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JULIJSKE ALPE 2012.  

  
 Triglav je najviši vrh Julijskih 

Alpa. Prema jednoj od legendi ime je 
dobio po božanstvu Južnih Slovena, 
koje je imalo tri glave. Svojim obli-
kom je verovatno podsećao, mnoge 
ljubitelje prirode, na neosvojivog di-
va. Na vrh Triglava prvi su se popeli 
meštani okolnih naselja 26. avgusta 
1778. god. Bio je najviši vrh Jugos-
lavije, a danas simbol Slovenije.  

Triglav je visok 2864 m. 
Moguće ga je popeti iz više pravaca. 
Uobičajeni pravci su iz doline Vrata 
preko Praga i Kredarice, Vršića i 
Pogačnikovog doma, doline Soče 
preko Dolića, Bohinjskog jezera pre-
ko Vodnikovog doma, Pokljuke i 
Vodnikovog doma. U zimskim uslo-
vima najbezbedniji uspon do 
Kredarica je iz doline Krme pa 
oklinčenom stazom na vrh. Severna 
triglavska stena je izazov alpinista. 
Dužine alpinističkih smeri su od 600 
m pa do 1800 m sa najtežim 
ocenama. Naš pravac uspona na 
Triglav je sa severne strane, tačnije iz 
doline Vrata preko Praga, od 
Aljaževog doma ali pre toga imamo 
prevoj Vršič 1620 mnv.  

Na ovu akciju krenulo je 13 
planinara iz Novog Sada u petak 10. 
avgusta sa autobuske stanice u 
Novom Sadu, redovnom linijom Novi 
Sad-Ljubljana. U Beogradu nam se 
pridružuju dve devojke, Milana i 
Snežana. U putu stalno održavamo 
vezu sa još tri člana ove ekspedicije 
Jelenom, Biljom i Draganom koji 
kreću automobilom. Stižemo u 

Ljubljanu oko 10 sati 11. avgusta pre 
podne i odmah vadimo rezervaciju za 
povratak i kupujemo karte za prevoz 
na liniji Ljubljana - Kranjska Gora. 
Nakon 2 sata lepe panoramske vožnje 
stižemo u Kranjsku Goru odakle već 
vidimo vrhove koje ćemo penjati. Po 
već unapred dogovorenom planu 
odmah prelazimo u kombije koji nas 
prevoze do Vršiča i Tičarijevog 
doma, 1628 m. Tu se iskrcavamo i sa 
stvarima nastavljamo uspon do 
Poštarjevog doma 1687 mnv. Stiže-
mo u dom oko 13 časova. Srdačni 
domaćin nas prima i mi se odmah 
raspremamo u zajedničkoj spavaoni 
za 20 planinara. Ovde ostajemo 3 
dana. Dom je odmah ispod Prisojnika 
visokog 2547 m. Nakon kratkog 
odmora i ručka pripremamo se na 
prvi uspon i u 14:30 krećemo na 
Malu Mojstrovku 2332 mnv. Na vrh 
izlazi svih 14 planinara. Po lepom 
vremenu se svi vraćamo u dom dok 
uveliko pada mrak. Posle napornog 
puta veoma brzo tonemo u san. 

U nedelju 12.08. krećemo na 
Prisojnik. Ovo je teži uspon i na 
njega kreće 12 planinara ali nakon 2 
sata hoda 4 planinara odustaju. Kreće 
uspon nešto dužom ali lakšom stazom 
i prvi susret sa klinovima i sajlama. 
Po maglovitom vremenu stižemo na 
vrh nakon 4 sata uspona. Na vrhu nas 
čeka sunce. Oko nas izviru iz magle 
Razor, Škrlatica, Triglav, Mangart, 
Špik i tako redom. Ovo nam je 
nagrada za trud koji je trebalo uložiti. 

Ponedeljak 13.08., ustajemo u 5 
sati i u 5:40 kreće grupa od 12 plani-
nara. Uspon od Vršiča je dugotrajan. 
Do doma „Kuća pod Zavetišćem“ na 
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2050 m treba 4 sata hoda. Staza vodi 
najvećim delom kroz šumu a ispod 
nas je dolina Trente. Prizori su 
predivni. Od Zavetišća počinje jedan 
dosta naporan uspon do vrha Jalovec 
2645 m. Staza je oklinčana a ima i 
sajli.  Nakon 2,5 sati stižemo na vrh 
okupan suncem. Sa vrha pogled nam 
se lepi za obližnji Mangart 2679 
mnv, Grosglokner, najviši vrh 
Austrije, Visoka Ponza u Italiji, 
Karavanke a ispod nas je dolina 
Tamara, Bovec. Nazad se vraćamo 
istom stazom i nakon 14 sati hoda 
stižemo u dom. 

Utorak 14.08. Ovaj dan nam je 
predviđen za odmor i putovanje do 
Aljaževog doma. Zbog dosta velikog 
umora i sastava grupe odlučili smo da 
tu provedemo sva tri dana do 
povratka obzirom da je prvobitna 
ideja da se sve nosi na Kredaricu 
veoma zahtevan poduhvat. Krećemo 
ugovorenim prevozom prema Mojs-
trani i Aljaževom domu u dolini Vra-
ta, Usput stajemo kod Ruske kapele i 
vodopada Peričnik. Stižemo u 
Šlajmerov dom koji je odmah pored 
Aljaževog doma. Na opšte oduševlje-
nje ovde dobijamo i kupatila na 
neograničeno korišćenje. Dan smo 
ostavili za odmor i blagu šetnju. 
Odlazimo nizvodno pored reke 
Bistrice do Peričnikovog vodopada, 
tu provodimo popodne i vraćamo se 
ponovo u dom. Slede pripreme za 
uspon do Kredarice , Bavski 
Gamzovec 2352 mnv, i Škrlaticu.  

Sreda 15.08: Jedna grupa kreće 
od Aljaževog doma i doline Vrata 
preko Praga na Kredaricu i dalje na 
Triglav. Druga grupa odlazi na 

Škrlaticu 2.740 mnv, a treća ide 
prema prevoju Luknja 1757 mnv i 
Bavškom Gamzovecu 2392 mnv. Svi 
se penjemo na vrhove i vraćamo u 
dolinu Vrata. 

Četvrtak 16.08. Jedna grupa 
planinara odlazi prema Križu 2410 m 
i Pogačnikovom domu. Očekuje se 
promena vremena pa se vraćamo u 
dolinu Vrata. U međuvremenu sa 
Triglava stiže grupa koja je uspešno 
izvela uspon i spust preko Praga. 
Popodne kiša dobro pada, spustili se 
crni oblaci svuda oko nas. Vreme 
koristimo za spavanje i pakovanje 
stvari, sutra se spuštamo do 
Mojstrane gde ulazimo u međumesni 
autobus za Ljubljanu.  

Petak 17.08. Ustajemo u 6 sati 
doručkujemo, uzimamo svoje stvari, 
pozdravljamo se sa domaćicom 
Marijom i sa rancima na leđima 
krećemo kroz dolinu Vrata nizvodno 
pored bistre i hladne reke Bistrice sve 
do Mojstrane, jednog malog ali 
živopisnog alpskog mesta punog 
raznog cveća. Nakon 2,5 sata laganog 
hoda stižemo do autobuskog stajališta 
gde vrlo brzo ulazimo u međumesni 
autobus za Ljubljanu do koje stižemo 
oko 11:30. Ovaj dan smo posvetili 
obilasku sportskih prodavnica u 
Ljubljani i obilasku grada. U 19:45 
krećemo za Beograd i Novi Sad gde 
stižemo u 7:30 narednog dana. 

Sve vreme nas je pratilo lepo 
vreme sa temperaturom koja u 
najtoplijem delu dana nije prelazila 
25 stepeni celzijusa. Popeli smo 9 
vrhova Triglav 2864 mnv, Škrlatica 
2740 mnv, Jalovec 2645 m, Prisojnik 
2547 m, Mala Mojstrovka 2232 m, 
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Bavški Gamzovec 2392 m, Luknja 
1757 m, Šlemenova Špica 1911 m, 
Vršič 1895 m. 

Milan Marković 
 

USPON NA ĐEROVICU 

 
Ðeravica je sa 2656 metara dru-

gi najviši vrh u celom prokletijskom 
masivu, posle Jezerskog vrha (Alba-
nija). Uzdiže se iznad srednjovekov-
nog manastira Visoki Dečani. U 
neposrednoj blizini vrha nalaze se 
mnogobrojna lednička jezera, od ko-
jih je najveće Ðeravičko, ispod sa-
mog vrha, a iz njega ističe reka 
Ribnik. 

Uspon na vrh Đeravicu vršimo 
sa crnogorske strane. Vozilom 
dolazimo od Plava do Babinog Polja, 
naselje Luka (1480 m). Smeštamo se 
u novoizgradjenim katunima u 
kojima se može smestiti oko 30 
planinara. Budući da očekujemo 
dosta napornu i dugačku turu 
ustajemo oko 3 sata. Minibusevima 
dolazimo do podnožja Bogićevice 
(1640 m) i odatle krećemo pešice, 
nešto malo pre 5 sati, kada je već i 
svanulo. Kroz široku dolinu 
Bogićevice i živopisne katune, 
dolazimo ispod prevoja Bogićevice, 
do Vodica, između Maje Rops i 
Tromeđe. Dalje nastavljamo 
čuvenom „patrolnom stazom“ koja 
povremeno vodi po samoj graničnoj 
liniji sa Albanijom. Na prvo (veliko) 
jezero dolazimo u 8 h. Nakon sledeća 
dva sata hoda tj. oko 10 h dolazimo 
do druga dva manja jezera u 
podnožju vrha Djeravice gde se inače 

nalazi poslednja lokacija za 
dopunjavanje pitkom vodom pre 
vrha. Uskoro izlazimo na greben i po 
njemu dolazimo na sam vrh oko 12 h. 
Vraćamo se istom stazom do naše 
polazne jutrošnje lokacije na koju 
dolazimo oko 19 h. 

 
Slavko Šmit 

 

ARARAT – DAMAVAND 2012. 

 
U ekspediciji je učestvovalo 26 

planinara iz Srbije, Slovenije, 
Hrvatske i Francuske i 24 drugih 
članova, koji su imali za cilj da se 
upoznaju sa kulturom i istorijom 
Turske i Irana.  

Dana 20.7.2012. u 18 h, kre-nuli 
smo iz Skerlićeve ulice, autobu-som 
iz Beograda, preko Bugarske, do 
Turske, gde smo, 21.7.2012. u 
večernjim satima stigli u Ankaru i tu 
prenoćili. 

Putovanje smo nastavili 
22.7.2012. do gradića Dogubajazit, 
pod Araratom, gde smo stigli oko 23 
sata i smestili se u istoimenom hotelu. 

Dana 23.7.2012. u 10 h, nakon 
prepakivanja i snabdevanja potreb-
nim namirnicama, 26 planinara, sa 2 
kombija, krenulo je na uspon, do 
visine od 2200 m. Tu smo transportne 
vreće sa šatorima, podloškama, 
primusima i drugom težom opremom 
natovarili na mule. Od vođe 
ekspedicije Vladislava Matkovića 
određen sam za pomoćnika vođe 
uspona, sa zadatkom da se krećem 
poslednji na usponu. U usponu nam 
pomažu dva lokalna vodiča. 
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Potom smo se sa usponskim 
rančevima za 4 sata popeli u prvi 
bazni kamp na 3200 m. Uz put 
osećam uticaj visine i promene u 
stomaku, ali upotrebom 
odgovarajućih tableta, rešavam 
problem. Zbog teškoća u usponu 
dvojice planinara, u kamp stižem sa 
jednosatnim zakašnjenjem iza cele 
grupe. Nakon dolaska u bazni kamp, 
montiramo šatore, kuvamo supe, 
čajeve i pijemo po 4 litre tečnosti, uz 
odgovarajući, povećan unos hrane. 
(Na sat vremena uspona, troši se oko 
800 kalorija). Zbog kašnjenja za 
grupom, ubrzano sam obavljao 
poslove oko pripreme kampa, što je 
uticalo na povećanje pulsa na 125 
otkucaja, ali saturacija od 80% mi je 
bila zadovoljavajuća. 

U kampu se takođe oseća uticaj 
visine. Najpre me hvata jaka 
groznica, zbog čega oblačim sve na 
sebe, a potom nastupa vrućina, zbog 
koje svlačim sve sa sebe i spavam 
samo u šorcu.  

Dana 24.7.2012. u 8 sati, 
demontiramo kamp, tešku opremu 
ponovo smeštamo u transportne vreće 
i na mule. Mi sa usponskim ranče-
vima krećemo na uspon do drugog 
baznog, tkz. lednog kampa na 4200 
m. Zbog zdravstvenih problema, 
jedan planinar je ostao u kampu na 
3200 m a jedan se iz istih razloga 
vratio nakon stotinak metara uspona. 

Nakon 4 sata, stigli smo u ledni 
kamp na 4200 m, gde ponovo monti-
ramo šatore, u stenovitom području, 
na veoma malim zaravninama od 
svega nekoliko kvadrata. Ponavljamo 
uobičajene procedure za izbegavanje 

visinske bolesti – unos velikih 
količina tečnosti i hrane. Merimo 
saturaciju i puls. Kod mene su ovi 
parametri dobri, a tako se i osećam.  

Pogled na dolinu, Dogubajazit i 
iransku granicu je fantastičan. 
Nalazimo se smešteni među velikim 
stenama pa izgleda kao da boravimo 
u orlovskom gnezdu, ali na drugoj 
planeti. Ararat je vulkanska planina 
pa se oko nas prostiru najneobičniji 
oblici pretežno tamnih stena.  

Na ovoj visini se kod jednog 
broja penjača javljaju stomačne 
tegobe, zbog čega neki odustaju od 
daljeg uspona.  

Ležemo u 19 h, gotovo niko ne 
spava zbog učestalog mokrenja. Gle-
dam na sat, 22 h je, još nisam zaspao. 

Dana 25.7.2012. godine u 1 h 
ustajemo, a na završni uspon u 2 h 
kreće 18 planinara. Kolona lampi 
leluja na 4500 m. Podloga je 
zaleđena zbog temperature u minusu, 
delimično pokrivena snegom, što 
zahteva povećanu pažnju pri kretanju. 
Jedan slovenački planinar se muči pri 
usponu. Sa njim zaostajem iza grupe. 
Pošto je očigledno da ne može da 
prati tempo grupe, odustaje od 
uspona i vraća se u ledni kamp sa 
lokalnim vodičem. 

Sve teže se diše i sporije hoda. 
Na 4900 m, u večnom ledu i snegu, 
već je suviše opasno kretati se bez 
dereza pa se zaustavljamo da bi ih 
montirali na cipele. Neki umesto 
štapova koriste cepin. U zoru 
izlazimo na čistinu, sa koje se vidi 
sam vrh. Krećemo se sporo, što 
omogućava svima da prate tempo. 
Pomažem i bodrim one koje pomalo 
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zaostaju, zbog čega i sam imam 
poteškoća, jer se svaki zaostali korak 
teško nadoknađuje. Pravimo češće 
pauze, a koraci bivaju sve kraći. 
Vođa ekspedicije na čelu kolone 
odlično odmerava tempo kretanja. 
Još jedna pauza za prikupljanje snage 
pred završni uspon uz zaobljeni 
greben i čistinu, pa nam vrh izgleda 
na dohvat ruke. Sunce već prijatno 
greje pa se – 7 stepeni lako podnosi.. 
Tačno po procenama lokalnih vodiča, 
u 8:30 sati, cela grupa – 17 planinara 
izbija na vrh Turske – Ararat, 5137 m 
nm. Slikamo se ubrzano i 
neorganizovano, jer vetar pojačava 
pa nam iz ruku otima zastave i 
ponovo se oseća velika hladnoća. U 
izmaglici, ipak se pruža pogled u 
doline pod Araratom, svuda naokolo. 
Spuštamo se u ledni kamp na 4200 m 
oko 15 sati, demontiramo kamp i u 
16 sati nastavljamo kretanje prema 
baznom kampu na 3200 m. Tamo 
stižemo pre zalaska sunca, nakon 
uspona od 1000 m i silaska od 2000 
m, što je zahtevalo dobru fizičku 
pripremljenost. Tek tada, odlično 
spavam gotovo celu noć.  

Dana 26.7.2012.god. u 8 h usta-
jemo, demontiramo kamp, pravimo 
zajedničke fotografije, smeštamo 
transportne vreće na mule i spuštamo 
se dalje na 2200 m. Opkoljeni 
smokurdskom decom iz katuna, koja 
najpre pokušavaju da nam prodaju 
neku bižeteriju a kasnije i neskriveno 
mole za neki slatkiš ili slično, što 
izaziva snažno saosećanje kod mno-
gih penjača. Težak je život kurdskih 
nomada pod Araratom. Sa 2200 m, 
na isti način, sa 2 kombija, vraćamo 

se u Dogubajazit, gde smo od ostatka 
grupe dočekani uz pogaču, so i 
hladno pivo. Gledaju nas u čudu, 
onako iznurene i neuredne, kao da 
smo sa druge planete. 

Na Araratu nismo videli ostatke 
Nojeve barke. Mi smo penjači. Ta 
privilegija je pripala ostalim učesnici-
ma ekspedicije. Mi penjači više 
verujemo u ono što sami pronađemo. 
Mi smo tih dana pronašli vrh Ararata. 
I bilo nam je dosta. Prvi put mi se 
pružila prilika da budem na 5 km i 
137 m u nebesima. Osećam se 
počastvovano zbog toga. 

Po podne uživamo u obilasku 
tog malog gradića koji je nastao i živi 
od Ararata. Snabdevamo se potrepš-
tinama, prepakujemo i ujutru, 
7.7.2012. godine, napuštamo Tursku i 
ulazimo u Iran, vozeći se ceo dan, na 
putu dugom 1000 km, kroz pustinju, 
do Teherana. 

Uveče stižemo u taj sedmomi-
lionski grad (šire jezgro ima 12 
miliona stanovnika). 

Dana 28.7.2012. godine, obila-
zimo i divimo se znamenitostima 
Teherana, među koje svakako spada 
veliki nacionalni muzeji zemlje i 
grada, koji baštine impresivnu 
zaostavštinu Stare Persije i najstarijih 
naseobina, nastalih još pre 7000 
godina pre Hrista, dodatno fascinirani 
neverovatnom snalažljivošću hiljada 
učesnika u saobraćaju u kome ne 
važe nikakva pravila! 

Istog dana se prepakujemo i u 
19 sati krećemo na uspon na 
Damavand, autobusom se prevozeći 
80-tak kilometara dalje, u maleni 
gradić Polur, na 2200 m, gde se 
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smeštamo u dom Planinarskog saveza 
Irana.  

Dana 29.7.2012.g. u 8 h, nas 16 
kreće sa 2 kamioneta, truckavim 
planinskim putevima, do visine od 
3060 m, ispod Damavanda, sa 
lokalnim vodičem. Tu se dugo 
natežemo i cenkamo sa vodičem mu-
la. Po ceni od 30 evra po čoveku, 
mulama nam prevozi nešto malo 
opreme do doma na 4200 m a mi sa 
malim rančevima lagano se penjemo 
za 4 sata na tu visinu. Odavno nisam 
imao lepši i ugodniji uspon od 1000 
m. Kondicija sa Ararata i tempirana 
forma daju odlične efekte pa se 
mučenje i napor pretvaraju u čist 
užitak zbog koga se i vole planine. 
Na ovaj uspon su krenuli oni koji su 
svoju sposobnost proverili na 
Araratu, pa je grupa izjednačene 
kondicije. Ipak, ponovo zaostaje 
mladi penjač iz Splita, pa ga 
preuzima lokalni vodič. Samo što 
smo stigli u kamenu zgradu na 4200 
m, osula je jaka kiša sa snegom. Tog 
penjača je stigla zaslužena kazna 
zbog zaostajanja, jer je u dom stigao 
sa satom zakašnjenja, mokar do kože 
i prohlađen, zbog čega se nije mogao 
oporaviti za završni uspon pa je ostao 
u domu. 

Spremamo dosta hrane i teku-
ćina. Merimo saturaciju i puls. 80 sa 
85. Zadovoljan sam svojim parame-
trima. Ukazuju da moj organizam 
odlično podnosi napore i visinu. 
Počinju pregovori oko vremena 
polaska na uspon. Vođa ekspedicije 
traži da se krene u 1 sat, a lokalni 
vodič traži da krenemo u 4 sata. 
Jedan predlog je bio da se krene u 2 

sata. Odlazim da napravim snimke 
zalaska sunca, sa uverenjem da se 
ustaje u 1 a kreće na uspon u 2 sata. 

Kad sam u 19 h ušao u 
prostoriju sa oko 100-tinak ležajeva, 
svi su već bili umireni i spremni za 
spavanje. Do 23 sata nisam zaspao 
zbog čestih ustajanja. U 23:30 hvata 
me blaga nervoza. Ostalo je još sat i 
po do ustajanja a ja i dalje čujem 
svaki šum novih ljudi koji svaki čas 
ulaze u prostoriju za spavanje. Kao u 
čekaonici autobuske stanice! Očeku-
jem vrlo naporan uspon a za sat i po 
već treba da se ustaje. Kada je oko 1 
sat vođa ekspedicije sa lampom 
pogledao na sat, za mene je to bio 
znak da treba da ustanem. Izašao sam 
napolje a zatim izduvao podlošku i 
spakovao vreću pre svih. I dalje niko 
nije ustajao. Šćućurio sam se od zime 
na tvrdoj podlozi, prekriven jaknom, 
spreman za polazak, čekajući da i 
drugi ustanu. I tako sam čekao do 3 
sata, ne trenuvši okom!! Od 19 do 3 
h, nisam ni sekundu spavao. U 3 sata 
svi su ustali, a u 4 smo krenuli na 
završni uspon. Dok sam, oko 19 sati 
bio napolju, sa lokalnim vodičem je 
dogovoreno da se na uspon krene u 4 
sata, a ja za taj dogovor nisam znao 
jer sam jedini bio van prostorije. To 
me je koštalo besane noći pred 
najteži uspon u svom životu, 
Damavand.  

Dana 30.7.2012. godine, u 4 h, 
na završni uspon krenulo je 14 
planinara. (2 planinara je ostalo u 
domu na 4200 m). Na 4650 m, zbog 
stomačnih tegoba, odustao je 
najstariji učesnik uspona 74-godišnji 
čika Pavle, koji je inače popeo Ararat 
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(ranije penjao Elbrus i druge teške 
vrhove), a na 4900 m još jedan 
učesnik, iz istih razloga. Gotovo da 
nema ni jednog planinara koji na ova 
dva uspona nije imao stomačnih 
tegoba. Razlog – nepoznat. Ja sam 
imao sreću da me te tegobe pogode 
između dva uspona.ž 

Na Damavandu je prethodnog 
dana palo dosta novog snega, tako da 
se uspon izvodio u zimskim 
uslovima, jer ga je bilo oko pola 
metra. Staza je strma, uska, kreće se 
vrlo sporo. Temperatura je -7 stepeni. 
Na 4900 m dva zaostala planinara, sa 
ogromnom željom, ali skromnijih 
mogućnosti, mi se izvinjavaju što 
usporavaju kretanje. Znajući koliko 
im je stalo da se popnu na vrh, 
podržavam ih, pa čak i fizički im 
pomažem, vukući ih na štapu, kad 
god su zapadali u krize. To mi je 
smoždilo snagu. Na oko 5200 m su 
tek krenuli pravi problemi. Pošto je 
Damavand aktivni vulkan (njegovo 
ime je „Planina koja diše“) odjednom 
su se sva zla sastala nekako 
istovremeno. Magla je, -7 sa jakim 
vetrom i velika vrelina od tla koje 
kao da ključa. Duboko se diše jer 
nema dovoljno kiseonika. A onda se 
otvaraju vrata pakla jer vetar nanosi 
snažna isparenja sumpora koja 
razdiru grudi i nozdrve od bola. Sve 
se okolo puši, kao da smo u samom 
paklu a smrad sumpora je 
nepodnošljiv. Stavljamo maske 
natopljene sirćetnom kiselinom, što 
samo prividno olakšava teškoće, jer 
mi se činilo da mi je svejedno od 
čega ću umreti – od sumpora ili od 
sirćetne kiseline. E tu je herojstvo 

bilo napraviti 8 parnih koraka 
uzastopce! Vetar, na sreću nosi 
isparenja u suprotnom pravcu pa 
nekako uspevamo da se domognemo 
tog sablasnog vrha, na ivici vulkana, 
koga čini mala zaravan među stenama 
od svega nekoliko kvadrata, na 
kojima se nalaze sasušena tela ovaca. 
Nismo uspeli da saznamo odakle ta 
tela tu i šta to znači za Irance. 
Slikanje na brzinu, tek da se ima neka 
uspomena sa te ozbiljne visine, jer je 
nemoguće izdržati dalji boravak na 
vrhu zbog smrada, bola u grudima i 
zloslutnog šištanja planine sa 
ogromnim kuljanjem dima sumpora 
iz utrobe zemlje. Uz tračak radosti i 
ponosa zbog velikog uspeha, ubrzano 
se spuštamo sa vrha. Opet kroz 
oblake sumpora! Gledam kako kao iz 
provalije izbija ogromna količina 
dima. Zastrašujuća slika koja uvlači 
strah u kosti i tera da se glavom bez 
obzira, beži što niže, rizikujući 
povrede po snegu i stenama. 

Posle uspona od gotovo 1500 
m, spuštamo se isto toliko do baznog 
kampa na 4200 m pa potom i na 3200 
m. Dakle, uspon 1500 m, spust, 2500 
m, ukupno 4000 m!! Na vrh se 
popelo 12 planinara: 5 licenciranih 
vodiča iz Slovenije, 6 planinara iz 
Srbije, od čega 2 žene a jedna od njih 
je popela oba vrha i 1 iz Francuske. 
Težak je uspon na Damavand. Teži 
od Ararata. I opasniji. Ta spoznaja 
me je vukla tih preko 4 km visinske 
razlike u jednom danu. Podvig je to 
za moju volju i moje telo. Nikada 
veća visina i nikada veća visinska 
razlika u jednom danu. Da je 
drugačije, kako bi se pamtilo? Ostalo 
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na ovom putovanju, nije od važnosti 
za planinarenje. Osim spoznaje, da u 
pustinjama Turske i Irana žitelji 
zimuju surove zime, grejući se na 
balegi, jer drva naprosto – nema. Ni 
za lek.  
Na ovom putovanju prešli smo 
gotovo 10.000 kilometara, što je 
činilo dodatni napor, 3000 km u 
Iranu i 7000 km u Turskoj.  
 

Tadija Dimitrijević 
 

ČORTANOVAČKA TRANSVERZALA 

 
Staza počinje kod planinarskog 

doma Kozarica na obali Dunava. 
Kreće se putem uz obalu Dunava 
pored mnogobrojnih vikendica. 

 Kod lovačkog doma ne 
skrećemo putem levo nego 
nastavljamo kroz šumu u pravcu 
ostataka rimskog grada iz III veka. 
Ovaj deo staze je dosta blatnjav kada 
je nivo vode visok. Prelazimo prugu 
(oprez!!) i stazom nastavljamo do 
nekadašnjeg hotela, danas samo 
ruševina zaraslih u korov. 

Dalje staza vodi kroz lepu šumu 
do raskrsnice gde je putokaz za izvor 
Kozarica. Spuštamo se lagano do 
izvora, ima klupe sa stolovima, 
idealno za predah. 

Staza dalje nastavlja pored 
tunela i blago se penje do vikend 
naselja. Prolazi se pored brojnih 
vikendica. Kada se napuste poslednje 
vikendice postoji putokaz kroz njive 
blago uzbrdo do šume. Mi smo 
koristili prolaz kroz njivu posadjenu 
kukuruzom. Preporuka je da se kod 
putokaza malo vrati unazad (jedno 

20-tak metara) i da se rubom njive 
popne gore, skrene desno i potraži 
markacija na stazi koja ulazi u šumu. 
Ponovo smo u šumi, staza je 
raskvašena. Stižemo do Hajdučkog 
izvora sa sumpornom vodom. Za pola 
sata smo ponovo kod planinarskog 
doma prolazeći usput pored restorana 
Ferijalnog saveza. 

Čortanovačka transverzala je 
idealna staza za laganu šetnju 
Čortanovačkom šumom u 
kombinaciji sa kupanjem i ostalim 
rekreativnim sadržajima na Dunavu 
za jedan celodnevni boravak na ovom 
području. 

Zoran Vukmanov 
 

PO BUDIMSKIM BRDIMA 

 
Još sam krajem leta gledajući 

internet stranice TTT društva iz 
Madjarske http://www.teljesitmeny-
turazoktarsasaga.hu naišao na objavu 
akcije po Budimskim brdima koja je 
u planu krajem novembra meseca. 
Koristeći se iskustvima putnika koji 
koriste usluge skromnih i jeftinijih 
smeštaja u svetskim metropolama 
odlučio sam da ih objedinim za pos-
lednji vikend novembra i sa grupom 
zainteresovanih učestvujem na ovoj 
akciji a ujedno i malo razgledam 
Budimpeštu i njene atraktivne desti-
nacije. Preko interneta su rezervisane 
sobe za smeštaj, uspostavljen je 
kontakt sa organizatorima akcije. 
Interesovanje u planinarskom klubu 
je bilo poprilično te su se već krajem 
septembra planirana mesta (20) 
popunila. Kako se pribiližavao datum 
polaska tako je raslo i interesovanje 
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za ovu akciju. U poslednji čas sam 
odlučio da na put krenemo sa velikim 
autobusom pa je obezbedjeno još 
dodatnih ležaja u smeštaju. Na kraju 
se pokazalo da je možda bilo 
efikasnije da se putuje manjim 
autobusom ali… 

U subotu smo pošli u 7 sati. Sve 
je bilo po predvidjenom planu do 
graničnog prelaza. Čekanje se 
odužilo kako na našoj, tako i na 
madjarskoj strani pa je bilo evidentno 
da ćemo stići kasnije na odredište. 
Zbog velike gužve nastao je i 
problem oko parkiranja autobusa, 
malo kruženja po gradu dok nije 
uspostavljen kontakt sa osobama 
zaduženim za smeštaj. Zbog veličine 
grupe i želje da svi budemo u istom 
objektu naš smeštaj je bio nedaleko 
od prvobitno najavljenog, odmah iza 
Sinagoge. Stanovi koji su pretvoreni 
u višekrevetne sobe za smeštaj turista 
sa skromnijim zahtevima u koje 
spadaju i pravi planinari. 

Nakon smeštaja krećemo na 
pešačenje kroz grad do Margit sigeta, 
plan je bio da se pešači 15-ak 
kilometara a zatim da se ostatak dana 
provede u neobaveznom razgledanju, 
šopingu, zabavi i sl. Tek po dolasku 
na Margit siget primećujem da je deo 
grupe ostao negde usput. Očigledno 
da nisu najbolje protumačili i 
zapamtili delove plana akcije pa su se 
zadržavali usput razgledajući grad, a 
to je bilo u planu kasnije. Kao drugo, 
vrlo je teško je u gradskom okruženju 
vizuelno ispratiti svih 30-ak učesnika, 
buka je u saobraćaju, prelaze se 
pešački prelazi, gužve su velike. No 
oni koji su me pratili, njih 20-ak su 

prošli celo ostrvo Margit i vratili se 
Budimskom stranom do Madjarske 
nacionalne galerije odakle se pruža 
prelep pogled na osvetljeni grad. 
Preko mosta smo se vratili do našeg 
smeštaja. Večernje sati smo proveli 
po slobodnom izboru, baš onako 
kako je i bilo planirano. 

Nedeljno jutro, pola sedam, 
napuštamo hostel, čekamo našeg 
vozača koji je otišao po autobus i 
krećemo do startnog mesta akcije. Na 
žalost uspevamo da pogrešno 
skrenemo pre Margit mosta te umesto 
da krenemo ka našem cilju ponovo 
prelazimo na drugu obalu. Malo 
vožnje po gradu dok se nismo uspeli 
snaći i vratiti se na pravi put. Koštalo 
nas je to dodatnih 30-ak kilometara 
vožnje i 45 minuta vremena. No sad, 
šta je tu je. Stižemo do pećine, gužva 
je poprilična, mnogi su već startovali. 
Pošto sam mejlom odradio prijave još 
u petak, brzo dobijamo učesničke 
knjižice i polazimo na stazu. Onima 
koji nisu hteli ili mogli da pešače 
celom stazom sam dao instrukcije 
gde da se odvoje i tako skrate stazu. 
Do kontrolne tačke broj 2 sam išao 
medju poslednjima kako bih se 
uverio da su svi na stazi i da su 
razumeli instrukcije. Staza prvih 15-
ak minuta vodi ulicama Budima, 
zatim se ulazi u šumu i poprilično 
strmim usponom penje do vrha 
Mátyás-hegy. Silazi se u dolinu gde 
je prva KT. Do druge KT sledi 
ponovo žestok uspon. Kontrolna 
tačka je na vrhu Hármashatár-hegy na 
visini od 495 m/nv. Tu je i pečat 
plave transverzale, madjarske 
državne, koja vodi duž cele 
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Madjarske. Na vrhu pravi zimski 
ambijent, duva vetar, vidljivost vrlo 
slaba. Ne zadržavamo se dugo. 
Krećemo dalje. Ako je uspon bio 
žestok šta tek reći za nizbrdicu. Trpe 
kolena, štapove naravno nisam 
poneo. No uz povećanu opreznost sve 
se da savladati. Silazimo u predeo 
Határ-nyereg gde sustižemo veću 
grupu naših planinara. Deo se odvaja 
na kraću stazu a mi ostali nastavljamo 
ka predelu Hűvösvölgy gde ćemo 
napraviti malo dužu pauzu. Razlog su 
mekike iliti langoši. Ubrzo nakon 
prelaska asfaltnog puta je treća KT. 
Sledi ponovo uspon, ovaj put do vrha 
Nagy-Hárs-hegy u čijoj blizini se 
nalazi i vidikovac Kaán Károly-kilátó 
na koji se penjemo ali sa njega ništa 
ne vidimo jer je magla gusta. 

Sa vidikovca se spuštamo pored 
pećine Bátori-barlang gde je i KT4. 
Kod vrha Kis-Hárs-hegy do kog 
stižemo ubrzo se nalazi još jedan 
vidikovac ali se na njega ne penjemo 
već nastavljamo dalje. Sve se više 
spuštamo, ulazimo u urbani deo. 
Ulicama nastavljamo dalje sve do 
izlaska na put sa kog se visoko gore 
vide stene Apáthy-szikla. Do njih 
vodi bezbroj stepenica, uf, baš je bilo 
naporno stići gore. Pogled je lep, par 
fotografija i kratak odmor, tek da se 
odvadi poneki sendvič iz ranca. 

Preostaje još jedan strmi uspon 
do vrha Vaskapu hegy gde je KT5. 
Na ovom delu je staza obezbedjena 
užetom pa je uspon koliko toliko 
olakšan. Kontrolor nas obaveštava da 
ćemo do cilja imati još jednu 
kontrolnu tačku koja nije upisana u 
učesničke knjižice tako da se moramo 

kretati markiranom stazom. Ranijih 
godina su neki na ovom delu koristili 
autobuski prevoz i time skratili stazu. 
Sada je to onemogućeno ovom 
dodatnom kontrolnom tačkom. 
Prolazimo i taj deo, inače jedino je 
ovde markacija nešto slabija pa nam 
je pomoć GPS bila zaista od velike 
koristi. Ponovo ulazimo u šumu, na 
stazu gde je čak i lišće ometlano, baš 
uredjena staza pored pećine i preko 
vrha Ferenc-hegy. Ubrzo izlazimo na 
ulicu koja nas posle predjenih 20,8 
km dovodi do cilja, do pećine 
Szemlő-hegyi-barlang odakle smo i 
pošli na ovu akciju. 
 

Zoran Vukmanov 
 

NACIONALNI PARKOVI 

HRVATSKE  

 
U četvrtak 14. juna krenusmo 

tačno u šest sati iz Novog Sada. Išli 
smo na granični prelaz Bogojevo, jer 
smo imali putnike iz Bačke Palanke, 
Sombora i Apatina, pa je ovaj, za nas 
najkraći put, i njima odgovarao. U 
Osijeku su nam se pridružili Viktor i 
njegov prijatelj Ivica, koga smo tada 
svi mi upoznali. Osim što smo se lepo 
družili četiri dana, Ivici možemo zah-
valiti trekove i grafički prikaz naših 
uspona i silazaka, pošto je imao GPS.  

U jednom od osiječkih tržnih 
centara zamenili smo novac i kupili 
neophodne sitnice, te nastavili auto 
putem prema našem cilju. Još jedna 
pauza posle Zagreba, pa rano 
popodne stižemo pred manastir 
Gomirje. On važi za najzapadniji 
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pravoslavni manastir u Evropi, a 
datira s kraja XVI veka.  

Prva kapela i zidovi manastira 
bili su izgrađeni od drveta, danas od 
kamena i cigle. Vremenom su imali 
sve više imovine, njive, šume, ali su 
sledili i ratovi, osvajanja, pljačkanja, 
zgrade su uništavane, zemlja 
oduzimana. Sve to nam je dosta 
opširno ispričao starešina ovog, 
danas ženskog manastira. Postoji i 
zapis pesme Jovana Dučića o ovom 
manastiru. Većina arhiva i knjiga iz 
Gomirja danas se čuva u Zagrebu.  

Naš sledeći cilj je izletište 
Kamačnik, na području grada 
Vrbovsko. Uređena je 3,2 km duga 
staza, opremljena drvenim 
mostovima i galerijama. Uz stazu je 
postavljeno desetak informativnih 
tabli o biljnom i životinjskom svetu 
okoline, takozvana poučna staza. 
Cela staza je u šumi, ima nekoliko 
vodopada, brzaka, mostova, pečurki, 
cveća. Na kraju staze, početak reke 
Kamačnik, duboko zeleno vrelo, 
jezero ravno kao ogledalo. Vratili 
smo se istim putem bogatiji za još 
jednu prirodnu lepotu, a dobro nam je 
došla ova dvočasovna šetnja, posle 
nekoliko sati sedenja u autobusu. 

Moram pomenuti ugostiteljski 
objekat na početku staze, koji nudi 
osim osvežavajućih pića, i svežu 
pastrmku sa žara, karakteristična 
goranska jela i ostala jela sa žara. U 
blizini je i vidikovac Orlove stene, ali 
za to ovog puta nismo imali vremena. 

Nastavljamo put i uskoro stiže-
mo na Platak, veliki skijaški centar na 
1100 m, sa dva planinarska doma, 
lugarnicom i kućom GSS. Stigli smo 

u Mali dom Sušak, gde nas je čekala 
gospođa Dolores sa svojim osobljem. 
Smestismo se po sobama, večerali i 
družili se u prostiriji sa TV-om, pa 
mora neko i fudbal da gleda, zar ne?  

Za petak je predviđeno 
celodnevno planinarenje u nacional-
nom parku Risnjak, koji pripada 
Gorskom kotaru. Naš plan su dva 
vrha, Snježnik (1506 m) i Veliki 
Risnjak (1528 m). Vrhovi su pribli-
žno iste težine, deo puta vodi kroz 
šumu, kasnije zimzeleno nisko rasti-
nje sa minijaturnim šišarkama, karak-
teristično za primorski kraj, pa malo 
stena i, pogled na more. Vodio nas je 
naravno Viktor,a o tehnici brinuo Ivi-
ca. Na Snježnik smo se svi popeli, a 
na Risnjak se odlučilo nešto više od 
polovine planinara,jer je to značilo 
još oko 5 sati hoda po toplom, sunča-
nom danu. Ja sam vratila grupu koja 
se zadovoljila osvajanjem jednog 
vrha i laganom šetnjom smo stigli do 
doma oko 13 h. Malo smo se odmo-
rili i osvežili, zatim prošetali do dru-
gog planinarskog doma, i malo po 
okolini. 

Grupa sa Velikog Risnjaka 
vratila se oko 19 h. Čekala nas je 
večera, a gospođa Dolores nas je 
kasnije, posle 21 h počastila 
specijalitetom iz njihovog kraja, 
kačamakom sa prženim inćunima. 
Bilo je vrlo ukusno i hvala joj. 

U subotu smo krenuli 
autobusom prema nacionalnom parku 
Učka, koji se nalazi u Istri, iznad 
Rijeke. Došli smo do prevoja Poklon 
na 922 m i odatle smo, opet cela 
grupa, pošli markiranom stazom 
prema vrhu Vojak, na 1401 m. Stigli 
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smo za oko 2,5 sata uspona, 
uglavnom kroz šumu. 

Pored nekoliko predajnika, na 
vrhu se nalazi okrugla kula souvenir-
nica i info pult, sagrađena početkom 
prošlog veka, na čijoj terasi je 
vidikovac, odakle se pruža veličans-
tveni pogled na Istru, Kvarnerski 
zaliv sa ostrvima, planine Gorskog 
Kotara, Velebit, Alpe i Italiju. Kome 
je malo ono što vidi golim okom, 
može se poslužiti i teleskopom. I 
ovom stazom su postavljene 
informativne table sa biljnim i životi-
njskim svetom, odnosno, i ovo je 
poučna staza. Vojak je jedan od 
retkih planinarskih vrhova gde 
možete dobiti hladnu vodu, pivo, sok. 
Ostali smo gore skoro ceo sat. Pošto 
je i ovaj dan bio veoma topao, niko 
nije bio raspoložen za još jedan vrh, 
koji je postojao u programu. 
Jednoglasni smo bili u želji da što pre 
dođemo do mora i da se okupamo. 
Posle silaska sa vrha, uputili smo se 
autobusom ravno dole, na more, u 
Ičiće i nastavili desetak km na sever, 
do Mošćeničke Drage. To je bio 
izbor našeg vodiča, a mi nismo imali 
primedbe. Sama Mošćenička Draga 
proteže se na 16 km, ima 7 
šljunkovitih plaža i bezbroj šumskih 
puteva, koji zalaze u NP Učka. 
Nastala je kao ribarska luka grada 
Mošćenica, o čemu postoje zapisi iz 
1436. g. U XIX veku počinje 
izgradnja vila za turizam, kada su 
gosti iz Opatije kočijama dolazili u 
romantičnu Mošćeničku Dragu. Mi 
smo proveli nekoliko sati na plaži u 
samom centru i osvežili se u moru, 
čija temperature je bila oko 22 0C. U 

okolini puno kafića, u jednom vrlo 
ljubazna prodavačica nudi dobru 
kavu i provereno dobar Ledo 
sladoled, jedna gospođa prodaje 
sušenu lavandu i ulje za naše ormane, 
pa suveniri, Konzum. 

Nešto posle 19 h krenuli smo 
prema Platku, sa namerom da se 
popnemo na 837 mvisok vrh i 
vidikovac Kamenjak, odakle se može 
videti zalazak sunca nad Kvarnerom. 
Bio je to uspon oko 40 min, sa 240 m 
visinske razlike na 2 km. Žurili smo, 
ali smo malo zakasnili na gledanje 
zalaska. Videli smo samo crveno 
nebo na mestu gde je zašlo sunce, ali 
smo bili nagrađeni predivnim 
pogledom na Rijeku i okolinu. 

Sišli smo potpomognuti baterij-
skim lampama i požurili u dom, gde 
nas je gospođa Dolores čekala sa 
večerom. Svaka čast osoblju doma, 
stigli smo oko 22:30, ali pomfrit i 
pohovano meso bili su ispečeni onog 
momenta kada smo mi stigli. Niko se 
nije nadao sveže pripremljenoj večeri 
tako kasno. Uz put smo videli 
nekoliko zečeva i puno puhova oko 
doma, a znamo da smo se kretali 
blizu risova, vukova, mrkih meda, ali 
sve divlje životinje, pa i ove, beže od 
ljudi i ostaju nevidljive za nas.  

U nedelju smo se oprostili od 
ljubaznih domaćina i krenuli da 
vidimo još jedan zaštićen prirodni 
krajolik, Zeleni vir i Vražji prolaz, u 
blizini grada Skrada. Stanovnici ovog 
grada već 150 godina se bave 
turizmom. Nalazi se na oko 700 mnv, 
a padine Skradskog vrha se protežu 
od 300 do 1044 m. Mi smo obišli 
prelep izvor Zeleni vir (345 mnv), 
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koji se nalazi u dnu plitke pećine i 
sliva se niz 70 m visoke stene. 
Njegove vode ulaze u podzemni 
kanal, kojim dolaze do hidrocentrale, 
izgrađene 1921. godine. To je prva 
izgrađena hidrocentrala u Gorskom 
kotaru. U neposrednoj blizini je 
izletnički dom, koji osim 
ugostiteljske ponude, ima i smeštajni 
kapacitet. Upravo od doma kreće 
staza za Vražji prolaz. Kroz usku 
guduru, jedva 2 m široku, među 
stenama visokim stotinak metara, 
probija se planinski potok Jasle. Nad 
njim su, usečeni u stenu, načinjene 
galerije i mostovi kojima se prolazi. 
Put kroz tu bučnu stihiju završava se 
podno ulaza u pećinu Muževa hiža, 
gde se nekada stanovništvo skrivalo 
pred Turcima. U ovoj pećinu su 
istraživači pronašli čovečju ribicu. U 
Skrad smo se vratili šumskim putem 
koji se blago penje prema železničkoj 
stanici. Ovo je bio samo delić lepote 
skradske okoline. Sam vrh i još 
mnogo toga ostavili smo za neki 
drugi put. Umorni i oznojani od 
napora, otišli smo u jedini otvoreni 
kafić u gradu ovog rano nedeljnog 
popodneva. Neki su se prijatno 
iznenadili niskom cenom pečene 
jagnjetine i kupili po porciju za 
poneti, neki za sebe, neki za svog 
dragog kod kuće. 

Nastavili smo dalje prema 
Zagrebu, pauza na odmorištu Ježevo i 
onda Osijek, gde smo se oprostili od 
naših prijatelja Ivice i Viktora. 
Iznenadio nas je dočekom Jung, 
planinar veteran, vodič sa kojim smo 
počeli saradnju pre više od šest 
godina. Došao je da nas pozdravi i 

potvrdi ponovno vođstvo na Papuk u 
septembru, neki drugačiji put od 
onog prethodnog, kada smo osvojili 
najviši vrh Papuka, vrh Krndije, 
videli Orahovicu, manastir Sv. 
Nikole, Ružica grad, Našice. 

Kao i ranije dve posete 
Velebitu, i ovaj program nam je 
pružio planinarenje, kupanje u moru i 
nekoliko prirodnih lepota, kojima 
Hrvatska obiluje. Hvala planinarima 
iz društva Bršljan Jankovac iz 
Osijeka, koji su nam sve to priredili.  

 
Magdalena Seleši I Ivica Tabak 

 

ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА У 

ОРИЈЕНТАЦИЈИ-ВЕСНИК 

ПРОЛЕЋА ОСАМДЕСЕТИХ 

 
У једном тренутку, ових, 

депресивних зимских дана, помис-
лих да би било најбоље да сам се 
као сени покојника напио „воде 
заборава“ из реке Лета у доњем 
Свету, према старогрчкој мито-
логији, па се онда не бих враћао 
белешкама о историји оријентације 
код нас. И сећањима. Да ли би ме 
онда изгрлио и изљубио Тома 
Шнајдеров по уласку у циљ на 
сваком Буковачком маратону, који 
ме одушевљавао својом борбено-
шћу, на такмичењима седамдесе-
тих, да ли би ми Отика тако чврсто 
стиснуо руку, том руком која је 
некада пре компјутерске графике 
предивно исцртавала изохипсе, 
косе, иглу компаса на часовима 
топографије на Поповици, да ли би 
ме поздравио у центру Карловаца 
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Јоца Радош и одвојио из своје 
групе знатижељних туриста, за 
диван о контролама које је поста-
вљао око Гргуревачке пећине 
седамдесетчетврте, да ли би ми 
Бата Грујић најпре испричао виц 
на словеначком па онда ме под-
сетио на мудровања у председ-
ништву ПСЈ око уласка у ИОФ, да 
ли..!? Зато се напих белог татасте-
виног, овогодишњег карловачког, 
„воде сећања“, па да стварни 
догађаји у историји оријентације 
планинара железничара временом 
не пређу у заборав или постану 
неважне успомене, да се присетим 
нечега што се стварно одиграло. 
Њима и многима из ПСД 
„Железничар“-а, чији сам био члан 
и такмичар по доласку у Нови Сад 
деведесетпрве, дугујем пуно тога.  

Бележим да су већ на свом 
првом слету, планинари железни-
чарских друштава Југославије који 
се одржао на теренима Романије у 
непосредној близини дома 
„Славиша Вајнер Чича“ од 2. до 4. 
јула 1961. организовали и 
оријентационо такмичење. Учест-
вовали су планинари железничари 
из Љубљане, Загреба, Београда, 
Ниша, Чачка, Новога Сада и 
Сарајева. 3. јула одржано је у 
оквиру слета оријентационо 
такмичење, на коме је победила 
екипа из Београда. Друго место 
заузела је екипа из Љубљане а 
треће из Ниша. Екипа домаћина се 
такмичила ван конкуренције. 4. 
слет планинара „Железничара“ 
одржао се од 1. до 3. маја на 
теренима Велебита са циљем код 

планинарског дома „Велика 
Пакленица“. Наслов најбоље екипе 
понели су чланови ПСД 
“Железничар“ из Инђије предвођ-
ени Звонком Ђаићем. Како је све 
то изгледало пролазећи каменим 
гудурама, преко бројних камених 
узвишења као нож оштрих 
монолитних кула најбоље је Зво-
нко описао у својим „Сећањима 
једног старог инђијског плани-
нара“. А када је на Фрушкој гори је 
3. и 4. јула 1966.  године одржан 
слет планинара железничара 
Југославије на коме је било при-
сутно 360 планинара из Загреба, 
Љубљане, Београд, Ниша, Мари-
бора, Сарајева, Новог Места, Но-
вог Сада, Инђије и Вршца, поред 
уобичајеног програма одржано је и 
оријентационо такмичењена коме 
су прво место заузели планинари 
железничарског друштва из 
Вршца. 

Почетком седамдесетих годи-
на у Војводини, сам почетак так-
мичарске сезоне, обележавала су 
три оријентациона такмичења у 
организацији планинарских друш-
тава железничара. Почетком апри-
ла „Пробој Сремског фронта“, су 
организовали Шиђани, средином 
Вршчани, а за крајем месеца, „Дан 
железничара“, Новосађани. Тако 
налазим податак да је на так-
мичењу за Дан железничара који је 
одржан 24.04.1972. на Поповици 
победила у сениорској категорији 
екипа ПД „Црвени чот“ из Петро-
варадина у саставу Божић, 
Антонић, Андрејев.  

08.04 1973. такмичење у част 
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Дана железничара одржава се на 
Стражилову. Озарени успехом на 
предходно одржаном Трофеју 
Академика, Карловчани на 
домаћем Стражилову наступају са 
30 оријентираца разврстаних у 10 
екипа у три такмичарске 
категорије. У најјачој такмичар-
ској групи сениора, на изузетно 
захтевној стази убедљиво побеђује 
њихов највећи ривал, Вребац 
Владимир, са екипом ПСД „Фруш-
ка гора“ из Сремске Каменице. 
Карловчани су тек четврти и то са 
екипом коју је водио ветеран 
Радивој Ковачевић уз Сабо 
Балинта и Ђорђа Чобанића. 
Најмлађи Стражиловчани су 
осветлали образ па је пехар за прво 
место припао пионирима (Саламун 
Петар, Месић Илија, Филиповић 
Мића) и омладинцима (Дућак 
Златко, Гајишин Воја и Борков 
Бранислав). 

22.04 исте године на Вршач-
ким планинама за Дан железничара 
мало изненађење. Стражилово по-
беђује али са вођом Стевановић 
Бориславом и члановима Томом 
Богдановим и Ећимовић Николом 
док је друго место припало Вуко-
вић Ђорђу са Ивицом Кишом и 
Савом Вунићем а екипа 
Стражилова коју је водио Дућак 
Јосип била је четврта. Овога пута 
нису одлучивали минути на стази 
него резултати у бацању бомбе, 
које се вредновало у укупном 
збиру поена. 

Није се дуго чекало на реванш 
вечитих ривала. 28-ог априла 1974. 
на Поповици, Дућак Јосип са 

члановима екипе ПСД „Стражи-
лово“ Дућак Златком и Кузмановић 
Миленком осваја прво место. 
Предходне недеље је Јосип са 
Ећимовић Николом и Кузмановић 
Миленком победио на Дану желез-
ничара на Вршачким планинама. 
Други су били студенти из 
УПСД“Академик“ са вођом 
Томашевић Миливојем. А 27. 
априла 1975 године на 
традиционалним такмичарским 
теренима за Дан железничара на 
Поповици, појављује се и једна 
војна екипа. Предводио је водник 
Вуковић Ђорђе. Убедљиво је 
победила. Није вредело његовим 
ученицима Стевановић Бори да са 
Томашевић Миливојем и Ећимо-
вић Николом надмаше свог учите-
ља. Већ код Перине пећине нестао 
је густишу зове и багремара што се 
спушта према Лединцима.  Морао 
се задовољити другим местом а 
Дућак Јосип са најиздржљивијом 
поставом Кузмановић Миленком и 
братом Дућак Ђуром трећом 
позицијом. Омладинци ПСД 
„Стражилово“ у саставу Саламун 
Петар, Вунић Стева и Месић Илија 
освојили су трофеј у омладинској 
категорији.  Јосип је у своме 
дневнику записао:“ по веома лепом 
времену и добро постављеној стази 
одржано је такмичење без икаквих 
проблема“. Те године, од 4. до 6. 
јула на Змајевцу се одржава 15. 
слет планинарско смучарских 
друштава „Железничара“ Југос-
лавије. Шеснаест чланова ПСД 
„Стражилово“ узима учешће у 
бројним догађајима на слетишту. 
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Док Рада Ковачевић упознаје 
присутне са догађајима из НОБ-а у 
фрушкогоју а Јосип Матуски и 
Стеван Холовка са својим 
другарима из Словенија су поново 
под северном стеном Триглава 
дотле три карловачке екипе „језде“ 
у незваничној конкуренцији са 
оријентирцима железничарских 
друштава, са картом и бусолом, од 
Беочинских ливада преко Кобиле, 
Думбова, Крвавића до Великог 
Градца па на Змајевац. Најбољи је 
Јосип Дућак са братом Ђуром и 
Кузмановић Миленком други је 
Вуковић Ђорђе са Бориславом 
Стевановићем и Ећимовић Нико-
лом. А најмлађа постава са Сала-
мун Петром, Вунић Стеваном и 
Јанковић Петром стижу трећи и 
како је у друштвеном Дневнику 
записано, са мало сарказма:“ Наши 
омладинци су били на висини 
задатка и нису успели да имитирају 
ред вожње железницом“. 

И тако године доминација 
Карловчана све до 1982. Након 
одржаног такмичења 17.04 1982 
већ сутрадан се у спортском 
додатку новосадског листа 
„Дневник“ појављује извештај са 
такмичења са насловом „ПРИМАТ 
НЕШТИНАЦА“ Читамо текст 
Предрага Затезала: “У оквиру 
традиционалног такмичења „Дан 
железничара“ на Поповици је 
одржано друго коло првенства 
Војводине у оријентационом кро-
су. Поред традиционално најбољих 
Нештинаца, који су преузели пре 
годину-две примат од „Стражило-
ва“ из Сремских Карловаца, почео 

је и новосадски клуб за 
оријентациони спорт „Нафтагас-
Инжењеринг“ из Новога Сада да 
осваја прве медаље. То је успело у 
категорији сениорки Затезало 
Милани а мало је недостајало и 
једанаестогодишњој пионирској 
патроли (Љубомир Ђурђев и 
Арнолд Киш) да освоји медаљу. 
Нештин се показао супериоран 
освајајући у свих појединачних пет 
категорија златне медаље. Примат 
Нештинцима оспорилу су једино 
сениори „Стражилова“ из Срем-
ских Карловаца који су у екипном 
рангирању (бодује се по три 
најбоље пласирана појединца из 
сваке екипе) освојили прво место. 

Такмичење је окупило стоти-
нак учесника из Новога Сада, 
Београда, Нештина, Шида и Срем-
ских Карловаца. Кишовито време 
са маглом утицало је на то да овај 
број буде двоструко мањи него 
ранијих година. Треће коло прве-
нства Војводине одржаће се у су-
боту и недељу на Летенки у 
организацији оријентационог клу-
ба „Нештин“, а у оквиру највећег  
југословенског такмичења 4. Међу-
нaродног ЈАСА-Дунавског купа. 

РЕЗУЛТАТИ: Сениори-М21А 
(9 км,  10 контролних тачака): 
Појединачно: Миле Стевановић 
(Нештин) 1:28:30, Јосип Дућак 
(Стражилово) 1:28:55, Раде 
Гашпаровић (Авала) 1:42:45 
Екипно: Стражилово (Дућак Јосип, 
Вуковић Ђорђе, Томашевић Пред-
раг), Нештин, Авала (Београд). Се-
ниорке (5 км, 7 контролних тача-
ка): Слађана Бача (Неш-
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тин),1:39:25, Катица Брња (Неш-
тин) 1:40:50, Милана Затезало 
(Нафтaгас Инжењеринг, Нови Сад) 
2:37:45. Јуниори и сениори Б (6 км, 
7 контролоних тачака): Дражен 
Асак (Нештин) 1:43:40, Слободан 
Миланов (Нештин) 2:15:30, Дми-
тар Стевановић (Јосиф Панчић-
Београд) 2:18:00. Пионири (патро-
ле од 2 члана) (3 км, 5 контролних 
тачака): Шкорић-Шмит (Нештин) 
1:06:40, Пејчић-Шеремет (Желез-
ничар-Шид) 1:32:75, Честић-Слиш-
ковић (Железничар-Шид) 1:46:15.  
Пионирке (патроле по 2 члана) (3 
км, 5 контролоних тачака): Попо-
вић-Прерадовић (Нештин) 1:37:15, 
Кобац-Петровић (Стражилово) 
1:56:15. 

Борислав Стевановић 
 

МИСТЕРИЈА ШИШКОГ 

ЈЕЗЕРА 

 
Обично када дође месец 

децембар, на планинама се очекују 
и први снегови… Тако је било и 
овога пута. Место већ познато, 
датум се не мења из године у 
годину, акција већ позната, људи 
увек ведри и расположени за нове 
авантуре по толико нам познатој 
Бјеласици… ипак није све било 
баш тако исто!!! 

Окупили смо се 2. децембра 
увече на железничкој станици у 
Новом Саду, одакле акција 
званично и почиње… и завршава 
се! Целу ноћ се путује возом до 
Мојковца (820 мнв), где стижемо 
око 7:30 часова, уз мало кашњења.  

Дочекала нас је киша… После 
једночасовне паузе, спремни све са 
кабаницама, полазимо према 
планинарском дому “Џамбас” 
(1432 мнв). Удаљен је 12 км у 
планини. Око 11:30 h стижемо и 
смештамо се у дому. Киша је 
падала већину пута и остатак 
дана…”време није обећавало…” 
После заслуженог одмора у дому 
настављамо са активностима, без 
обзира на кишу која и даље пада. 
Кренули смо на врх Мучницу 
(1809 мнв). До самог врха није 
тешко доћи, али сам његов назив 
говори да смо се и овога пута 
поштено намучили. Прошли смо 
преко извора Вилина Вода, који се 
налази нешто испод самог врха. 
Киша и даље пада, ветар 
појачава… на самом врху удари 
ветра били су 60-80 km/h. Брзо смо 
се спустили у дом добро смрзнути, 
мокри и продувани од ветра. 
Остатак дана и вечери проводимо 
уз дружење у дому. 

Други дан на Бјеласици 
освануо је са снегом, све је бело, а 
он још пада (права вејавица). 
После домаћег доручка, сви 
планинари су кренули на 
пешачење према Бјелогривцу 
(1970 мнв). После 1 h пешачења 
следи краћа пауза код катуна, 
испод самог почетка гребенског 
успона према врху. 

Јак ветар, вејавица и снег 
отежавали су успон према врху!!! 
Велики део групе на врх излази 
заједно око 11:15 h. Затим следи 
сликање, мали предах и спуштање 
са врха према Огорелицама 1986 
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мнв. Ветар је и даље дувао, 
видљивост је била смањена. 
Ходање је по таквом терену 
представља нешто веома необично 
и могу рећи чудно, јер једноставо 
немате орјентацију у простору… а 
крећете се према напред! 

На Огорелицама следи 
планинарски ручак с’ ногу, у 
заветрини са пуно снега, магле… 
мало окрепљење вреди у овако 
суровим условима! Настављамо 
према Шишком језеру, спуштамо 
се према катуну у нади да ће нас 
прави пут одвести на само Шишко 
језаро! Нисмо ишли у добром 
правцу… магла је опет узела свој 
део из природе… 

Уз употеребу мапе, компаса, 
лутања и провере терена успевамо 
да прођемо на 150 м ваздушне 
линије од самог језера, и наравно 
да га промашимо јер је пут којим 
смо се пењали и добијали на 
висини враћао на Огорелице са 
којих смо се спустили. Тачније тим 
путем смо требали да се спуштимо 
на језеро... да ли је ово само игра 
природе… наша непажња или 
мистерија Шишког језара… остаје 
да се провери неки други пут!!! 

Даље смо пут наставили, 
истим потоком док на изохипси 
нисмо наишли на маркирану стазу 
која води до планинарског дома 
Џамбас, подно врха Бјелогривца, 
преко Маринковца! У дом смо се 
вратили у 15:30 h. 

Недеља је била испланирана 
за Турјак 1912 мнв. Од дома смо 
кренули уз мало кашњење целе 
групе… Али то већ по првом 

изласку сунчевих зрака није 
сметало никоме! Дан је и био такав 
као створен за шетање и уживање у 
лепотама које може да нам пружи 
Бјеласица… 

Према седлу између Мучнице 
и Турјака ишли смо непуних 1 h 
пешачења уз сликање, уживање у 
погледу који се пружао на све 
стране. Да је сунце извор енергије 
показују слике које су само мали 
део онога што смо могли и у чему 
смо уживали тог дан на успону на 
Турјак. 

На врху смо били око 
поднева, направили заједничке 
фотографије, уживали у погледима 
према осталим црногорским 
планинама: Комовима, Хајли и 
Ахмици.  

Повратак у дом тешко нам је 
пао јер нас је тешко било одвојити 
од уживања у зимској слици коју 
смо само могли да замислимо!!!  

Паковање ствари за повратак, 
значио је и завршетак тог викенда 
али не и сам завршетак!!! Чекало 
нас је спуштање у Мојковац по 
мраку уз батеријске лампе, а само 
дружење и прослава рођенданске 
журке у возу остаје да се прича до 
следеће године.  

Захваљујем се пријатном 
домаћину Мићи из Мојковца, на 
пруженој услузи у њиховом пл. 
дому Џамбас!!! Верујем да ће се о 
овој акцији причати до следеће 
године, кад ћемо да режирамо нову 
причу са Бјеласице. 

 
Жељко Дулић 

 


