнијег истраживања.

Како зима још не попушта свој стисак и снега 
на планини и даље има, ишчекујемо пролеће када 
ћемо наставити теренска истраживања на мање 
истраживаном, северном делу планине. Тупижница је 
увек ту, чека на нас и све планинаре, спелеологе или 
друге љубитеље природних лепота и тајни.

Младен Милошевић
Спортско спелеолошко удружење САИС Књажевац

СПЕЛЕОЛОГИЈА

Успон према ТупижнициСпелеолошки тим на Тупижници
Тупижничка 
ЛеденицаТупижничка ЛеденицаКошарска пропаст - топографско мерење

Тупижничка Леденица
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ПЛАНИНАРЕЊЕ

„21. СВЕТОСАВСКИ 
УСПОН НА 
ГУДУРИЧКИ ВРХ“
Планинарско-скијашки клуб „Железничар“ 

Вршац је у суботу 29. јануара организовао 
своју традиционалну акцију из календара 

Планинарског савеза Војводине „21. Светосавски 
успон на Гудурички врх“. Вршац се у ноћи уочи успона 
изненадно забелео, тако да су се стекли сви услови за 
прави зимски успон. Да ли је за тај снежни благослов са 
неба био заслужан Светитељ, коме је успон и посвећен 
никада нећемо сазнати, али ако јесте, онда је Свети Отац 
Сава обрадовао планинаре с обе стране Дунава, јер је 
зими природа неупоредиво привлачнија са снегом него 
без њега.

Почетак акције је био заказан за 10 часова од 
планинарског дома на Широком билу. Гости су 
пристизали са свих страна, а поред најбројнијих 
вршачких „Железничара“ (35 планинара), најбројнији су 
били планинари из ПСК „Спартак“ из Суботице (25), као 
и чести гости овог успона, планинари из КП „Зрењанин“ 
(21 учесник). Домаћинима је посебно било драго што 
су се први пут на успону појавили и планинари из 
Деспотовца, Свилајнца и Сирига. Све у свему, на акцији 
је учествовало 130 планинара из 11 планинарских 

да је све протекло у најбољем реду и да зимски услови 
нису проузроковали ниједну повреду неког од учесника. 
И тако је „21. Светосавским успоном на Гудурички врх“ 
почела година јубилеја ПСК „Железничар“ из Вршца, 
који ове 2022. године слави 60 година свог постојања и 
који је годинама један од најактивнијих планинарских 
клубова у Војводини. Вршачки „Железничар“ ове године 
3. септембра организује и Републичку акцију за младе 
на Вршачким планинама, а 25. Ноћни успон на „Кров 
Војводине“, који се одржава трећег викенда јула месеца је 
од прошле године уврштен је у традиционалне акције у 
календару Планинарског савеза Србије.

Дарко Живановић,
планински водич 2. категорије и водич ове акције

клубова, што спада у веома масован одзив на Вршачким 
планинама, које су многима по километражи далеко.

У организованој колони се кренуло на успон са 
петнаестоминутним закашњењем, како би сви гости 
пристигли на отварање акције. На самој „шетњи“ снег 
нас није успоравао и било га је тек толико да стаза 
изгледа бајковито. Уз краће паузе на „Кров Војводине“-
Гудурички врх 641 м. стижемо у 13 часова, где нам 
је пријатна температура дозволила получасовно 
задржавање за окрепљење, фотографисање и поделу 
печата успона. Након тога уследило је спуштање са врха 
блажом и безбеднијом страном планине, како бисмо 
избегли сваку могућу непријатност. Повратак до дома је 
прошао безбедно и учесници су били послужени ручком 
који су спремили наши пријатељи из ПСД „Вршачка 
кула“ и на тај начин нам много помогли у организацији 
ове акције. Акција се званично завршила нешто после 16 
часова.

Свим клубовима учесницима су подељене захвалнице 
због одзива на овај наш традиционални успон, 
гости су уживали и отишли задовољни, а ми из ПСК 
„Железничар“ смо посебно били задовољни чињеницом 
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КРФ
- ВИШЕ ОД АКЦИЈЕ 

Када смо пре две године планинарили Грунишком 
и Старавинским висом, посетили Српско гробље 
у Битољу и Кајмакчалан, одлучили смо да 

морамо отићи на Крф и острво Видо. Због епидемије, 
акција је два пута одлагана, и коначно, у септембру 2021. 
године окуписмо се и кренусмо на далеки пут.

Организатор акције је било ПД „Каблар“ и наша 
драга Данијела. Било је двадесет учесника, углавном 
из Чачка и околних градова. Вожња минибусом у 
трајању од седамнаест сати била је подношљива, јер смо 

преко Албаније. На острво Видо 21. јануарa 1916. прве 
су дошле моравска, пиротска и чачанска војна болница. 
После 105 година на тло Вида пристижу планинари баш 
из чачанског и моравског краја. Случајно се догодило 
да се наш долазак на Видо поклопио са обележавањем 
105. годишњице од доласка српске војске на острво, 
тако да смо заједно са државним делегацијама Србије 
и Републике Српске присуствовали програму који је 
припремио град Крф. Или ,можда, ништа није случајно.

Повратак са Вида био је јако емотиван. После песме 
„Тамо далеко“, уз сирене са бродова у Плаву гробницу 

су бачени венци, једна заставица Србије, неколико капи 
ракије, а канула је и по нека суза, нарочито када су се 
чули стихови Милутина Бојића:

„Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне, 
Газите тихим ходом!...“

Песму је одрецитовао генерал Божидар Оташевић, 
онако, ван протокола, али је било толико јако да нико 
није остао равнодушан.

Други дан смо провели у обиласку Крфа. 
Познато је да се после мукотрпног преласка Албаније 

српска војска пребацује на Крф. Прво искрцавање на 
Крфу било је у пристаништу у Гувији шест километара 
северно од града Крф на Божић 1916. године, а до 
априла се на „Острву спаса“, како су га прозвали Срби, 
прикупило око 150000 војника и цивила. Крф је био од 
јануара 1916. до новембра 1918. седиште српске владе у 
прогонству, а 1917. године ту је потписан „Крфски пакт” 
којим је закључено стварање Југославије. На острву су 
формирани готово сви нивои организације државне 
управе.

 Сведочанства о неизбрисивом трагу боравка Срба на 
Крфу постоје и данас после 105 година.

захваљујући добрим возачима Дејану и Ивану добар део 
ноћне вожње преспавали.

У јутарњим сатима стижемо у луку Игуменицу. Ту се 
укрцавамо на трајект и после сат и четрдесет минута 
вожње стижемо до града Крф и одмах се трајектом 
превозимо на острво Видо.

Видо је острвце крај града Крф, познато из Првог 
светског рата, када се на њему налазила болница за 
српске војнике који су дошли на Крф после преласка 

ПЛАНИНАРЕЊЕ

У самом центру града налази се Српска кућа, зграда 
у којој се налазе музеј и почасни конзулат Србије. 
Музеј чува спомен на страдање српских ратника 
током Првог светског рата. Музејска поставка садржи 
велики број експоната - предмета (оружја и опреме), 
докумената и фотографија из тог трагичног и славног 
периода српске историје. Ту смо могли погледати 
Мултимедијалну изложбу „Срби на Крфу 1916 - 1918”, 
која је отворена 2016. године и купити сувенире и књиге 
које представљају допринос неговању сећања и пијетета 
према славним прецима. 

Обишли смо и крфско село Агиос Матеос у коме је 
Дринска дивизија 1916. године провела неколико месеци 
опорављајући се и припремајући за повратак на фронт. 

Плава гробница

Острво Видо и Пантократор

Српска кућа
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Било је ту око 10.000 војника. Био је то један од четири 
највећа српска војна логора у коме је, у првим данима, 
умирало по неколико десетина војника. У брду још 
стоји црквица Св. Димитрија у којој су тада обављана 
опела. Умрлим и погинулим саборцима Дринци су 
подигли споменик. Пројектовао га је Јанко Шафарик, 
резервни капетан прве класе, барељеф је рад Михаила 
Миловановића, ратног сликара Врховне команде и 
првог ужичког академског сликара, а епитаф је написао 
шабачки песник - ратник Владимир Станимировић. Био 
је то први споменик подигнут током Првог светског 
рата - у мају 1916. године. Грчки сељак Јанис Јанулис је 
своју земљу уступио за сахрањивање војника Дринске 
дивизије. Тела су касније есхумирана и пренета на Видо, 
али потомци овог племенитог Грка ту земљу и даље не 
обрађују. 

Осим места значајних за српску историју, обишли смо 
и нека позната туристичка места острва Крф.

Трећи дан нашег боравка на Крфу био је предвиђен 
за планинарење. Циљ је био планина Пантократор 
(„Сведржитељ”). Гребен планине је дужине од око 20 
километара и пружа се скоро целом ширином острва. 
Највиши врх гребена и острва, такође је назван 
Пантократор. Подаци о висини су различити (од 906 до 
917 м).

Још се није добро разданило када смо кренули. Стаза 
за планинаре почиње од плаже Ипсос и првих неколико 
километара је асфалт, па одлучујемо да тај део пређемо 
минибусом. Пешачење започињемо у селу Спарталис 
(309 м), најпре уском улицом између кућа и маслина, 
а онда у близини цркве улазимо у праву планинарску 
стазу. Стаза је лепо обележена и вијуга између, за нас, 
необичног растиња: жбуња, нижег дрвећа и исцветалог 
вреса и још неких биљака. Што више одмичемо, све се 
више окрећемо гледајући море које се плави обасјано 
јутарњим сунцем.

После нешто више од сат времена стижемо до једне 
порушене цркве поред које је леп видиковац. Ту нас 
стиже група планинара из Београда. Заобилазимо цркву 
и уским путељком излазимо на висораван прекривену 
вресом. Наилазимо на стабла планике чији је плод 
магиња који је јестив и врло лепо изгледа у зеленилу 
околног шибља. После проласка кроз шумарак пун 
циклама излазимо на отворен пут са све мање зеленила. 
На овом делу највише је било жбунова ловора. 

Појављује се и врх са бројним антенама од којих су 
неке високе преко 100 м, који само изгледа да је близу, јер 
треба прећи добру деоницу између камења по сунцу које 
све више жари. Последња деоница је мало јачи успон, 
али је лако савладасмо. После нешто више од три сата и 
око осам пређених км стижемо на врх.

На врху Пантократор налази се манастир истог имена 
посвећен Христовом преображењу. До врха постоји и 
асфалтни пут. Поглед се пружа на скоро цело острво 
Крф и део Албаније са чувеним туристичким центром 
Сарандом. Лепо је куд год да се окренеш. На врху се 
поново налазимо са групом планинара из Београда. Док 
они наставише силазак пешке, како смо и ми планирали, 
водичи одлучују да се вратимо минибусом, да бисмо 
стигли да бар мало будемо на плажи.

У зору четвртог дана се укрцавамо на трајект и 
крећемо кући. Док се сунце појављује на хоризонту, а 
галебови изводе свој плес у ваздуху, погледом пратим 
острво Видо и Пантократор који се удаљавају обасјани 
јутарњим зрацима сунца. Размишљам како је било 
мало времена да се све обиђе како треба, да се не 
жури. У времену када се све више прича о преплитању 
планинарења и туризма на Крфу то треба спојити. Али 
не жалим. Ова наша акција била је више од тога, она је 
била ходочашће у част предака који се овамо искрцаше 
пре 105 година. И кад су они могли пешке преко 
Албаније, па можемо и ми овако да дођемо и поклонимо 
се њиховим сенима. 

Рада Вукосављевић, Краљево

ПЛАНИНАРЕЊЕ

Споменик Дринској дивизији

Лука Гувија - Спомен плоча

Стаза је лепо уређена

Видиковац код цркве

Други део стазе

Поглед са врха према Албанији

На стази
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Жарачка планина је до скоро била мало 
позната. Формирањем Планинарског друштва 
„Радочело“ у оближњиј варошици Ушће ова 

планина излази из анонимности. Планина припада 
копаоничкој групи планина и простире се између долина 
Ибра и реке Гокчанице, Студене планине, Равне планине 
и Жељина.

На Сретење 2020. године два планинарска друштва- 
ПЕК „Гора“ Крагујевац и ПД „Каблар“ Чачак независно 
су планирала акције на Жарачкој планини. Придружили 
су им се и планинари из Ушћа и оближњег Краљева.
Сада већ позната емисија „Са Вањом у планине“ тек је 
почела да се емитује и своју другу епизоду снима тога 
дана на Жарачкој планини. Спонтано се јавља идеја да 
ово постане традиционална акција која ће се изводити 
сваке године на Сретење. И ево ове године трећи пут се 
одржаше Сретењски сусрети планинара на Жарачкој 
планини.

Учеснике акције у спомен- парку у центру Ушћа 
срдачано су дочекали планинари ПД „Радочело“. После 
кратког поздравног говора кренуло се на стазу.

Стаза најпре пролази кроз кроз четинарске шуме које 
су садили акцијаши пре четрдесетак година. У почетку 
је нешто већи успон, па се колона полако креће правећи 
паузе на неколико лепих видиковаца. По изласку из 
четинарске шуме наилази се на пространу висораван 
са које се могу видети околне планине: Радочело, 
Чемерно, Роглав, Столови, Студена и Равна планина, 

Жељин, Копаоник, Рогозна и Голија. Некада су ово 
биле ливаде, а сада се полако шире клеке. Леп пејзаж је 
прошаран снегом. Колона се развукла, не жури се. Дан 
је леп, створен за уживање на планини, па тако до врха 
(Бандера 1051 м) проведосмо око четири сата. Сам врх 
је каменит између клека и борова са лепим погледом 
на околину, па на њему остајемо подуже уживајући на 
сунцу.

Са врха стаза води лагано низбрдо травнатим 
падинама између клека, ређег листопадног дрвећа, а 
пажњу привлаче ретки стари и усамљених храстови. 
Десно од нас остаје Студена планина и живописно село 
Попова Река, које је скоро опустело. Опет улазимо у 
борову шуму и стрмом стазом силазимо до видиковца 
са којег видимо Ушће као на длану. Одатле стаза кривуда 
кроз четинаре и убрзо се спуштамо на полазно место.

Око 150 планинара из 16 клубова из Крагујевца, 
Чачка, Краљева, Крушевца, Трстеника, Новог Пазара, 
Ушћа и других градова Србије уживало је на стази од 
14 км са 700 м успона и силаска. За многе је Жарачка 
планина била откриће. Тако близу, а тако непозната. 
Водичи Бојана, Оливера и Радиша били су за сваку 
похвалу. 

Растадосмо се уз жељу да се овде опет сретнемо на 
Сретење идуће године.

Рада Вукосављевић

СРЕТЕЊСКИ СУСРЕТИ 
ПЛАНИНАРА НА 
ЖАРАЧКОЈ ПЛАНИНИ

Ушће се налази на Ибарској 
магистрали. Растојања:
Краљево-Ушће 50 км,
Нови Пазар-Ушће 50 км,
Ушће-Студеница 11км,
Ушће-Маглич 24 км.
ПД Радочело Ушће
pd.radocelo@gmail.com

КОРИСНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ:

Планинари на Жарачкој планини

Поглед на Столове и Студену планину

Поглед на Чемерно, Радочело, Голију
Силазак са видиковца

Врх Бандера

Усамљени храстови
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ВЕЛИЧАНСТВЕНА 
СТРМОГЛАВНИЦА 
1768 м 

Свако онај тко дуже времена планинари примјетио 
је да има планинара, које је извјесна планина 
у пуном смислу ријечи заробила. За таквог 

планинара не постоји више ниједна друга планина на 
свијету, па га налазимо из недеље у недељу стално на њој 
на опће чуђење ширих планинарских кругова.

 С обзиром на чланке написане више година уназад 
и на књиге ноћења могао би неупућен помислити да је 
Чврсница заробила неколицину планинара, који више 
ништа не виде и не желе ништа друго осим ње. Али то се 
не може прихватити, јер је Чврсница тако пространа и 
толико разнолико грађена, како на својој горској плочи, 
тако и у свом развијеном предгорју да треба много 
времена, а не мање труда да је у цијелости упознамо.

Није довољно прокрстарити за два или три дана 
такозваном класичном стазом од Пласе преко Вилинца и 
Велике Чврснице на Блидиње, па да након тога можемо 
рећи да је познајемо. То је премало за познавање ове 
планине, јер се њезине љепоте крију баш у детаљима 
њезиних кањонских долина, а те су - како знамо - долина 
Дољанске, Грабовице, Неретве и Дрежанке. Без тих 
појединости није познавање Чврснице потпуно.

У том смислу има се разумјети све што је о Чврсници 
досада изнесено, а изнесено је не зато што смо 
„звизнули“, него зато што смо сматрали потребним да 
наш планинарски свијет упозна вриједност ове наше 
највише и најпространије крашке планине. 

 Од предгорја треба истаћи особито лијепе детаље у 
долини Дољанске: Липовац, Дријенач и Бачвун, у Дивој 
Грабовици: Стрменицу и Радаву, у блидињском крају: 
Мрцину Драгу, Масну Луку и Драгу Косу, те коначно у 
долини Дрежанке: водопад Мовран, Писци и Петрајац 
те Стрмоглавница (1768 м). Ова задње споменута мало 
је посјећена, премда је лако приступачна и то је разлог 
зашто сам се одлучио да је опишем.

Као и све к југу окренуте крашке долине, тако и 
долина ријеке Дрежанке далеко заостаје по богатству 
своје флоре за долинама окренутим к сјеверу. Дуга је 
око 23 км, положена смјером исток-запад, стиснута 
између два импозантна планинска склопа, Чврснице 
и Чабуље. Наличи ова долина љети усијаном котлу, па 
је зато планинари с правом и избјегавају. На њеном 
излазу у долину Неретве налази се жељезничка станица 
Дрежница притиснута задњим изданцина, што се 
спуштају с Мале Чврснице одакле је размјерно лаган и 
брз успон на најинтересантнији дио малочврсничког 
предјела: на Стрмоглавницу. Она се налази на јужној 
ивици споменуте висоравни, гдје се невјероватним 
понором руши у долину Дрежнице. И да нема ове 
Стрмоглавнице, доиста би мало тко одлучио да пође 
овим правцем на малочврсничку висораван, јер не би 
ништа особито нашао у њезиној валовитој и кршној 
површи. Нитко не би могао, гледајући ту висораван с 
дрежничке стране, ни помислити да се иза тумбасте 
громаде Плоче (2039 м), могу крити тако извезени 
рељефи плочастих стијена над дивном Буковицом, 
Преслицом, Међедима и Радавом.

 Стрмоглавница представља својом провалијом 
од којих 1300 м над ријеком Дрежанком, својим 
нашироко створеним цирком од 5 км промјера заиста 
најсуновратнију провалију, а коју је, уосталом, и народ 
назвао правим именом. Но има још нешто што нас вуче 

овом продору,а то је ријетка перспективна слика на 
највиши дио планине Чабуље и на њезине дрежничке 
стијене, које су грађене у тако смионој динамици да им 
треба на далеко тражити такмаца.

 И сам прилаз том југоисточном изданку Мале 
Чврснице занимљив је иако је кршан. Пошли смо 15. 
јула 1981. године из Јабланице шумским камионом преко 
Дољана, Совићких врата и Стрмог поља на Витленицу 
(1512 м), одакле смо наставили пјешачити маркираном 
стазом према Јањића становима на Заглављу (Доња 
Вала). Сви планинари уобичајено праве кратку паузу 
код извора хладне воде подно сипара код станова. Пут 
смо наставили стазом која се диже преко Гркуш врела, 
те испод Ломиврата (1803 м), Орловца (Седла 1941 м) 
и кроз Млијечни долац изашли на Солила (1730 м) у 
Великој Вали. Пред нама се издигло масивно трупло 
Великог Вилинца с маркантним сјеверу окренутим 
кулоаром још добрано прекривен снијежним наслагама, 
те одољева љетној планинској температури. Са наше 
лијеве стране стрши каменита гудура Орловца (Седла 
1941 м), у чијем залеђу се простире каменити лавиринт 
јама и шкрапа. С пријечнице на Вали одлазимо десно 
широком путачом, која нас изводи на клековином 
скривено језерце Дугаја смјештено у подножју сјеверне 
падине трупла Вилинца. Ту смо се раскомотили, 
одморили, окупали у угодној води језерца и наставили 
преко Пригона и превоја Пријегон до планинарске куће 
под Вилинцем. 

 Зором слиједећег дана смо кренули на планирану 
туру преко Мале Чврснице. Путем према Плочном 
спустили смо се до Пехарова стана. На каптираном 
врелу опскрбили смо се водом, те низ Долове наставили 
са спуштањем према Буковици (1500 м), подно Великог 
Кука (1775 м) и Зелене Главице (1668 м). Сточна путина 
је добро угажена те брзо напредујемо, а и веома угодно је 
ходати кроз стару букову шуму помјешану са муником. 
У самом радиусу Буковице лежи велика травната 
површина која има много љевкастих рупа, а које су, 
уистину, понори у којима нестају површинске воде 
настале од топљења снијега и киша. Док ходате преко 
те травнате површи осјећате се као у неком котлу, јер се 
сав околни терен издигао изнад вас, а једино плаветнило 
неба искри у вама жељу да тражите излаз. Неколико 
година раније гледао сам с Великог Кука како медвјед 
безбрижно прелази преко ове травнате увале. Пут одавде 
води даље кроз врло негостољубив камењар до под 
400 м високу баријеру Плоче. Др Радивој Симоновић у 
свом прилогу „Чврсница планина у Херцеговини“ 1910. 

(„Природа“, бр.10, 1926) пише: „Водио нас је хумљак 
Блаж Петровић. Путем кроз шуму се добро иде, а на 
мјестима где нема шуме, морали смо у кршу често испред 
коња уклањати камење. Величанствен, окомити 400 м 
високи зид од Плоче и под њим точила и снежанике 
нећу никад заборавити. Кад смо прешли Плочу, сврнемо 
десно у кланац, где је пут за натоварене коње био ужасан. 
Пут води преко стена као преко басамака, кадгод и преко 
метар високих, преко точила где се ситан камен омиче 
под ногом и преко стрмог снежаника по коме се мора 
све поребарке ићи у завојима. Једва смо коње извели 
на равно у врх кланца (1730 м), одакле смо сликали 
Мезића стјене. Наш водич нам је приповедао како је туда 
један католик нагонио коња натоварена брашном. Коњ 
му се звао Алекса, зашао је са пута и кроз клековину 
ходајући није видео да је над провалијом. Коњ ,који 
је напред ишао, оборио се низ стене и раздробио се, а 
товар брашна се распрснуо и просуо. Срећа што и газда 
није за коњем пао у пропаст. Тако је народ, по страдању 
коња Алексе, прозвао предио на кланцу Алексина плоча 
и стјеновиту баријеру почео зазивати Пасти брдо, што 
због падања крупног камења и блокова са стена, што због 
пада коња Алексе.“

Доласком загребачких алпиниста 1939. и 1940. 
године у стијене Чврснице, који по повратку објавише 
у „Хрватском планинару“ прилоге о пењању, у којима 
употријебише искривљен назив „Пешти брдо“, који 
многи планинари и данас приоритетно користе 
потирући културну баштину овог краја. Слично се 
догодило и с називом скутор који се претопио у шкутор, 
па и ријеч спорт сви Загрепчани изговарају оштрије 
наглашено шпорт. Док смо одмарали на врху кланца, 
водич хумљак нам је исприповедао и причу о Мезића 
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Стрмоглавнице, сунцем обасјан, зарумени као лице 
стидљиве дјевојке.

Уз Стрмоглавницу нико до сада није ни покушао 
да се пење и вјерујем да ће проћи још доста времена 
док је нетко не испење или покуша да је испење. На 
тим стијенама нема ни дивикоза, ту само орлови 
узлијећу и гнијезде се. Дрежнички чобани излазе на врх 
Стрмоглавнице само са леђа планине. 

У становницима Дрежнице постоји прича како је на 
врх Стрмоглавнице пландовала са стадом муслиманка 
дјевојка чобаница, па рашчешљавала косу сједећи на 
ивици провалије. Кажу да ју је ован разблудник некако 
несретно гурнуо и да је пала неколико стотина метара 
низ окомити одсјек, грувајући се о стијене, па се сва „у 
хиљаду комада разбила“. 

 Након задржавања од пуна два сата на Смрчевој 
Глави наставили смо благом низбрдицом до Вејзовића 
стан и без задржавања продужили низ Стари кланца 
до Делића стана, код извора Петраљ. Ту смо поред воде 
направили одмор и презалогајили. Сад нас је очекивао 
најтежи дио на овој тури спуштање низ Писке и 
Петрајац у Дрежницу. Рекао сам сад ћете видјети зашто 
ова усјеклина носи ово име. У прољеће, кад овај поток 
прими појачање, представља један непрекинути низ 
водопада у дужино од 950 м и људи га с правом сматрају 
највишим водопадом у Европи. Вода се обрушава низ 
каменити поток творећи врло јак шум.

стени: „Мезић стена зове се зато што је ту неки ловац 
Мезић из Дрежнице погинуо гонећи на једном пасу 
чопор дивокоза пред собом. Кад су дивокозе дошле на 
место где завршава пас, па нису могле напред окрену се 
натраг, па почну трчати управо на ловца и прескачући 
преко њега одгурну га са узаног паса, те се оборио низ 
стене и разбио.“

 Незгодним планинским путем, којег нитко не 
одржава, спустили смо се све до Шуњићева стана у 
Грабовској (1560 м). Након краћег одмора и допуне 
водених залиха у јами ледењачи, недалеко од стана 
наставили смо наше путовање преко падина Вијарка 
(1548 м), клековином обрасле Смиљеваче и поред пусте 
станине Ћорића. Код Сухе локве скренули смо десно под 
правим углом (оставили поред пута већину опреме), те 
изашли на Смрчеву Главу (1467 м).

 Ко воли да ужива љепоту страховито величанствене 
горске природе да му се сва кожа јежи и коса на глави 
уздиже, тај нека дође овамо и нек изиђе на Смрчеву 
Главу, одакле смо ми гледали Стрмоглавницу, гледали 
горе у окомите стијене 300 м над нама и надвиривали се 
на провалију 1300 м под нама! Неки осјећај вртоглавице 
обузима човјека гледајући ове дубине, све док не управи 
поглед сучелице опет на стијене Чабуље, које му у својем 
величанству враћају ону индивидуалну сталоженост. То 
вам је и страшно и дивно, нешто грозно импозантно, а 
ужасно лијепо! А поглед на Чабуљу надмашује све што 
сам досада видио у босанским планинама!

Д и в н а Стрмоглавница је по љепоти и дивљој 
романтици јединствена на Балкану, просто јој пара нема. 
Окомити зид од врха до у дно Радобоље висок је преко 
1300 м. Та ужасна висина и стрмина величанственог 
одсјека тако је импозантна и мајестична да човјек 
са неком стрепњом прилази и нехотице помишља 
на своје ништавило и на свемогућност и страшну 
надмоћ природне велесиле и свесиле, која тако нешто 
величанствено може да створи.

Стрмоглавница је за посјетиоца и планинара 
најљепша партија у цијелој Босни и Херцеговини, па 
можда и на цијелом Балкану од Велебита до Олимпа! 
Уколико је страховито импозантна кад је човјек одоздо 
гледа у лице, утолико је љепша у свом величанству кад 
се човјек попне на Смрчеву Главу 1467 м, па је из ближе 
разгледа са стране у профилу.

 Као и код свих погледа са врхунаца, тако и овдје не 
добивамо праве слике о рељефу Стрмоглавнице. Много 
је пластичнији поглед на њу с ниже позиције отприлике 
с Јурићева стана подно Смрчеве Главе. Ту је видимо у 

пространом профилу, што је и за око и за камеру много 
захвалније. С прочеља дугог око 5 км стрше избочине 
заобљених главица највиших врхова Ките (1681 м), 
Стрмоглавнице (1768 м) и Црног врха (1662 м), грађене су, 
као и цијела ова суновратана страна, из доста правилних 
сивих плоча. У њихову косо положеном подножју 
леже двије зеленкасте и точилима ишаране полице. 
Већа се зове Чајрац, а лежи дубоко под самим врхом 
Стрмоглавнице, а мања носи име Бобин струк, такође 
положена под врхом Ките. Кад све ово видите онда вам 
ниче свијест колико ће бити потребно труда да се ова 
плоха, за коју су досад планинари показивали тако мало 
занимања, Стрмоглавнице обради, тако да сам сматрао 
потребним да је овом приликом опишем и да на њу 
упозорим. То није само голем окомит зид од стијена са 
точилима доле. Ту, осим окомитих стијема, има партија, 
гдје наднијети слојеви вире из брда као балкони, па 
гледају у страшну провалију куд им је суђено да се једног 
дана доле сурвају. На другом мјесту има испод стрмих 
стијена два три метра широк „пас“ на коме трава расте 
и по гдјекоја усамљена смрча, а гдје је пас шири и по 
читаве групе смрчева (мунике).

 Цијела је Стрмоглавница тако ишарана пасовима 
и окићена смрчевима. Но, пасови нигдје не прелазе 
цијелом ширином са једне стране на другу, него су 
испрекидани и растављени голим стијенама, на којима 
се виде оштро преломљени слојеви. Неописиво је лијепа 
Стрмоглавница увече кад је сунце на заласку, па се у 
дубокој долини дрежничкој већ сумрак хвата, а врх 

 Тај се шум одбија јеком о уске стјенасте бокове, 
тако да доиста наличи писку. Силаз низ Пискеу долину 
Дрежанке није лак посао за планинарска кољена, јер 
је уистину врло стрм. Има мјеста гдје точила заједно с 
нама пужу у промјеру од која два метра, а то је нарочито 
изражено у продору овог усјека између Дебеле љути 
и Стропа. То су раскомадани и, да тако кажем, висећи 
блокови стијена, што стрше над нашим главама попут 
каквог поткровља. Додам ли овом и јулску врућину у 
доњем дијелу стазе сигурно је да ће овај јединствени 
жљеб остати у трајној успомени свакоме тко се одлучи 
да се низ њега спусти. По силаску у долину до ријеке 
Дрежанке прва жеља је била купањем освјежити тијело 
да ужитак, након данашње лијепе и успјешно завршене 
туре, буде комплетан.

Бећир Бехрем

Врди Цока, Соко, Шизлија,1980.

Мастропис у камену Прења (НТ)

ПЛАНИНАРЕЊЕ
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ОПАСНОСТ НА ПЛАНИНИ

Седим сатима испред компјутера и испијам трећу 
шољу кафе, док пролазим кроз своју архиву. 
Извучем по неку стару фотографију и утонем 

у успомене и сећања. Иза мене је скоро 45 година 
разних активности на планини, брзим планинским 
рекама, океану… За дивно чудо, успео сам да у гомили 
фотографија и слајдова, нађем и црно-белу фотографију 
са мог првог течаја Горске службе спасавања, техничко 
спасавање из алпинистичког смера оцене V. На 
фотографији, старе алпинине гојзерице, послератни 
војни клинови, челична сајла на витлу од 20 кила, са 
којом сам се пењао да поставим сидриште, насмејана 
лица пријатеља... Сви на курсу смо били алпинисти 
и свако од нас је већ и пре курса имао искуства у 
спасавању. Операциона процедура акције спасавања 
је била врло једноставна. Када чујемо да неко виче из 
правца стене, знамо да је у неком проблему. Дођемо 
испод стене или изнад стене у зависности од терена и 
најбољи алпинисти у групи одмах крећу до оног, коме 
је помоћ потребна. Ако повређени нису те среће да се 

још неко пење у близини да може да их чује, онда крену 
у акцију самоспасавања, ако повреда то дозвољава 
или једноствано чекају да неко од пријатеља примети 
да нису дошли у предвиђено време у планинарски 
дом или бивак. У том случају сви крећемо у потрагу и 
акцију спасавања. У многим ситуацијама време је чак и 
данас, поред савремене опреме, кључна компонента за 
операције спасавања. Ово нарочито долази до изражаја 
код повреда које захтевају брзу реакцију и код спасавања 
из лавина, јер су ваше шансе да преживите затрпани у 
снегу после тридесетак минута јако мале.

Између многих несрећа којима сам био сведок, остао 
ми је најсвежији пример од прошле године, где ми је друг 
после пада био жив читавих неколко сати, али пењали су 
се у масиву где нема сигнала за мобилни телефон, а нико 
из четворочлане групе пењача није имао сателитски 
локатор за позив у помоћ. Морали су да пешаче до првог 
места са кога су могли да добију сигнал за телефон да би 
позвали службу спасавања, која је за 15 минута од позива 

ОПАСНОСТИ НА 
ПЛАНИНИ ИЗ ДРУГЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
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слетела хеликоптером на место несреће. Нажалост човек 
није преживео. Можда би касније преминуо у болници 
да је евакуација извршена одмах, тешко је то знати, 
али дефинитивно би његове шансе биле знатно веће да 
је до евакуације дошло на време. Том човеку сам био 
инструктор на лавинском курсу и заиста је тешко кад 
дођеш кући са пењања, па ти телефон зазвони касно у 
ноћ и чујеш вест да ти је настрадао другар. Истог дана 
је такође на другој планини у истом подручју настрадао 
планинар на релативно лаком и технички незахтевном 
терену. Кретао се на снежној падини, током ходања се 
оклизнуо, а није имао цепин, дерезе и шлем. Ударио је 
главом у стену и то је био његов крај.

Није ми намера да разрађујем техничку експертизу 
случаја већ да само укажем на једну веома важну 
чињеницу, која се доста запоставља приликом успона 
и кретања по потенцијално опасном терену, а то је да 
су фаталне последице обично изазване такозваним 

ланцем погрешних одлука. Једна мала грешка вас уводи у 
следећу грешку, а она затим у следећу још већу и ви више 
немате контролу над ситуацијом. У професионалним 
спасилачким круговима ову појаву зовемо и „правило 
снежне грудве”, јер оно сликовито описује динамику 
несреће.

Ако је ваш план у случају несреће на планинском 
терену заснован на томе, да ћете узети телефон и звати 
спасиоце ако вам се нешто деси, ваш приступ процени 
ризика је заснован на оперативном капацитету неке 
друге особе да вас извуче из невоље. Није заснован 
на вашем капацитету или вашег партнера из навезе 
или чланова ваше групе. У том случају сте већ ушли у 
проблем, а да тога нисте ни свесни. Свака несрећа на 
планини је страшна ствар која оставља дубоке трауме 
и последице са којима морамо да се носимо до краја 
живота, чак и ако ми нисмо ни са чим изазвали или 
допринели трагичном догађају.

1990. године сам био вођа наше српске експедиције 
у горју Памира, када се догодила једна од највећих 
трагедија у историји светског алпинизма. Настрадало 
је тада скоро 50 алпиниста од лавине, која је изазвана 
лаганим земљотресом. Огромна лавина је практично 
збрисала други висински логор. Када смо неколико дана 
после несреће дошли на место, где се догодила несрећа, 
нисам могао да верујем да је некоме пало на памет да на 
таквом месту постави логор, али једноставно то место се 
користило за други висински логор још од првог успона 
на Пик Лењин. Како се ништа није догодило преко 50 
година, сви су по инерцији користили исто место за 
камп. Закључак - то што видите да већина људи ради на 
планини, не значи да је и увек правилно. Процена ризика 
је збир вашег оперативног искуства и ваше способности 
за реално сагледавање живота уз прихватање ризика, 
који је прорачунат и вама прихватљив. Ако улазите 
у некомфорну зону приликом успона, значи да сте 
изгубили контролу над ситуацијом и да је време да 

примените стратегију за извлачење из те ситуације. Мени 
је примена златног правила из стрипа о Алан Форду 
„Боље стратегијски узмак, него нечасан пораз” пуно пута 
спасила живот, па читаоцима овог чланка препоручујем 
да размисле о њему, када се нађу пред одлуком у 
критичној ситацији која захтева брзу одлуку.

Не постоји замена за искуство, али исто тако не значи 
да, ако нешто на погрешан начин радите годинама, да 
напредујете у својој „вештини”. У том случају ви само 
потврђујете вашу грешку. Параметари за процену вашег 
оперативног капацитета треба да буду засновани на 
вашем тренутном стању, а не на оном што сте некада 
могли да урадите. Сујета је проклетсво које нас тера да 
понекад успешан успон платимо животом. А планине 
стоје тамо где су и биле и увек нас чекају да им се 
вратимо, Избор је наш, да ли да останемо заувек на њима 
или да им се стално враћамо.

Зоран Богдановић

ОПАСНОСТ НА ПЛАНИНИ
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ПЛАНИНАРСКИ 
РАНЧЕВИ

За планинарење вам је потребан ранац да бисте 
могли лако да носите воду, храну, додатну одећу 
и друге потрепштине. Како се планинарски 

ранчеви разликују по дизајну, запремини, пристајању 
на леђа и другим особинама, некоме ко је тек ушао у 
свет планинарења може бити тешко да се одлучи какав 
ранац да купи. Представићемо различите врсте ранчева, 
који ће вам помоћи да схватите своје потребе када су у 
питању њихове карактеристике.                

1. ЗАПРЕМИНА РАНЦА
Мали ранац (25-40 литара)
Ово је такозвани дневни ранац који се носи на 

једнодневним или викенд акцијама које не захтевају 
ношење пуно опреме. Ипак, свако паковање захтева 
самодисциплину и пажљиво планирање, па је уз 
„паметно” паковање и са опремом прављеном од нових и 
лаганих материјала могуће понети пуно тога.

Средњи ранац (45-60 литара)
Средњи ранчеви су одлични за зимске акције, где се 

поред додатне топле одеће и хране често носи и техничка 

ОПРЕМА

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАНЦА
Оквир (уложак)
Ранчеви са унутрашњим оквиром: већина ранчева 

који се данас продају су са унутрашњим оквиром 
(улошком). Уложак је дизајниран да ранац чини чврстим 
и лаганим, да анатомски пријања на леђа и да планинара 
одржава стабилним при ходању. 

Ранчеви са спољним оквиром: код њих се види 
структура која подупире оптерећење: обично је то 
алуминијумски спољњи рам. Сматрају се застарелим, па 
се нећемо посебно бавити њима.

Ранчеви без оквира: поклоници који воле да 
планинаре брзо и лагано могу да изаберу ранац без 
оквира или ранац за пењање где се уложак може 
уклонити ради уштеде на тежини. Водите рачуна да 
овакви ранчеви нису за велике тежине и могу да буду 
веома непријатни за ношење.

Вентилација на леђима
Неки ранчеви имају мрежасту површину, која служи 

да вам се не би превише знојила леђа. То се често 
дешава код ранчева са унутрашњим улошком јер су при 
ношењу приљубљени уз леђа. Дизајн мрежице личи на 
трамполину где се рам са мрежицом налази одвојено 
неколико центиметара од ваших леђа, те се леђа уместо 
директно на ранац ослањају на прозрачну мрежу. Неки 
ранчеви имају друге патенте за вентилацију. Најчешће су 
то вентилациони канали на леђном делу ранца.

Приступ стварима
Начин паковања ранца и отвори на ранцу за то су 

постали прилично стандардизовани. Пошто је најтеже 
доћи до ствари при дну и са стране ранца, искусни 
планинари ће на тим местима одложити опрему која 
им није потребна у току ходања, а ствари које су им 
потребне током целог дана ближе врху ранца. Неки 

ранчеви ,међутим, имају приступ стварима са разних, 
обично неприступачних страна, тако да можете да 
откопчате делове ранца без отварања капе ранца. Овакви 
ранчеви су обично и скупљи.

Џепови
Неки планинари воле ранчеве са пуно џепова, док 

неки више воле минималистичке ранчеве модерног 
дизајна. Када гледате џепове при куповини ранца, узмите 
у обзир величину и положај сваког од њих. На пример, 
еластични бочни џепови пријањају равно када су празни, 
али се растежу да држе флашу за воду, шипке за шатор 
или друге лабаве предмете. Често могу да се досегну 
док ходате. Џепови на појасу служе за мале предмете 
који су вам потребни док ходате, као што су телефон, 
грицкалице, балзам за усне или крема за сунчање. Бочни 
џепови се појављују на многим ранчевима за три сезоне, 
служећи као места где можете савити мапу, спаковати 
тању јакну или неки други лагани предмет.

Џеп на горњем поклопцу (капи ранца) је такође ствар 
укуса. Стандардан је један одељак за ствари као што су 
наочаре за сунце и чеона лампа, док постоји и горњи 
поклопац ранца са више преграда.

Преграда за врећу за спавање
У питању је посебно место за складиштење са зипером 

близу дна торбе. То је корисна преграда ако не желите 
да држите врећу са осталим стварима или ако вам је 
потребно да извучете врећу за спавање из ранца без 
вађења друге опреме. Иако је дизајниран да носи врећу, 
овај простор може да садржи друге делове опреме којима 
бисте желели да лако приступите без распакивања 
других ствари.

Постава
Ако користите лагани ранац са минималистичким 

појасом за кукове и танком подлогом за леђа, можете 

Како одабрати прави ранац? опрема, ужарија и слично ... Бољи „средњи ранчеви” 
имају могућност да се скрате или продуже, те се тако 
постиже мања или већа запремина. Средњи ранац уз 
пажљиво паковање може да служи и као транспортни за 
вишедневна путовања.

Велики ранац (65+ 
литара)

Служе као 
траспортни ранчеви на 
планинарењу или као 
ранчеви за ходање за 
веома захтевне туре и 
експедиције где се хода 
под пуном опремом. 
Нарочито је важно 
да овакав ранац буде 
добар јер се системом 
везивана, отпуштања и 
затезања каишева који 
иду преко рамена, груди 
и кукова растерећујемо 
прекомерне тежине и 
ходање чинимо лакшим 
и удобнијим.

НЕКОЛИКО ЗАНИМЉИВИХ ЧИЊЕНИЦА У 

ВЕЗИ СА РАНЧЕВИМА:
1. Реч ранац измишљена је 1910. Пре тога су се 

користили изрази као што су врећа за леђа, 
напртњача, џак за леђа;

2. Dick Ketly патентирао је ранчеве за 
планинарење;

3. Ранчеви су пуно бољи за ваша леђа од 
спотских торби јер равномерно распоређују 
тежину на оба рамена;

4. Када пакујете ранац, најлакши предмети 
требали би да се нађу на дну.
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ранчева димензије торза су углавном краће и уже него 
код мушких. Још једна ствар коју треба напоменути је да 
су појасеви за кукове и каишеви за рамена код женских 
ранчева дизајнирани да би се прилагодили ширим 
боковима и грудима.

Ранчеви за децу
Ови ранчеви су углавном мање запремине и укључују 

подесиву суспензију како би се прилагодили расту 
детета. Женски ранчеви, са својим мањим оквирима, 
често добро функционишу за младе, као и мале верзије 
неких мушких ранчева.

Додатна подешавања пристајања ранца
Две подесиве траке за подизање терета: Свака је 

причвршћена за врх оквира ранца, а други крај траке је 
ушивен у врх нараменица. Када их стегнете док носите 
ранац, они ће причврстити и приближити горњи део 
ранца вашем телу, што би требало да доведе до удобнијег 
ношења и да смањи тежину са вашег лумбалног дела. У 
идеалном случају подизачи терета ће формирати угао од 

45 степени између 
ваших рамена и 
ранца.

Каиш за 
грудни кош: Овај 
ремен прелази 
преко груди 
омогућавајући 
вам да повежете 
каишеве који иду 
преко рамена, што 
може да повећа 
вашу стабилност. 
Овај каиш је јако 
важан када ходате 
по неравном или 
стрмом терену 
где би незгодан 
потез могао да 
изазове нагло 
померање ранца 
и избацивање из 
равнотеже.

Јован Јарић
rei.com

касније да добијете болове на неким тачкама на 
куковима, доњем делу леђа или раменима. Ако вам се то 
буде десило, можда је, ипак, избор за вас ранац са бољом 
и удобнијом поставом.

Петље за опрему
Ако често или повремено планинарите са техничком 

опремом, цепином, крпљама, шлемом или штаповима 
за планинарење, потражите ранац са петљама и тракама 
за качење техничке опреме. Данас су ретки ранчеви 
које не поседују барем систем за качење штапова за 
планинарење. Ранац може да садржи још и додатне 
траке, каишеве и ојачања за качење разних предмета и 
опреме који нису стали у ранац.

Заштита за кишу
Уграђена заштита за кишу (цирада) је увек добра 

опција на сваком ранцу. Ранчеви се обично третирају 
водоотпорним премазом, али вода може да продре 
кроз шавове и патентне затвараче. Такође, спољашњост 
тканине апсорбује део тежине воде током пљуска, 
па је цирада увек од користи као додатна заштита од 
влаге. Ако унапред знамо да ћемо имати ходање по 
киши или одлазимо у неко подручје где су кише честе, 
ствари унутар ранца додатно можемо спаковати у 
водонепропусне вреће или једноставно импровизовати 
са мало квалитенијим најлон врећама.

Одељак за мех за воду
Многи ранчеви имају унутрашњи џеп који служи да 

држи мех за хидратацију (скоро се увек продаје засебно), 
плус један или два отвора за провлачење цевчице из које 
се пије вода.

3. ПРИСТАЈАЊЕ РАНЦА
Када одаберете врсту ранца који желите, време је да 

испробате свој ранац. Требало би да буде тачне величине 
за дужину вашег трупа (не вашу укупну висину) и обим 
кукова.

Дужина торза
Неки типови ранчева су доступни у више величина 

од веома малих до великих, који одговарају распону 
дужине трупа. Ови распони се разликују у зависности 
од произвођача, модела ранца и пола. Проверите увек 
картицу са спецификацијама производа за детаље о 
величини одређеног ранца. Многи ранчеви, такође, могу 
се прилагодити тако да одговарају вашем торзу. Они 
су, такође, добра опција за људе који могу да деле ранац 
међу члановима породице. Недостатак: Подесиви појас 
додаје тежину ранцу. 

Обим струка
Највећи део тежине ранца 80 процената или више 

треба да буде подржан од стране ваших кукова. Појасеви 
за кукове ранца обично прихватају широк распон обима 
кукова од 50 цм до 100 цм или сличан опсег. Људи са 
уским струком понекад сматрају да не могу да подесе 
каиш за кукове довољно чврсто и морају да купе мању 
величину. Неки ранчеви нуде заменљиве каишеве за 
кукове, што омогућава замену једног за други.

ОПРЕМА
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1. Потпуно подесив систем каишева и трака
Људи су различито грађени, па тако леђа и 
горњих делови тела има у свим облицима и 
величинама - закривљених или више равних, 
дугих или кратких, широких или ситних рамена ... 
Добри ранчеви за пешачење могу да се подесе 
тако свима одговарају.
Прва ствар коју тражимо на планинарском ранцу 
је потпуно подесив систем каишева и трака. 
Сваки ранац треба да има лако подесиве каишеве 
и траке за рамена, кукове и грудни део. 
Одличан ранац за планинарење пристаје вашем 
горњем делу тела као рукавица на руку, а чак и 
ако је потпуно оптерећен, тежина у великој мери 
„нестаје” са ваших рамена.

2. Џепови за приступ стварима
Следећа карактеристика има заправо везе са 
ефикасним паковањем. Када се, на пример, 
пакујемо за вишедневну шаторску туру ствари 
организујемо у три категорије: 1) ствари које 
су потребне ноћу, као што су шатор, врећа за 
спавање, тоалетни прибор и резервна одећа 
и ципеле; 2) ствари које би могле да затребају 
током дана, као што су храна, додатни топли 
слојеви одеће, резервне батерије за фотоапарат 
итд; и 3) ствари којима требамо да имамо брз 
приступ током дана, као што су грицкалице, 
опрема за кишу, мапа, ГПС, комплет прве помоћи, 
заштита од сунца... Добар планинарски ранац има 
много спољних џепова који могу да се користе за 
одлагање ових предмета ради брзог приступа. 
Последња ствар коју желите да урадите, када 
изненада почне да пада киша, јесте да отворите 
цео ранац и да га претражујете у потрази за 
предметима који вам хитно требају.

3. Одвојена доња преграда на ранцу
Најбољи начин да спакујете ранац како бисте 
поштедели леђа од било каквог непотребног 

НЕКЕ ОД КАРАКТЕРИСТИКА 
ОДЛИЧНИХ ПЛАНИНАРСКИХ 
РАНАЦА:

Добра планинарска опрема је неопходна ако 
желите да ходате више дана заредом и да 
уживате док то радите. Добар ранац је без 
сумње једна од најважнијих инвестиција, 
поред планинарских ципела, коју бисте требали 
размотрити пре него што активно кренете да се 
бавите планинарењем.

оптерећења је да ставите лагане и мање 
коришћене предмете на дно, а тешке предмете, 
попут хране, шатора и воде, горе и ближе 
средини леђа.

Ранчеви са засебним доњим одељком и 
посебним приступом су одлични за паковање 
вреће за спавање и лаганијих ствари које нам 
неће требати у току пешачења.

4. Спољашњи каишеви и петље
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.

5. Уграђена цирада за кишу
Поред тога што већина добрих ранчева има 
одређену водоотпорност материјала од којих 
је направљен, цирада за кишу је веома корисна 
ствар јер додатно затвара отворе, спојеве и 
зипере на ранцу и омогућава вам да много дуже 
време проведете на киши. Уколико ранац не 
поседује интегрисану навлаку за кишу, можете 
накнадно да је купите, с тиш сто стално морате 
да водите рачуна да ли сте је понели. Временска 
прогноза на планини је непредвидива и заштита 
од кише може да вам затреба чак и ако је 
најављена временска прогноза била добра.

Женски ранчеви
Пошто има мању величину оквира, ранац за 

жене често добро пристаје и младима или нижим 

планинарима, али то ,наравно, није правило, као ни сам 
избор „женског” ранца, јер су и жене као и мушкарци 
различито грађене и различитих висина. Код ових 



42   Планинарски гласник, март 2022. Планинарски гласник, март 2022.   43

СЕМИНАР 
ПЕЊАЊА У ЛЕДУ И 
АЛПИНИСТИЧКОГ 
ТУРНО СКИЈАЊА
У ПЕРИОДУ ОД 11. ДО 16. ФЕБРУАРА 2022. 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ АЛПИНИСТИЧКОГ ОДСЕКА 
ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА АВАЛА И КОМИСИЈЕ ЗА 
АЛПИНИЗАМ ПСС ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР ПЕЊАЊА У ЛЕДУ 
И АЛПИНИСТИЧКОГ ТУРНО СКИЈАЊА.

АКТИВНОСТИ ПСС

Семинару је присуствовало укупно 15 
алпиниста из 6 планинарских клубова.

Височица, планина у БиХ, која „дели“ Босну 
од Херцеговине, нуди одличне могућности за 
пењање алпинистичких смерова зими, ледних 
и комбинованих, као и за турно смукове.

Али и за смештај!
Веома пријатан и чист дом на Тушилима подно 

Височице уз више него пријатне и гостољубиве 
домаћине наша је база ево већ трећу годину заредом.

На пут се кренуло у петак 11. фебруара после
посла око 18 сати.
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Касни ноћни долазак условио је да се ујутро није
нешто посебно поранило.

Ипак, једна навеза је попела смер „Сјеверни процјеп“, 
150 м, WI2, 60%, ове зиме осетно тежи него ранијих због
процеса формирања леда и снега у процепу.

Остатак екипе је вежбао технике пењања и вођења на
првом растежају залеђеног водопада под именом
„Нада задња умире“, 150 м WI4 60%.

Неки су приступали турно скијама по тешком,
корастом снегу.

Према речима нашег најуспешнијег алпинисте за 2021, 
Игора Милошева, момка који је попео тај лед више од 10 
пута, ове зиме снег се формирао као најтежи до сада.

Недеља 13. фебруар 3 навезе у „Сјеверном процјепу“,
а 3 навезе у „Нади“.

Уз још две босанске!
Огромна гужва, нереално је било да сви попну!

Понедељак и уторак снег, мећава.
У понедељак су по јако лошем времену 2 навезе попеле

смерове чија имена још нисмо са сигурношћу утврдили
- „МI3“ и још један.

Две навезе морале су због појачања невремена да се
врате из задњег растежаја.

Мали проблем био је проналажење места за силаз 
са гребена Вита. На срећу све се завршило добро.

Ипак је и у уторак двоје алпиниста отишло на турно
скијашку туру, а троје на „dry tooling“ и пењање неких
залеђених цурака.

Када су се добро загрејали, попели су један занимљив 
смер пре амфитеатра Вита, који је био безбедан.

Све у свему, није лоше а могло је и боље.
Време није дозволило неке веће „подухвате“.
Већини је ово било јако занимљиво и корисно искуство,

које ће засигурно да буде од велике користи у њиховом
даљем алпинистичком напредовању.

У Србију смо се вратили 16. фебруара. 

АКТИВНОСТИ ПСС
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експедиције у масиву Хималаја. Циљ је био успон 
кроз северну стену Анапурне 4 и стицање искуства за 
касније самосталне експедиције у горју Хималаја.
  
ВРЕМЕНСКА ДИСТАНЦА

Прошло је више од 30 година од нашег одласка на 
Хималаје. Искрено речено очекивао сам да ће неко из 
садашње комисије за алпинизим да се 2021. године сети 
да је тридесетогодишњица од прве српске хималајске 
експедиције. Да ће да позове неког од нас, који су 
учествовали у експедицији и предложи: - Хајде да 
организујемо нешто да млади људи могу да виде како 
је то изгледало у прошлом веку када још увек није било 
комерцијалних експедиција. Како је некада изгледало 

организовати експедицију када 
је бивша држава тонула у лудило 
грађанског рата. Које смо све 
проблеме морали да решимо да би 
дошло до организације и одласка на 
експедицију. На жалост, нико нас 
није контактирао ни показао жељу да 
тај део историје српског алпинизма 
остане обележен и забележен у архиви 
српског алпинизама, која је некад 
постојала, а којој се изгубио траг 
са доласком млађих генерација.

На моје пријатно изненађење 
овај догађај је, ипак, обележен 
у националном часопису за 
планинарење у „Планинарском 
гласнику“, чија је редакција 
показала разумевање за историјат 
српског алпинизама и схватање 
историјске вредности догађаја 
који су га обележили.

ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА

АНАПУРНА 4
ПРВА СРПСКА ХИМАЛАЈСКА ЕКСПЕДИЦИЈА 

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
Током 80-их година прошлог века српски алпинизам 

је доживео своју ренесансу. Тих година је стасала једна 
изузетна генерација алпиниста, која је донела много новина 
у приступу и начину пењања и померила границу српског 
алпинизам више него било која генерација пре ње.

Многобројни првенствени смерови по стенама у Србији, 
озбиљни успони у Алпима, први успони на залеђеним 
водопадима... Први пут смо у историји српског алпинизма 
(1987. године) имали двојицу алпиниста из Србије у 
националном тиму на савезној алпинистичкој експедицији 
у масиву Тијен Сана. Том приликом Радослав Милојевић 
и Зоран Богдановић пењали су се на првенствени смер у 
ледној стени Бокса. Богдановић је био у навези са хрватским 
и босанским алпинистима, те су се пењали на првенствени 
смер у Пику Симона Тијенсанског. После неколико дана 
Богдановић солира прво понављање Далматинског 
смера у леденој стени Искатеља (4400 м), који је дан 
раније испењала хрватска навеза Ретељ – Сепаровић.

1988. године српски алпинисти организују прву 
самосталну експедицију у горје Памира и врше први 
српски успон на врх преко 7000 метара, Пик Козањевске. 
Том приликом ради се још неколико успона кроз 
Бороткинов стебер у Пику Комунизма, као и Врху 
Четворице. Било је то, такође, први пут да српски 
алпинисти у свом тиму имају и женског члана Дину 
Певчиновић из АОБ-а, која постаје инспирација за 
бављење алпинизмом многим девојакама у Србији.

1989. године четворочлана екипа АОБ-а: 
Радослав Милојевић, Предраг Костис, Зоран 
Богдановић и Снежана Перовић пењу се на 
комбиноване успоне у грузијском делу Кавказа.

1990. године чланови АОБ-а прво одлазе на 
Елбрус а затим неколико недеља касније на Памир. 
Зоран Богдановић и Ламброс Худелудис врше први 
српски успон на Пик Лењина у алпском стилу.

1991. године крајем јануара месеца Зоран Богдановић и 
Ламброс Худеулис из АОБ-а својим успоном у Мт. Кенији 

Чланови експедиције: Миленко Савић, Зоран Богдановић, Радослав 
Милојевић, Благоје Мицковић, Бранко Падежанин, Стево Цупаћ, Радмило 
Марић, Павле Милошевић и Ерол Чолаковић (ТВ сниматељ).

пењу се на технички 
захтеван смер и врше 
први српски успон 
на врх Нелион.

Исте те године 
долази и до 
организације прве 
српске самосталне 
хималајске 

Чланови експедиције Анапурна 4

Анапурна 3



48   Планинарски гласник, март 2022. Планинарски гласник, март 2022.   49

Од тадашње експедиције, на жалост, Павле Милошевић 
нас је напустио, а пењачки су остали активни још само 
Радослав Милојевић и моја маленкост. Ако овај чланак 
буде прочитао неко од тадашњих чланова експедиције 
и јави се да се под старе дане опет испењемо заједно на 
неку планину, бићу бескрајно срећан. Своје белешке 
из мог алпинистичког дневника желим да поделим са 
читаоцима, како сам ја све доживео и преживео.
 
ИЗ ХИМАЛАЈСКОГ ДНЕВНИКА
  
ВИСИНСКИ ЛОГОР 2, СЕВЕРНА СТЕНА 
АНАПУРНЕ 4

Осећај да си једино живо биће на планети док улазиш 
у празан шатор висинског логора, у коме нема никог осим 
тебе, док црни монсунски облаци са Тибета долазе да 
те униште у беспућу хималајске ледаре... Онај тренутак 
када схватиш да је готово, да више нема снаге у теби, да 
умиреш ако станеш, а не можеш ни корак даље. Ментално 
си „пукао”, падаш на колена и дижеш се после сваког 
другог корака, гушиш се од леденог ваздуха и висине...
  Крчање радио-станице ме враћа у сурову стварност, у 

ледену пустош хималајских врхова. „Базни логор зове логор 
2, Јазз јави се, пријем.” Вадим радио- станицу из јакне и 
трудим се да нађем што бољи положај за пријем. Следио 
је пар уобичајених речи о времену које се квари и договор 
за следеће јављање сутра ујутру. Ноћ полако пада и све 
око мене постаје млечно бело. Апсолутну тишину једино 
нарушава урлик ветра и котрљање ледених пахуљица 
низ кров шатора. Промрзлим прстима пуним шерпу 
снегом да бих истопио нешто воде за пиће, али примус не 
може да се упали, плин се замрзао од ниске температуре. 
Покушавам да отворим зипер на врећи за спавање, али и он 
је замрзнут. Убацујем примус и храну у врећу за спавање, 
отпуштам пертле на гојзерицама да ми не стежу ноге преко 
ноћи и не зауставе периферну циркулацију крви. После 
неколико безуспешних покушаја коначно успевам некако 

Аутор чланка Зоран Богдановић је свој 30 рођендан 
прославио у базном логору експедиције.

да се увучем у врећу за спавање. Ветар постаје све јачи и 
за тренутак ми се чини да ће да ме одува са стене заједно 
са шатором, који се подвио под тежином снега. Само што 
сам успео да изађем из хипотермије у коју сам био упао, а 
већ сам морао да излазим напоље да откопавам шатор од 
снега. Већ тада ми је било јасно да морам да донесем праву 
одлуку шта ћу сутра да радим. Да покушам да пронађем 
фиксну ужарију која је већ затрпана снегом и да пробам да 
се што брже спустим отпењавајући по леденој стени, без 
осигурања на доле, и да што брже сиђем да бих био што 
мање изложен опасности од лавина... Или да седим у шатору 
и да чекам да невреме прође и да се снег стабилизује.

Знам да је сулудо силазити по олуји и магли и по 
новом снегу и да неће бити једноставно пронаћи фиксну 
ужарију, али седети „закован” олујом, снегом и лавинама 
без воде, хране и са промрзлинама не даје ми шансу да 
ћу преживети више од неколико дана, док невреме може 
да траје много дуже. У глави почиње да ми „звони” на 
узбуну, покушавам да се сетим што више детаља са успона 
између логора 1 и 2. То је терен који је комплексан, али у 
нормалним временским условима представља прихватљив 
ризик, а сада због огромне количине новог снега и магле 
постаје ноћна мора. Покушавам да бар мало спавам 
колико ми то хладноћа дозвољава. Знам да ће ми сутра 

требати доста снаге и много, много среће. Знам и то да 
ствари из перспективе осталих чланова експедиције, 
који су сви у базном логору, не изгледају тако озбиљно 
колико стварно јесу. Време споро пролази, ноћ никако да 
прође, мисли ми лете у прошлост и враћају ме на биваке 
по централним Алпима, Доломитима, Памиру, Кавказу, 
Тијен Сану, Африци... Када се све заврши и опасност 
прође, касније ствари и не изгледају тако страшно.

То ми је сутрадан постало јасно док сам седео на 
глечеру у подножју стене после исцрпљујућег силаска 
док сам пио последњу кап чаја који су донели Раца 
и Стева, који су кренули у помоћ. И како рече стари 
будистички калуђер у малом прашњавом селу у долини 
реке Марисанди: „Од правих пријатеља не мораш да 
тражиш помоћ, они су увек ту када је помоћ потребна”.
 

РОЂЕНДАН
Случајности одређују животни пут, а ми само корачамо 

њиме у скривеној жељи да сами себе пронађемо на том 
путу. Ја сам свој нашао у удаху оштрог планинског ваздуха 
негде у врлетима хималајских планина тога дана 1991. 
године, када је зима заменила јесен. Упаљени мирисни 
штапићи, испред мене рођенданска торта са свећицом, 
позната лица пријатеља зарасла у браде, смех који одзвања 
у малом шатору у којем седимо збијени једни до других. 
Паја је однекуд извукао флашу вискија, каже: „Чувао 
сам је за тебе када сиђеш у базни логор, али ти замало да 
ме зезнеш па да останеш горе“. На жалост, био је то наш 
последњи заједнички одлазак на планину. Касније је на 
следећој експедицији настрадао од висинске болести и 
остао заувек на Хималајима. Сахранили су га на глечеру 
поред велике стене која је окренута према врху планине 
на коју је покушао да се попне. Сада имам пар слајдова 
са куваром који је направио торту и са пријатељима. Да 
се се једног дана сетим да нисам дисао да бих живео, 
већ да сам губио ваздух да бих знао да сам жив.

Тог дана, 24. новембра 1991. године на мој 
30. рођендан, завршили смо експедицију.

 
Зоран Богдановић

САМ

Седим сам на ранцу, испред малог зеленог шатора на 
5800 метара висине у северној стени Анапурне 4 док магла 
полако испуњава долину испод мене. Ветар почиње све јаче 
да дува и по лицу осећам прве пахуље снега. Термометар 
окачен на улазу у шатор показује -22 Ц. Предстоји тешка 
ноћ, знам то, а надам се да ће бити само једна и да ћу после 
ње наставити успон или барем безбедно сићи у базни камп. 
Требало би да се завучем у шатор и да почнем да топим снег, 
али остајем напољу и још неколико тренутака посматрам 
силуету Манаслуа, како обасјана сунцем које већ залази 
иза хоризонта штрчи високо изнад свих околних врхова. 
За тренутак мисли ми беже далеко у неко друго време, на 
други континент... И чини ми се да сам на Калемегдану, 
седим на зиду тврђаве после пењачког тренинга и гледам 
сунце које полако тоне у Дунав. Осећам мирис реке у 
пролеће, који се меша са мирисом тек покошене траве по 
којој се деца радосно ваљају и смеју док њихови родитељи 
трче за њима. Убрзан ход заљубљеног пара који са јакном 
преко главе бежи од кише која почиње да пада… Убрзано 
дисање пријатеља који се пење по зиду до мене и каже: „Хеј, 
Јазз, хоћемо ли на пиво у Комуналац пре састанка одсека?” 

Детаљ са успона

Правац успона

Висински камп

Северна стена

ИЗ АРХИВЕ СРПСКОГ АЛПИНИЗМА
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УИАА СИГУРНОСНИ 
СТАНДАРДИ
Међународна пењачка и планинарска федерација 

(УИАА) основана је 1932. године и глобално је 
присутна на шест континената и представља 

90 удружења чланица и федерација у 67 земаља. УИАА 
промовише развој и заштиту планинарства и пењања у 
целом свету.

УИАА је почела да креира сигурносне стандарде 
1960. године тестирањем ужарије. Од тада је развила 
стандарде за преко двадесет врста сигурносне опреме, 
укључујући шлемове, појасеве и дерезе. УИАА сарађује 
са ЦЕН-ом, Европским комитетом за стандардизацију 
на хармонизацији стандарда. У неким случајевима 
УИАА тражи додатне тестове да би стандард био строжи 
од ЦЕН-а. Стога се УИАА стандарди могу незнатно 
разликовати од ЦЕН стандарда.

СЕРТИФИКОВАНА ОПРЕМА

База података о сертификованој опреми има функцију 
јавног претраживања која омогућава планинарима, 
пењачима и свим заинтересованим странама да потраже 
УИАА ознаку о сигурности за сертификоване производе 
који су доступни на тржишту, за све акредитиране брендове 
и произвођаче.

Важно: Верује се да су информације у бази података тачне 
и ажуриране, међутим УИАА не прихвата одговорност 
за било какву ненамерну грешку или пропуст. УИАА 
константно улаже у решења за пружање ефикасне услуге 
свим корисницима ове базе података.

СТАНДАРДИ

ПРЕТРАГА 
БАЗЕ 

ПОДАТАКА 
УИАА

УИАА ОЗНАКА О СИГУРНОСТИ

Коришћење опреме тестиране према УИАА стандардима 
УИАА препоручује за све пењаче и планинаре широм света. 
Опреми за пењање која успешно задовољава стандарде 
УИАА додељује се УИАА ознака о сигурности. Овај култни 
симбол на опреми за планинарење или пењање потврђује 
да је у складу са највишим међународним стандардима за 
сигурност.
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Спелеолошки гласник је први српски спелеолошки часопис научно-популарног карактера. Часопис је покренула Комисија за 
спелеологију Планинарског савеза Србије у част обележавања 120 година организованог планинарства у Србији са циљем да 
популаризује спелеологију и да омогући свима који се њоме баве да изнесу своја сазнања и резултате. Чланови редакцијског одбора су: 
Милена Јанковић, др Јелена Ћалић, Бранислав Божовић и Немања Милосављевић. Велики допринос покретању и уређивању часописа 
дао је др Драган Нешић. Позиву су се одазвали и текстове су послали неки од најзначајних српских спелеолога и научника попут др 
Раденкa Лазаревићa, др Милутина Љешевића и др Стевана М. Станковића. Часопис излази једном годишње и то током текуће године 
за претходну, а недавно је из штампе изашао други број.
Часопис није намењен само спелеолозима, већ и свим љубитељима природе, планинарима и, уопште, свима који би желели више да 
сазнају о лепотама подземног света. Већа пажња посвећена је историји спелеологије у Србији, будући да о овој теми, нарочито када 
је у питању планинарска спелеологија (спелеологија која се одвија ван научних кругова), нема много литературе. Осим историјских 
текстова, часопис износи резултате спелеолошких истраживања са картама и плановима спелеолошких објеката. У првом броју 
објављени су резултати новијих спелеолошких истраживања на ширем подручју клисуре Владикине плоче, док други број садржи 
резултате спелеолошких истраживања, која су вршена на североисточном делу планине Девице. Осим историјске и истраживачке 
проблематике, часопис садржи мноштво наслова о актуелним догађајима, манифестацијама и активностима, о појединим пећинама 
у Србији, али и у иностранству, као и текстове посвећене спелеолошкој техници и безбедности у спелеологији. Часопис је графички 
добро и луксузно опремљен, врхунски дизајниран, са мноштвом карата, планова и квалитетних фотографија. Часопис се може наручити 
преко канцеларије ПСС-а и преко Комисије за спелеологију ПСС-а.

Милена Јанковић

ИЗАШАО ЈЕ ДРУГИ БРОЈ
СПЕЛЕОЛОШКОГ ГЛАСНИКА

УПОЗНАЈТЕ ЛЕПОТЕ ПОДЗЕМНОГ СВЕТА
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Након успешно реализоване манифестације 
новог формата „120 врхова, поводом 120 година 
планинарства у Србији” Планинарски савез 
Србије покреће нову такмичарску манифестацију 
за Основне планинарске организације ПСС под 
називом „Изазов(и) планинара”. Формат највише 
подсећа на планинарску тачкасту трасверзалу с 
тим што је са додатним такмичарским карактером 
намењена Основним организацијама ПСС.

Правила:
• Учесници игре могу бити сви заинтересовани 
чланови Основних планинарских организација ПСС (у 
даљем тексту Клуб).
• Минимум три члана из истог планинарског Клуба 
су у обавези да на основу унапред задатих локација 
и њихових координата дођу до локације и направе 
доказ да су ту били. Локације могу бити: планински 
врхови, атрактивни видиковци, природни предели 
и природне реткости значајни за планинарске и 
пешачке активности.
• Задате локације са координатама објављене су 
1.1.2022. године на сајту pss.rs
• Један Клуб у току једног дана или викенда може 
посетити и више локација са задатог списка, а да се 
притом испоштују сва остала правила (минимум три 
члана по локацији и видео- снимак као доказ).
• Доказ се састоји од хоризонталног видео- клипа 
(минимун 15 секунди) врха и околине, чланова екипе, 
изговореног датума снимања, назива врха и назив 
планинарког клуба/друштва.
• Екипа свој видео -доказ шаље на фејсбук групу 
„Изазов(и) планинара”, 
• Видео-снимак мора бити постављен на фејсбук 
групу са званичног налога Клуба (званичне странице, 
налога или овлашћене особе). 
• Снимак са успона доставити најкасније 7 дана од 
дана успона.
• Сваки видео-снимак и објава на групи пролази 
контролу испуњености правила манифестације од 

стране администратора групе, који објаву одобравају 
или не одобравају.
• У случају заједничког успона чланова више Клубова, 
сваки клуб мора снимити и послати посебан видео- 
запис.
• Игра траје до 11.11.2022. године.
• Евиденција активности и бодовање Клубова ће се 
водити у посебној табели.
• Табела ће се попуњавати на основу редоследа 
пристизања видео-порука на фејсбук групи. Рачунаће 
се само екипе које пошаљу видео-доказе у складу са 
упутствима из ових правила. Табела ће се ажурирати 
једном недељно.

Контролу такмичења, евиденцију, бодовање и 
администрирање фејсбук групе „Изазов(и) планинара”, 
врше лица које делегира Комисија за планинарење и 
пешачење ПСС.

Начин бодовања:
• Свака посећена локација и исправно достављен 
снимак Клубу доноси 1 бод.
• Клуб који први пошаље снимак са неке од 
наведених локација добија 2 додатна бонус бода.
• Екипа која до локације дође са 10 и више чланова 
добија 2 додатна бонус бода.
• Клуб који објави и снимљен ГПС трек, односно 
путању којом је дошла до наведене локације добија 
и 1 бонус бод. Трек мора бити снимљен истог 
дана када је изведен успон, тј. снимљен видео-
доказ. Трек стазе мора бити у .гпx; .кмл или .кмз 
формату. Трек се такође објављује на фејсбук 
групи као посебна објава са назнаком локације коју 
представља.
• Победник такмичења је она екипа која у току 
трајања манифестације сакупи највише бодова.
• За евентуалне спорове, нејасноће, додатна 
појашњења правила задужена је Комисија за 
планинарење и пешачење. Сва комуникација 
организатора и учесника у вези са ови такмичењем 
ће се обављати путем наведене фејсбук групе.

Преко QR кода можете приступити страници 
„Изазов(и) планинара”, где се налазе линкови:
- Упутство за приступање групи уз помоћ профила 
или званичне странице клуба;
- Линк за евиденцију активности и бодовање 
клубова у посебној табели:
- Списак врхова/локација.

Изазов(и) планинара 2022.


