
Тоубакал (4165 м) - Високи Атлас у Мароку 
 

 
 

 Обележавајући 50-годишњицу планинарства у Сремским Карловцима, 

чланови Планинарско-смучарског друштва “Стражлилово”: Јосип Матуски, 

Слободан Малетић, Стеван Радујковић, Милан Шестан, Срђан Бодулић, 
Звонимирка и Радивој Ковачевић успели су марта 1978. да освоје највиши врх 

Високог Атласа у Мароку - Тоубакал, висок 4165 метара. На овај врх Карловчани 
су се успели за само један дан. За 13 часова са надморске висине од 1200 метара 

домогли су се 4165 метара и истог дана сишли у долину. 

 Поход на Високи Атлас карловачки планинари организовали су заједно са 

планинарима Ријеке, који су прошле године прослављали век планинарства у 
своме граду. 
 

Плућа су хтела да попуцају 
 

 Иако је програмом пута било предвиђено да се планинари домогну највишег 

врха Атласа из склоништа Нелтнер, које се налази на надморској висини од 3200 
метара, морало се одустати, јер су у кућици површине десет квадратних метара 

били француски и шпански алпинисти, па су домаћини у селу Имилилу задржали 

Југословене у долини. Спавало се у кућама припадника племена Бербера и већ 

око 4 часа ујутро карловачки планинари су са 1200 метара надморске висине 
стартовали да би истог дана поподне стигли на Тоубкал, који се својом 

грандиозношћу надвио долином овог села. 

 Нагло савлађивање висине донело је низ неугодности - пре свега, 
планинари су осећали помањкање кисеоника већ на око три хиљаде метара, што 

је отежавало успон. На око 3500 метара разређени ваздух је толико исцрпео 
Карловчане да се колона разбила, а Јосип Матуски, Слободан Малетић и Милан 
Шестан су успели да на врху буду око 16 часова, док су остали стигли сат 

касније. Међутим, успоном на врх, тура није била завршена, јер је истог дана 

требало поново сићи у Имилил, где их је чекао камион ради превоза у Маракеш. 

 Двадесет година се бавим планинарством - прича Јосип Матуски. - Био сам 
на Мон Блану и још неким високим планинама, али ми ни један успон овако тешко 

није пао. За један дан савладати толику висинску разлику захтевало је изузетно 
добру кондицију и јака плућа. Знаке висинске болести сви смо већ осетили на око 
3000 метара, а недостатак кисеоника нарочито када смо прешли 3500 метара. 

Кораци су били успорени, дисање отежано и у један мах смо чак помислили да би 
паметније било одустати него се тако мучити. Међутим, жеља да се домогну 

највишег врха Високог Атласа била је јача од напора. Договорили смо се да они 

који се боље осећају одмах крену на врх и за дан га освоје, а остали када стигну, 
и ноћу се врате. 

 Мислили смо да ће нам плућа попуцити од недостатка кисеоника. Нас 

тројица смо стигли међу првима на Тоубкал, а остали сат и по касније - додаје 

Матуски. 
 

Поглед се губи у бескрају Сахаре 

 
 Пењање на Тоубкал не представља неки изузетан алпинистички подвиг, 

као, на пример, излазак на Матерхорн или Мон Блан. Међутим, има неколико 

места на којима се мора применити алпинистичка вештина. Изнад самог 
планинарског склоништа отегла се ледена падина, нагиба око 60 степени, коју је 

требало са крајњом опрезношћу прећи, јер је без алпинистичких помагала 

пролазак овом падином био доста ризичан. 



 Тоубкал је највиши врх у Северној Африци. Тачка са које се може видети 

Атлански океан, али и песак Сахаре. Награда планинарима био је тај сусрет са 

пустињом која се пружала у недоглед и са врха чинила се као неко жуто море. 

 Тек када смо се мало одували и дошли себи могли смо да уживамо у том 
афричком брду - прича Милан Шестан. - Мени је ово први пут да се нађем на тако 

високој планини и срећан сам што сам успео да стигнем на преко 4000 метара. 
Леп поглед је награда планинарима за све оне напоре које су уложили да би 
савладали оваквог оријаша какав је Атлас. 

 Према речима Слободана Малетића, који је међу првима стигао на Тоубкал, 
њему је најтеже било око стотину метара испод врха. Просто сам се гушио и 

некако се осећао као риба на сувом - вели овај искусни алпиниста. - Недостатак 

кисеоника ми је представљао највећи проблем, а ни гребен баш није био наиван, 
па онако ошамућен могао сам учинити неки непромишљени корак лево или десно. 

А то баш не би било згодно.  

 После неуспелог покушаја да у зимским условима савладају гребен Шар - 

планине, карловачки планинари су само десет дана касније забележили победу: 
успели су се на врх који међу планинарима Европе изазива поштовање. 
 

 
Радивој Ковачевић 

Планинар, 20-21/1979. год. 

 


