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ВЕЛИКИ ПУТ ПОБЕДЕ 
 

ПЛАНИНАРИ СРБИЈЕ НА КРОВУ ЕВРОПЕ 
 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА “ПОБЕДА” ИЗ БЕОГРАДА од 
19. јула до 01. августа 2003. године, ПЛАНИНАРИ СРБИЈЕ ИЗ: Београда (29), Новог Сада 
(3), Смедерева (1), Ниша (1),  Вршца (2), Зрењанина (2), Кикинде (1), Шапца (5) и 
Крушевца (3) били су на највишим врховима у три државе: 
• СЛОВЕНИЈА: Тriglav 2864 m, Маli Тriglav 2745 m i Јalovec 2643 m. 
• ИТАЛИЈА : Gran Paradizo 4061 m. 
• ФРАНЦУСКА Мont Blanc 4807 m, Dome du Gouter 4304 m i Aigulle du Gouter 3863 m.  
  

СУБОТА - 19. 07.2003. 
 
15:00: Аутобус, Сканиа, Севертранс Сомбор. Возачи Зоран и Митар. Утовар пртљага и 

смештај у аутобусу по предходно утврђеном распореду.  Одређени су носиоци 
задужења: Први водич Владислав Матковић, вођа пута Борис Мићић, Лончар 
тумачи ауто и топографске карте, пакер пртљага чика Ниџа и помоћници, 
хигијеничари у аутбусу и кампу, организатор кухиње у кампу, задужена је особа 
која мора да брине за пијаћу воду у аутобусу и кампу, за избор музике у 
аутобусу, бележник дневника, бекерајка, сниматељи, зачеље у колони и друге 
обавезе без којих путовање, пешачење и живот у планинарским домовима и 
камповима не би били коректни. 

18:00: Плато испред Савезне Скупштине. Испраћај групе од 47 учесника на Велики пут 
Победе у Словенију, Италију и Француску. Циљ путовања је да се освоје три 
највиша врха у три државе: Триглав у Словенији, Гран Парадизо у Италији и 
Мон Блан у Францускоj (највиши врх западне Европе). Свечаном испраћају 
присуствовали су представници штампаних и електронских медија, планинари и 
пријатељи учесника планинарске експедиције: “МОН БЛАН 2003”.  

18:30: Полазак са платоа испред Савезне Скупштине. Виоре се заставе Београда, 
Србије и Државна. Олгица сређује бекерај, а Ања (14 година, најмлађа међу 
учесницима) већ послужује путнике погачом, сољу и ракијом, коју су управо 
донели са Рајца. Поздрав од Рајка и екипе из планинарског дома на Рајцу. После 
ње кроз аутобус се служи друга погача,  од Марије Михајловић и чика Ниџе (72. 
године, најстаријег учесника Експедиције) уз ракију од Матковића. По 
традиционалном српском обичају, послужење за срећан пут. 

19:30: Долазак на границу са Хрватском. Колона возила ка Србији. 
20:20: Ушли смо у Хрватску. Поменуту колону пролазимо више од сат времена. У 

пријатној и удобној вожњи пролазимо Хрватску уз кратку паузу. 
 

НЕДЕЉА - 20. 7. 2003. 
 

01:50: Стижемо на границу са Словенијом. За мање од 15 минута пролазимо граничне 
процедуре. 

04:00: Блед. Пауза сат времена. 
06:00: Рудно поље (1340м). Пауза за пресвлачење. 
08:10: Полазак ка Водниковој кочи и планинарском дому Планика. 

Кратке паузе за одмор на 1650м и код извора на 1750м. 
10:20: Дошли смо на Студорски превој 1892м. Кратка пауза док се не консолидује 

колона. Освежење. Температура је 20  степени. Време сунчано. 
10:40: Полазак ка Водниковој кочи. 
11:30: Раскрсница, стаза се одваја за Долич. 
11:50: Стижемо у Водникову кочу на 1817м. Вода за пиће се купује. У Дому је уведена 

техничка вода. 
12:45: Полазимо ка планинарском дому Планика. 
13:45: Већ смо на Коњском седлу 2020м. Температура је 22 степена. Пауза десет 

минута. 
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15:30: Дом Планика 2408м. Чај за окрепљење и Енолончница, супа од поврћа. Да 
надокнадимо минерале и поједемо нешто топло. Пиво за друштво. Вода за пиће 
се купује у Дому. Техничка вода-кишница се скупља у базенима око Дома, за 
потребе кувања и прања 

 

ПОНЕДЕЉАК - 21.07.2003. 
 
05:00: Устајање, 
06:00: Полазак на Триглав. 
07:10: Мали Триглав, 2745м. Сусрет  са Бугарима који су дошли из правца Кредарице. У 

долини Врата види се Аљажев дом, 1050м. Зелени снег (триглавски глечер) је 
скоро окопнио. Као на длану Кредарица-Триглавски дом и Станичев коча. 

08:00: На Триглаву (2864м), највишем врху Словеније, је 47 планинара из 
Србије. Фотографисање за успомену. 

09:00: Полазак са врха ка Доличу. Дара се изненада оклизнула на стени где стаза 
нагло мења правац. Мало је факлило да се откачи низ литицу. При паду је 
нагњечила грудну кост. Лончар и њему најближи реаговали су брзо и помогли 
јој да се извуче. Осигурали су је и помагали јој при силаску низ стрмоглаву 
литицу Триглава ка Дoличу. Пролазимо раскрсницу где се одваја пут ка 
Планици. ми настављамо десно ка Лукњи и Тржашкој кочи на Доличу. 

10:10: На раскрсници смо путева: ка Лукњи = 1 сат, до Тржашке коче = 1 сат, а до 
Лукње = 2 сата. Од ове тачке до врха Триглава стазом којом смо ми сишли = 1 
сат.  Изнад нас кружи хеликоптер. Стаза којом смо сишли била је врло стрма са 
доста технички екстремним деловима па је силазак био врло спор јер је група 
велика. После паузе од 20 минута идемо даље. 

11:10: Тржашка коча на Доличу, 2151м. Извор испред Дома. Пауза до 12:00. 
14:30: Стигли смо до потока који се спушта низ корито из правца Лукње. Стрмоглав је 

силазак био серпентинском стазом. Колона се развукла. Паузу код потока 
искористили смо за купање и освежење. 

16:10: Полазак даље ка Логу у задњој Тренти. 
17:00: Око  стижемо до рампе на којој је раскрсница од које до Лукње треба 4,30 сата, 

до Погачниковог дома 3,30 сата, а до Лога 30 минута. 
17:20: Стигли смо до асфалтног пута којим се са Вршича (1611м) силази ка Логу. На 

педесетој смо кривини (645м) од превоја на Вршичу.  На овој раскрсници је 
табла са путоказима : Ка Доличу 4,30 сата, до Погачниковог дома ( 2050м) 4 
сата, а до планинарског дома на Преходавцима 4,30 сата. Одлазимо у Лог на 
освешење. Посећујемо туристичку агенцију. Купујемо топографске карте 
триглавског масива и узимамо проспекте. Чекамо аутобус. 

19:00: Крећемо ка Вршичу. 
20:00: Стижемо на превој. Из аутобуса узимамо ствари и храну за ноћ у Тичарјевом 

дому, сутрашњи целодневни успон на Јаловец и силазак до извора Соче. Све се 
то дешава на паркингу у близини Дома. Тичарјев дом 1625м. Диван смештај. 
Купатило и уредан мокри чвор. Вечерамо на тераси. У Дому је са славине вода 
за пиће, а може и да се купи. Тек да се стекне навика. Небо, кроз мрклу ноћ, 
цепају ватрене стреле - севају муње и грувају громови. 

 

УТОРАК - 22.07.2003. 
 
06:00: крећемо ка Јаловцу преко Заветишча под шпичком. Кренуло је 29 учесника 

Великог пута. После грмљавине и кише током ноћи, свануло је дивно јутро и 
ведар дан. 

09:20: Заветишче под шпичком 2050м. Домаћини кажу да овде синоћ није било кише. 
Топла супа и освежење. 

10:15: Полазак на Јаловец. 
11:30: На седлу смо одакле се пружа поглед на долину Лог под Мангртом. Група је 

високо на литици испред зачеља, близу врха. После стрмог успона стиже се на 
вршни гребен који је попут ножа са стрмоглавим литицама дуким скоро 2 
километра које се спуштају до долине у Логу под Мангртом са једне стране и у 
долину Тренте са друге стране. 
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12:15: Група је стигла на врх. Зачеље стиже у 12:55. Група од 29 планинара из 
Србије на најлепшем врху Словеније, Јаловец 2643м. 
Водич, Владислав Матковић, после фотографисања са групом креће назад. 
Триглав је као на длану, а на супротној страни Мангрт. Између Мангрта и 
Мојстровке је Тамар долина (до које одавде треба 5 сати хода), а иза Мојстровке 
превој Вршич одакле смо кренули. Виде се и врхови Канина. Правцем Мангрт – 
Канин пружа се граница Словеније са Италијом. 

13:30: Зачеље полази са врха. 
15:00: Главна група стиже до Заветишча. Зачеље је ту у 15:20. 
16:15: Полазак групе ка Тренти до извора Соче. 
16:55: Дошли смо до рачвања стазе ка Сочи, од правца ка Вршичу којим смо јутрос 

дошли. 
18:15: Сви смо на обали Соче из које су нас послужили хладним лименкама Јелен пива. 

Ту је аутобус. Кафа и аперитив пре оброка. Вечера је већ готова. Око 19:00 
часова, на ливади поред Соче, послужена је вечера за све учеснике. Паприкаш 
са пиреом.  

20:00: Све је опрано и спаковано у аутобус. 
20:30: Подижемо шаторе у кампу (ТРИГЛАВ) у Логу – Задња Трента. Камп је врло 

комфоран. Тоалети и купатила са топлом водом. Посебно судопере и чесма као 
извор. Трпезаријски шатор је подигнут. Припремљено је све за сутрашњи 
доручак. 

22:00: Сви су у шаторима. Ноћ је. Диван сан. Киша. 
 

СРЕДА - 23.07.2003. 
 
 Јутро је освануло са кишом. 
08:30: Доручак је послужен испред трпезаријског шатора. 
09:30: Пакујемо се за полазак. Ранчеви и лична опрема су суви. Шатори су влажни. 

Киша је престала да пада. Магле су још у долини. Постепено се дижу ка 
врховима. Пут је пред нама. Аутобус је спреман за пут. 

10:15: Полазимо обалом Соче ка Бовцу и граници Словеније са Италиом. Док Олгица 
чита поруке дародаваца са бекераја, Ања послужује грицкалице и слаткише 
кроз аутобус. 

12:50: На граници смо. 
14:00: Прошли смо граничне процедуре. 
15:55: Пауза за ручак на паркингу поред бензинске пумпе. Ту су ресторан и 

продавница. Спаран, врео дан. Претопло је. 
16:50: Идемо даље. 
18:00: Стижемо у Верону. Обилазак ужег центра аутобусом. Од паркинга, поред зидина 

тврђаве, крећемо у шетњу кроз центар поред Арене до Јулијине куће и чувеног 
балкона. Испред је статуа Јулије поред које су посебно желели да се 
фотографичу мушкарци!  

20:15: Полазак ка Милану. 
20:50: Вожња поред језера Лаго ди Гарде. Велико је као море. На обали луна паркови, 

водени паркови, Филмски град, дизниленд паркови и друга чуда из индустрије 
забаве за туристе. 

22:50: Милано. Пауза око два сата за ноћно разгледање ужег центра града. Катедрала, 
тржни центар, споменик Леонарда Давинчија испред зграде чувене Опере, 
Миланске скале.  
Катедрална црква северне Италије изграђена је у готском стилу. Фасада и 
торњеви украшени су орнаментиком и фигурама – киповима и бистама у 
мермеру уметнички обрађеном вајарским длетом као да је дрво обрађивано. 
Бронзане двери на улазима у овај сакрални објекат изливене су богатим сплетом 
орнаментике и фигуринама које представљају библијске визуре, попут резбарије 
на иконостасима.  
Тржни центар је наткривен. Фасаде зграда у ужем центру су грађене каменом 
блоковима. Објекти успешно одолевају зубу времена и представљају ремек дела 
архитетуре. На трговима соменици изливени у бронзи. Улице су поплочане 
каменим коцкама које су излизане од вековног коришћења. Штета што смо 
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кратко време провели  у овом прелепом граду. 
 

ЧЕТВРТАК - 24.07.2003: 
 
01:10: Полазимо ка Аости и масиву Гран Парадиза. 
05:15: Стигли смо у Понт. Камп поред хотела на 1960м. Време је пријатно топло. 

Изванредан камп, са уредним купатилима и тоалетима. Ту је и продавница. Лете 
хеликоптери, носе намирнице. 

10:00: Полазак ка планинарском дому Виторио Емануело II. 
12:45: Пауза непосредно испред Дома. 
13:00: Већа група је у Дому. 
13:20: Сви (47) стижемо у Дом Виторио Емануело II на 2732м. Топла супица за 

освежење. Испред Дома је извор. Смештају нас у зимском делу Дома – депаданс. 
У Депадансу је врло уредан мокри чвор са купатилом. Испред Дома је лепо 
глечерско језеро – горско око.  
У поподневним сатима прилазе нам земљаци из Приједора. Били су на Грос 
Глокнеру , највишем врху Аустрије. Желе да преноће код нас у собама јер у 
Дому нема више слободних кревета. Водич је одлучио да се мало збијемо и 
примио их на конак. Лончар је обишао околину и прошао стазом ка глечеру, 
коритом глешерске отоке до уласка у снег. 

  

ПЕТАК - 25.07.2003 
 
03:00: Буђење. Мирна ноћ је прошла у тврдом сну. Спремамо се за полазак. Вишак 

ствари остављамо у Дому. 
04:00: Полазак (47) ка највишем врху Италије, Гран Парадизо. Чеона лампа на главу, а 

цепин, дерезе, прусици, карабинери и појас у ранац. За освежење мало хране и 
воде. Већина нас има фотоапарате. Да се овековече тренуци успеха и боравка 
на врху Италије. До 3200м надморске висине ходамо по кориту глечерске отоке 
која се провлачи око стена у јаком буку. Освануо је диван дан. Ведро је и 
сунчано. Време као поручено за успон. 

08:00: На поменутој висини стижемо до снега. Монтирамо дерезе. Ивицом глечера 
настављамо даље. Воја се враћа назад. Дерезе му нису исправне. Код првих 
пукотина се навезујемо на алпинистичко уже. Обезбеђујемо се приликом 
преласка преко безданских процепа, у које не можемо, а да не завиримо. Ето, да 
нас језа мине, кад погледамо у бездан. Тек да се сећамо куда нас је пут водио 
до врха Италије. 
Водич нам указује на далеки видик ка алпском ланцу који се пружа границом 
Италије и Француске. На њему препознаје Моnt Blanc (4807м) и Mont Maudit ( 
Мамутски зуб - 465м ) у његовој близини. Карактеристичан оријентир. Већини је 
то био први сусрет са највишим врхом Алпа, Француске и Европе са изузетком 
Кавказа. Пред врхом, на коме је снег окопнио, скидамо дерезе са ципела. 
Стрпљиво чекамо наш ред да дођемо до врха. 

10:00: Лаза је на врху поставио осигурање, гелендер, помоћу клинова карабинера и 
алпинистичког ужета. Врх Гран Парадиза је висок 4061 метар. У ово доба године 
то је високи стеновити гребен, као нож, по коме може да се креће један за 
другим у колони 5 до 10 особа. На врху не може више особа да се збије око 
симбиличног обележја на највишој коти у Италији. Мадона. Мермерна статуа 
богородице висока око метарипо на постољу, фиксирана је металним шипкама 
на стени врха. Са стеновитог вршног гребена, који асоцира на петлову кресту 
изнад снежне белине глечера, пружа се диван поглед на целу северну Италију. 
Далеко на хоризонту поглед нам досеже до изломљене линије видика на 
гранични гребен Алпа са Француском и Швајцарском. Уочавамо карактеристичне 
облике вршног масива Мон Блана и купу Матерхорна.  
Два сата је требало нашој групи од 46 планинара – високогораца да дођу до 
врха и оду са њега уступајући место следећем.  
     Ово је највећа група планинара (46) у историји српског планинарства 

која се попела на највиши врх Италије Гран Парадизо 4061 м. 

      После краћих задржавања на врху тројке у навезама крећу у долину. По 
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силаску са стене монтирамо дерезе на ципеле и у навезама силазимо на глечер. 
Осигуравамо се при преласку преко пукотина. 

12:00: Зачеље креће са врха. Снег се топи. 
12:30: Прошли смо делом стазе са ког смо видели снежну лавину на суседној падини 

глечера. Приближавамо се ивици глечера. Испод површине све је гласнији бук 
воде која подлива глечер. 

13:00: Стижемо на ивицу глечера. Стена. Скидамо дерезе. Сада смо на тврдом. Низ 
поток силазимо до Дома. 

14:00: Први стижу, а последњи у групи око 16:00. Одмор. Узимамо своје ствари и 
крећемо ка кампу ПОНТ. 

15:00: Први стижу у Понт, 1960м. Код аутобуса пресвлачење. Возачи су скували ручак, 
пасуљ. Око 18:00, стиже зачеље. Сви смо радосни због успеха. 
Од данас је планинарски савез Србије богатији за  

42. ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА САВЕЗНОГ РАЗРЕДА ( Влада, Борис, Роберт и 

Бора већ имају ту титулу ). 
19:00: Преносимо ствари на простор за табор у Кампу.  Подижу се лични шатори и 

трпезаријски. Припрема за ноћење. Ведро је. 
 

СУБОТА - 26. 07. 2003. 
 
07:30: После бајковите ноћи устајемо. Сви су наспавани, одморни за завршни подухват. 

Кафица и чај за све. Заједнички доручак, качамак код трпезаријског шатора. 
Дара организује кухињу, успешно као и до сада. Пакујемо се. Све ствари су у 
аутобусу. 

09:45: Полазимо из Понта. 
11:30: ИНТРОД планински градић. На уласку у градић прелазимо преко каменог моста 

изнад дубоког кањона. По преласку застајемо да се фотографишемо. Камени 
мост над кањоном Понте ди Интрод грађен је годину дана. Пуштен је у саобраћај 
05. 06. 1915. године. Дугачак је 34 м, а широк 4 м. Налази се на 80 метара 
изнад воде. Реновиран је 1945. године. Сваког дана пре почетка рада, радници 
су се причестили светим вином. Становници Итрода, на празник светог Павла, 
спречили су Нацисте да минирају и сруше мост у току Другог светског рата. 
Са серпентинског пута, који се спушта низ падину провлачећи се кроз тунеле у 
долину, пружа се предиван поглед на Аосту. Водич је предвидео паузу у 
Курмајеру. 

12:30: Стигли смо у Курмајер. Градић у подножју монбланског масива, са јужне стране, 
у Италији. Пауза за разгледање града и куповину опреме, литературе и набавку 
туристичких информација о овом прелепом планинском градићу и масиву Мон 
Блана. 

14:00: Полазак из Курмајера за Шамони кроз монблански тунел. 
14.30: Процедуре на италијанско - француској граници. Тунел кроз Алпе испод 

монбланског масива дугачак је 10.611м. Размак између возила мора да буде 
150м, најмања брзина кретања мора да буде 65км на сат, а највећа 75км на сат. 
Ови подаци се редовно емитују преко једине радио станице која може да се 
слуша у возилу при проласку кроз тунел. У тунелу се на вертикалној и 
хоризонталној сигнализацији и преко дисплеја емитују исте информације. 

14:40: Изашли смо из тунела. Прво што смо запазили са леве стране пута је крај леда 
глечера Босон који се спушта са 4500 метара високог гребена Мон Блана. 
Улазимо у Шамони. 

14:50: Пролазимо поред жичаре која спаја Шамони (1050м) са врхом Aiguille du Мidi 
(3842м) где је прелазна станица за жичару којом може, да се превезе у Италију 
до Курмајера, изнад монбланског масива. 

15:20: Водичи траже информацију о кампу ( који је резервисан из Србије ) и другим 
камповима у околини. Стрпољиво чекамо. Исплатило се. Водичи су изабрали 
најбољи од понуђених кампова. 

17:00: Крећемо се ка месташцу Les Bosons, у коме се налази камп, Les 2 glaciers = Два 
глечера, где ћемо ми подићи наш табор. Камп је категорисан са три звездце. 
Асфалтиране и макадамске стазе. Покошена трава. Паркинг. Ресторан. 
Контејнери за смеће. На улазу информациони центар. Изванредно је 
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организован са тоалетима, купатилима и чесмама у кругу. Подижемо шаторе. 
Трпезаријски шатор је у центру табора. 

18:30: Аутобусом сви идемо у Шамони. Паркирали смо се на паркингу испред полазне 
станице жичаре  за Aiguille du Мidi. Разгледање града и куповина опреме, по 
избору. Споменик Пакарду и Балмату, првим освајачима Мон Блана 1786. 
године, налази се у центру града. Кроз град протиче река Л`Арве коју чине 
отоке околних глечера. Водичи одлазе до метеоролошке станице. Проверавају 
метеоролошке услове за сутрашњи одлазак ка Мон Блану.  

21:30: Крећемо ка Кампу. Одлазимо на спавање. Мирна ноћ не наговештава промену 
времена. 

 

НЕДЕЉА - 27.07.03. 
 
07:00: Устајање. Освануо је леп дан са маглом у котлини и облацима на врховима. 

Припрема кафице и чаја, а затим доручак. Освануо је леп сунчан дан. На 
врховимаа су се формирали облаци. Део групе одлази са водичима у Шамони да 
се још једном увери у временску прогнозу за наредне дане, а део остаје да се 
припреми за евентуални полазак на успон. Планирано је да, ако све буде како 
треба, на успон кренемо око 10 сати. Јуче је на огласној табли била 
информација да ће данас поподне да пада киша, а у вишим пределима снег. 
Наговештена је могућност одлагања успона за један дан. Данас ће ту 
информацију да провере у разговору са дежурним метеорологом. 

13:00: Група се вратила из града. Припремљена је супа за заједнички оброк. Водичи су 
донели одлуку да се успон одложи за наредни дан. 

15:00: Други део групе одлази у Шамони. 
16:30: Промиче киша. Око 16:45 ромињање се претвара у пљусак. Саставило се небо и 

земља. Показало се да је одлука вођа пута била исправна, а да су метеоролози 
за локалне прогнозе непогрешиви. 

19:00: Према договору, аутобусом крећемо у камп. Киша се смирује. 
20:00: Одлазак на заслужени одмор. Ноћење. 
 

ПОНЕДЕЉАК - 28.07.2003. 
 

 Рано устајање. Магла је у долини. Спремамо се за полазак. Верујемо 
метеоролозима. 

07:20: Аутобус креће из Кампа. Сви смо узбуђени и пуни позитивне енергије да успемо 
до врха. 

08:30: Жичара, Белви, у Les Houcesu ( Ле Жусу ) 1000м. Докторица Драгана нас 
испраћа на успон. Возач Зоран вози се жичаром са нама. Силазимо после 
двадесетак минута вожње, 1790м. 

09:00: Планински воз ( који саобраћа на три шине од којих је средња зупчаста, па га 
популарно зову « ЗУПЧАСТИ » ), станица на 1786м. Возимо се до Орловског 
гнезда ( L` Nid d Aigle ), 2386м. 

09:30: Силазимо из воза. Формирамо колону. И крећемо ка планинарском дому Тет Рус 
( Tete Rousse ). 

12:15: Стижемо у планинарски дом Тет Рус, 3167м. На глечеру смо ( Glacier de 
Bionnassay ). Одлазимо у Дом на освежење. Супа, сок. Воја се враћа назад јер 
није успео да поправи дерезе. 

13:00: Полазимо ка - Le Gd Couloir (  Гранд кулоару  ) и даље ка - Refuge de l` Aiguille 
du Gouter (планинарсом дому Ди Гут). Формира се колона на месту где је 
постављена челична сајла са једне на другу страну, Великог кулоара, ( Који се 
због сталног одроњавања камена и честих несрећа назива и Кулоар смрти ). 
Иста се користи за осигурање при преласку када напада снег, порасте ниво 
подлоге по којој се хода па сајла буде на дохват руке. Сада је сајла високо 
изнад нас. Снега нема на стази. Пошто је падао у току ноћи задржао се само 
између стена и на површинама у сенци. Претрчавамо по двоје. Опрезно. Само 
када је мирно и нечује се звук камења које се обрушава низ Кулоар. Сви већ 
знају, да чим се примети при успону, да је камен кренуо низ литицу одмах се 
виче, у знак сигнализације, да сви морају натраг на ивицу Кулоара. У 
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супротном, несрећа је на помолу. Камење пада брзином пушчаног танета, а ако 
је камен већи онда се при удару о дно Кулоара распрсне у ситније комадиће и 
лети на све стране. По неколико пута су појединци морали да претрчавају 
Кулоар. Следи стрм успон ка планинарском дому Ди Гутеу. За осигурање успона 
фиксиране су челичне сајле и клинови на правцу успона. После лаганог и 
опрезног успона стигли смо до објекта. 

17:00: Сви смо у планинарском дому Ди Гут на 3817м. Изнад планинарског дома на 
оштром гребену у припремљеним рупама на снегу постављамо шаторе. 
Смештени смо по 4-5 особа у шатору. Ово из разлога да би носили мањи број 
шатора и да буде топлије при спавању. Неколицина планинара остала је у дому. 
Спаваће на поду или столовима. Топла супа. Одмор. Припрема за ноћење.  
Хеликоптер слеће на плато поред шатора непосредно испод врха Aigulle du 
Gouter 3863м. Спасиоци искачу из летилице и у трку одлазе ка планинарском 
дому. Вест се брзо прочула. Једна Украјинка је погинула тако што се откачила са 
стене у Гранд кулоару. Језа нас је прошла. Сутра треба да наставимо даље. 
Расположење је на високом нивоу.  
Вуле је под утицајем висинске болести почео да повраћа. Преместио се из 
шатора у дом. Још неке планинарке из наше групе остају у дому да спавају. 
Очекивао сам ред и дисциплину, али сам се разочарао. Хаос при подели 
подметача-армафлекса. Боље речено бацали су их са међуспрата па ко ухвати 
имаће на чему да спава. Грци су почели да премештају столове и клупе. Домар 
интервенише. Почиње свађа. Хватају се за гуше. Гужва. Тензија расте. 
Растављају нервозне. Ситуација се смирује. Домар враћа столове и клупе где су 
били.  
У дому су остали да спавају сви који су се затекли. Постојале су две цене за 
ноћење, 9 и 11 Еура. Већина је преноћила по трећој цени. Бесплатно. Сигуран 
сам да је те ноћи у планинарском дому било преко 150 особа. Око 21:00 час сви 
су већ спремни за сан, или боље речено ноћни одмор пред устајање које је 
заказано у 02:00 после поноћи.                                                                                               

 

УТОРАК - 29.07.2003. 
 
 Мркли мрак у планинарском дому на 3817м у масиву Мон Блана. Буђење пред 

полазак у завршни успон на Кров Европе, највиши врх Француске и остатка 
континента са изузетком Кавказа. 

02:00: Пали се светло. Сви су поустајали, као по команди. Настао је велики метеж. 
Само је фалило да газе једни преко других. Опремање, чеоне лампе, дерезе, 
цепини, алпинистичка ужад, појасеви, прусици, карабинери. Ранчеви на леђа. У 
03:00 наша група је већ на окупу, код српског села од шатора, на гребену изнад 
планинарског дома.  Вишак ствари остављамо у шаторима. Носимо са собом само 
најнужније по сопственом избору и воду. Бориско остаје у шатору. 

03:20: По троје у навезама крећемо. Сами бирамо пут уз смрзнуту падину. Лево, 
десетак корака, па десно исто толико, ходамо као по трасираној серпентини. 
Стрмо је. Цепин треба да буде у руци ближој падини. На свакој кривини мења се 
рука са цепином, приправна да га у следећем моменту употреби, ако дође до 
клизања низбрдо.  Корак за кораком све је тежи. Навеза, Роберт, Бора и Мирко, 
често застајкује. Били су међу првима на старту. Пред колоном су врхови: 
Aiguille du Gouter 3863м, и Dom du Gouter 4304м. На успону ка 4300м брже 
навезе претичу спорије. Поменута навеза остаје на зачељу. Прешли су преко 
врха 4304м. На седлу пред склоништем праве паузу. Температура је око – 10 
степени целзијусових. Дува јак ветар, око 100 км на час. Температура је још 
нижа због удара ветра у тело. 

06:30: Бора одустаје. Прсти на ногама му се смрзавају. Језа од хладноће пролази 
знојавим телом. Још три сата успона и шест сати за силазак било је потребно 
под тог момента до повратка у планинарски дом на 3817м. Роберт и Мирко 
настављају преко седла ка склоништу Валот 4362м и даље на врх Мон Блана 
4807м.  
Главна група је испред последње навезе око пола сата. Дугачка, змијолика 
колона, са по три свица у прекидима од по неколико метара, вијуга уз снежну 
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падину. Бајковит призор. Свиће. Гасе се батеријске лампе. Зора је. Појединци се 
већ враћају. За разлоге и не питамо.  

07:00: Роберт и Мирко су на Валоту. Застају у Склоништу на 4362м да се окрепе и 
загреју стопала. Ту су са групом која је то чинила пре њиховог доласка. 
Прикључују се другим навезама и настављају пут даље. 

08:10: На врх стиже прва навеза ( Урочевићи ) из наше групе. За њима све до 11:00 
стижу наше остале навезе. На коту  4807м попело се 42. најспремнијих и 
најупорнијих. 
Највећа група српских планинара у стодвогодишњој историји 

планинарства попела се на врх Мон Блан 4807 (4810) метара.  

Проценат успешности ове планинарске - високогорске експедиције је 

изванредан, 42. на врху од 47. колико је учесника било у групи.   

После уживања у видицима на све стране света, фотографисања и освежења по 
сопственом избору, навезе крећу назад ка планинарском дому. 

13:00: Прве навезе већ су код шатора. Славко и Карин  долазе до планинарског дома. 
15:00: Већина остаје да преноћи под шаторима. Славко, Карин и Бора силазе низ Гранд 

кулоар до планинарског дома Тет Рус на 3167м. У овом Дому су преноћили ( 17 
Еура). 

17:00: Све наше навезе су сишле до шатора и планинарског дома на 3817м. Водичи 
доносе одлуку да се ту преноћи и одмори пред сутрашњи силазак у долину, до 
планинског воза и жичаре за Ле Жус. 

 

СРЕДА - 30.07.2003. 
 
 Освануо је леп, сунчан дан. По устајању пакују се шатори и припрема за 

силазак у долину. У планинарском дому Ди Гут освежавају се топлим чајевима и 
кафом. Доручак. У јутарњим саима полазак. Како се ко спремио тако су у 
групама силазили низ литицу Гранд кулоара.  
Устају планинари и у планинарском дому Тет Рус. Једни крећу ка врху а наша 
тројка се спремада настави ка Орловом гнезду – станици планинског воза. 

07:20: Карин, Славко и Бора, крећу из Тет Руса ка Орловском гнезду крајњој станици 
планинског воза на 2386м. 

09:10: Укрцавамо се у воз. 
10:40: Жичаром смо стигли у Ле Жус. Стигао је и наш аутобус. После консултација са 

вођама пута одвезли смо се до Кампа. Када су сви стигли жичаром у Ле Жус, 
нашим аутобусом су довезени до Кампа. 

12:30: Сви смо у Кампу. Једна група поподне проводи у Шамонију. Уживамо у 
предивним погледима на околне врхове и дивимо се природи коју ћемо памтити 
вечито. Предвече пешице одлазимо долином реке до Кампа. Друга група 
аутобусом одлази у обилазак Шамонија. Сви се окупљамо у кампу око 20 сати. 
Припрема се мезе, вино и ракија по избору за лепо расположење. Успех треба 
прославити. Песма и лепо расположење траје до касно у ноћ. 
Ваљда нам неће замерити остали гост у кампу. Дивна ноћ. 

 

ЧЕТВРТАК - 31.07.2003. 
 
 Јутро је освануло са сунцем. На крају могу да констатујем: Кад анђели (читај 

планинари ) путују и бог се радује, па нам је подарио лепо време. 
06:00: Устајање. Доручак. Паковање. 
09:10: Полазак из Кампа. Поред. Шамонија улазимо у монблански тунел. Вожња кроз 

Италију. 
12:10: Пролазимо поред Милана. 
16:35: Венеција. Вожња бродом са пристанишног паркинга до ужег центра Венеције. 

Обилазак центра. Уздаси почев од моста љубави-уздаха, па преко градителјкосг 
и архитектонског чуда од града на води до трга пуног голубова и туриста који са 
отвореним устима и расколаченим очима гледају у катедралу. Ја сам остао 
забезекнут свим тим лепотама која се граниче са чудима јер овај доживљај не 
могу да препричам. После доживљаја са високих врхова, из планинских градића 
као из бајке Курмајера и Шамонија које окружују високи планински гребени 
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израњајући из борових шума, доживљаји из Вероне, Милана и Венеције су ме 
вратили из природе у градове о којима сам само слушао као да су измишљени. 
Сада сма се уверио да су они стварно божанствени и овоземаљски. Да су чувари 
духовност, културе, науке и историје кроз векове. 

21:00: Готово је. Идемо кући. Ноћна вожња кроз Италију Словенију и Хрватску била је 
пријатна захваљујући добрим возачима Митру и Зорану. 
Док смо се приближавали Србији. Водичи су контактирали Београд и преко 
својих најближих организовали да нас пред Савезном Скупштѕином дочекају 
планинари и представници писаних и електронских медија. 

 

ПЕТАК - 01.08.2003. 
 
02:20: Гранични прелаз из Словеније у Хрватску. 
 Пролазимо кроз Хрватску са успутним задржавањем код мотела Плитвице. 
07:00: На граници смо Хрватске и Србије. 
10:00: На платоу испред Савезне Скупштине дочек какав смо и очекивали. Пуно 

приатеља. Углавном оних који су нас и испратили. И представници медија који 
су пратили наш пут и благовремено извештавали јавност о нашим успесима – 
успонима на највише и најлепше врхове Словеније, Италије и Француске. 
А водичи, ако им то нико није рекао, онда ја могу да запишем како смо ми 
оценили организацију и реализацију овог Великог пута ПОБЕДЕ: Све је 
испланирано коректно, објективно, зналачки. Реализовано је како је 
испланирано, без импровизације 
Водич, Владислав Матковић и вођа пута Борис Мићић су професионално 
организовали, реализовали и са пуно ентузијазма одрадили четрнаестодневни 
Велики пут ПОБЕДЕ кроз Словенију, Италију и Француску. Похвале поред њих 
припадају и сарадницима којима су поделили задатке и задужења јер су их 
обавили ваљано. 

 

ИЗ ВОЈВОДИНЕ СУ УЧЕСТВОВАЛИ: 
 
1. Робер Хорват, ПСД “Железничар”, Нови Сад; 
2. Мирко Жарковић, ПД “Нафташ”, Нови Сад; 
3. Боривоје Вељковић, ПСД “Поштар”, Нови Сад; 
4. Милош Лазаревић, ПСД “Вршачка кула”, Вршац; 
5. Драган Богдановић, ПСД “Вршачка кула”, ВРшац 
6. Небојша Бошњак, ПД “Кинђа”, Кикинда; 
7. Душан Матић, ПД “Кинђа”, КИкинда; 
8. Вук Кнежевић, ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин.  
 
   
Нови Сад, 21. август 2003. године                                 Дневни водио, 
 
                                                                                  Боривоје Вељковић 
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