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EKSPEDICIJA SRBIJA K 2 

2008. 

 

Ekspedicija polazi 2. juna ka najteţem 

vrhu preko 8.000 metara, na drugi vrh 

po visini u svetu, na K 2 visok 8.611 

metara. Članovi ekspedicije su: Iso 

Planić, Predrag Zagorac, Dren 

Mandić, Miodrag Jovović i Milivoj 

Erdeljan. Planirano je da ekspedicija 

traje 75 dana, a ako vremenski uslovi 

dozvole sredinom jula meseca se 

planira uspon ka vrhu K 2. 
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DULE, BANE I NEŠA NA 

KOMOVIMA 

 

Planinari PD KinĎa, Kikinda 

krenuli su na Komove preko 

Andrijevice i sela Konjuhe, a onda po 

šumi, nepristupačnom terenu prteći 

sneg, bez lepog vidika, s velikim 

naporom i poprilično nervoze. 

Dosada, nervoza i napor. Preteški 

ranci i dubok sneg i sve tako do 1.700 

m nadmorske visine. 

Dule, Bane i ja kukali smo jedan 

drugom sve dok nismo izašli iz šume i 

dok se nisu ukazali zatrpani snegom 

vrhovi krovova Bojevića katuna. 

Predivan prizor, suncem obasjani 

Komovi. Sa prostranih visokih 

površina izdiţu se planinski vrhovi i 

grebeni. Komovi su relativno uska 

skupina stenovitih vrhova koji za 

osnovu imaju čitav splet blagih 

grebenova nad dubokim rečnim 

dolinama. 

Dule i ja bacamo rančeve u sneg, 

sedamo i uţivamo u neopisivoj lepoti. 

Snaga se vraća, polako i osmeh na 

lice. Bane se već spustio na niţe, maše 

nam i dok smo mi stigli on je već 

iskopao u snegu jedno mesto za šator. 

Pridruţili smo mu se i podigli šatore 

preko metar ukopane u sneg. Ovog 

puta smo se dobro obezbedili za 

razliku od Moračke Kape gde nam je 

vetar skoro odneo šatore. 

Novokupljena lopata pokazala se kao 

neophodni deo planinarske opreme. 

Noć se brzo spustila, okrepili smo se 

supom i čajem, zavukli se u vreće i 

zaspali. 

Jutro, sivo, maglovito, bez vetra. 

Ništa od predivnog jučerašnjeg dana. 

Samo pet-šest centimetara novog 

snega. Sam uspon na Vasojevića Kom 

koji je izabran za naš prvi pokušaj išao 

je direkno severnim hrptom ovog 

vrha. Ogroman sneg, dugačka kolona, 

razmak deset metara, cepin i dereze 

obavezni. Kolona jako sporo 

napreduje, magla se spušta, vetra 

nema, vidik petnaest do dvadeset 

metara. Desetak koraka pa pauza. 

Uzbrdica je velika. I sve tako do 2.200 

m, gde nam se isprečila velika sneţna 

streha. Najspretniji se probijaju, 

spuštaju uţe koje mnogo olakšava 

uspon. Kratka pauza. Skrećemo 

udesno preko grebena i strmih 

sneţnika. Uska staza, velika magla, 

dubok sneg, korak po korak, strpljivo 

sa puno opreznosti preko "noţa" i sve 

tako do 2.461 m. Konačno vrh, 

čestitanja, fotografisanja, kratko 

zadrţavanje i osveţenje. Već je 16 

sati, moramo se pre mraka spustiti do 

logora. Jako nam je ţao, jer se od 

magle ne vidi ništa. Naša nadanja da 

će vetar na trenutak rasterati oblake i 

podariti nam nagradu "pogled sa vrha" 

nisu se ostvarila. 

Druga noć pod šatorom, pijemo 

velike količine tečnosti, primus radi 

besprekorno i omogućava nam brzo 

topljenje snega. Nas trojica dogovorili 

smo se da sutrašnji dan provedemo u 

odmoru i šetnji dok se ostali deo ekipe 

opredelio za uspon na Kučki Kom. 

Jutro identično predhodnom. 

Sivilo, sivilo, sivilo ... I negde oko 11 

sati čarolija ... Sunce pobeĎuje maglu, 

ukazuju se Komovi u svojoj 
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veličanstvenoj lepoti. Kompaktna 

stena Vasojevića Koma, kamena pleća 

ogromne litice i dugi snegovi, 

vertikale preko sto metara. Ogromna 

kamena masa, jedinstvena i 

homogena. A Kučki Kom, tri vrha, tri 

zuba sa strmim meĎusobnim 

odsecima, nazubljeni planinski venac, 

ogromne stene i strmi dugi, dugi 

sneţnici. Dule i ja donosimo odluku: 

ponoviti uspon na Vasojevića Kom. 

Morali smo videti Prokletije okupane 

u suncu. 

Krećemo se korak po korak, 

uskom zaleĎenom i klizavom stazom 

kojom smo juče prošli. Naporno je, ali 

uţivamo. Na 2.200 m probijamo 

sneţnu strehu i pred nama se ukazuje 

veličanstven prizor, redak. Pravimo 

kratku pauzu i preko noţa krećemo ka 

vrhu. Idući ivicom brzo smo dobijali 

visinu, ali nam je korak postojao 

sporiji i teţi. Morali smo paziti da se 

ne okliznemo. Strmina je lagano 

postojala sve veća i veća i to nam je 

postepeno apsorbovalo svu našu 

paţnju. Prestali smo da se osvrćemo 

na okolne visove i zapaţemo razne 

lepote. Sad je vreme da se gleda pred 

sebe i razmišlja samo o sledećem 

koraku. Nijedan korak ne sme biti 

suvišan, niti nepromišljen. Drške 

cepina zabijamo do dna. Ne 

razgovaramo, tišina, samo led cvili 

pod derezama. To je veliki napor, ali 

zamor se oseća tek posle uspona. To je 

onaj zdrav zamor u kome čak moţe da 

se uţiva. Sve suvišne misli smo 

odbacili, nestalo  je nervoze i 

beznačajnih razgovora. Nismo 

verovali da smo juče ovuda prošli. 

Ponor i sa leve i sa desne strane. 

Korak po korak i suncem okupan 

Vasojevića Kom. Zubi sa sva tri vrha 

Kučkog Koma tek odavde, sa 

Vasojevićkog, dobijaju svoju pravu 

veličinu. Izgledaju nepristupačno, a 

naročito njihovi strmi sneţnici koji su 

kao predstraţa branili pristup. Na 

grebenima vidimo ekipu koja se 

zaputila ka vrhu, ali na vrhu ih ne 

vidimo. Kučki Kom ovoga puta ostao 

je pobednik. Na drugoj strani 

Prokletije, kameni vrhovi, ogromni 

klanci i venci. Visitor, Čakor, Maja 

Jezerce 2.694 m visok vrh, najviši vrh 

Prokletija, isticao se iz glavne skupine 

svojom belom piramidom. Izgledao je 

nedostupan. Sunce polako tone na 

horizontu i rumenilo se lagano razliva. 

Uţivamo i skupljamo snagu za 

povratak. 

Dva puta smo za dva dana na 

Vasojevića Komu u zimskim 

uslovima, nije mala stvar. Teško je 

pisati o planini, lepše je osećati je i 

doţiveti. 

 

Nebojša Bošnjak 

 

BELEŠKE STVORENJA SA 

DNA VAZDUŠNOG OKEANA 

 
Kada gledate film ili fotografiju 

visokoplaninskih predela Himalaja ili 

Karakoruma moţete pomisliti da oni 

veoma liče na naše visoke planine u 

zimskim uslovima. Naizgled liče, ali je i 

mnogo toga drugačije. Pre svega 

meteorološki elementi koji na 

fotografijama i filmu nisu ili nisu lako 

uočljivi. Na te uslove, pre svega 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 61  M A J 2008.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e2
5

 

razreĎenog vazduha, privikavaju se penjači 

u procesu koji se naziva akutna 

aklimatizacija. Izneću neka od iskustava 

preţivljavanja velike visine članova 

vojvoĎanskih ekspedicija.  

Nekoliko poslednjih godina, 

prosečno oko  dva meseca godišnje 

provodim sa članovima VojvoĎanske 

ekspedicije na  veoma visokim planinama, 

ali ipak sam najveći deo ţivota proveo na 

visini od oko 100 metara nad morem. 

Nakon pet vrhova viših od 8000 metara i 

još nekoliko niţih ne mogu da kaţem da 

mi aklimatizacija nije potrebna. Na neki 

način mi je svaki put lakše, aklimatizacija 

traje sve kraće i bez ozbiljnih teškoća. 

Posle svega nisam u stanju da tvrdim da se 

organizam moţe trajno privići na visinu, 

siguran sam da ja iz ekspedicije u 

ekspediciju sve brţe prolazim proces 

privikavanja na uslove visokih planina. 

Verujem da je moj sve brţi i lakši 

prolazak kroz nedaće aklimatizacije više 

rezultat moga nagomilanog iskustva u 

boravku na velikoj visini nego fiziološkog 

prilagoĎavanja mog organizma na uslove 

koji tamo vladaju. Za takozvanu hroničnu 

aklimatizaciju je verovatno potrebno da se 

čovek rodi i veći deo ţivota provede u 

visokoplaninskim predelima. 

Jedna od posledica povećanja 

nadmorske visine je povećanje količine 

ultraljubičastog zračenja (talasna duţina 

od 0,20 do 0,40 μm).  Ultraljubičasti deo 

spektra, sa veoma malim talasnim 

duţinama, nevidljivim za čovečije oko, 

ima jako hemijsko dejstvo. Na gornjoj 

granici atmosfere ultraljubičasti deo 

spektra  sadrţi 6,7% ukupne količine 

sunčeve zračne energije koja dospe do nje. 

Zaštitne naočare su zato veoma vaţne, a u 

ponudi na trţištu ima dovoljno različitih 

marki koje zadovoljavaju različite 

prohteve. MeĎutim, treba naglasiti da sa 

naočarima neuobičajeni  problemi nastaju 

na velikim visinama gde je temperatura 

veoma niska.  Ako se koristi dodatni 

kiseonik posebno treba voditi računa da 

naočare budu kompatibilne sa maskom za 

uzimanje dodatnog kiseonika. Velika je 

nevolja ako se ustanovi da se kroz naočare, 

zbog maske na licu, pri hodanju ne vidi 

kuda se gazi. Ili da dah iz maske prolazi 

ispod naočara pri čemu se na naočarima 

iznutra stvara sloj leda što predstavlja 

veliki problem kada na rukama imate 

rukavice koje zbog hladnoće ne smete 

skidati.  

Manje iskusnim planinarima 

problem moţe pričiniti difuzno zračenje 

(kada je oblačno). Nije jedan planinar 

ostao privremeno slep nakon kraćeg ili 

duţeg boravka na snegu po oblačnom 

vremenu bez naočara. Neki od ovih 

slučajeva su se fatalno završili (Korejska 

ekspedicija na Everest 2004. godine, tri 

poginula penjača). Na velikim visinama 

naočare se ne skidaju ni po oblačnom 

vremenu. Ipak, moram priznati da sam 

ponekad bio primoran da pri slaboj 

vidljivosti skidam naočare da bi se mogao 

orijentisati. Za slučaj da nam vid ošteti 

ultraljubičasto zračenje sa sobom smo 

uvek nosili kapi za oči, atropin i mast 

choramphenicol.  

Zaštita delova lica i ruku koji su 

izloţeni direktnom zračenju sunca nije 

problem ako imate kremu sa 

odgovarajućim zaštitnim faktorom. Na 

prvim ekspedicijama sam koristio one sa 

zaštitnim faktorom 40, pa čak i 50. 

Kasnije sam od tih krema odustao, 

ispostavilo se da su zimogriţljive i da  

neće da izaĎu iz tube na niskim 

temperaturama. Praktičnije je koristiti 

kremu sa naprimer, zaštitnim faktorom 20, 

ona se da lakše razmazati. Mislim da 

nikada nismo imali ozbiljnih problema sa 

opekotinama od sunca, ali naši nosači jesu, 

pa se kao dobro pokazalo to što smo uz 

sebe uvek imali sinoderm kremu za 

lečenje opekotina. I mislim da kišobran u 
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rukama planinara koji napreduje dolinom 

prema podnoţju planine i baznom logoru 

izgleda aristokratski i prijatnije od slojeva 

kreme koja se meša sa prašinom i znojem. 

Vaţna promena koja nastaje sa 

povećanjem nadmorske visine je i  

opadanje temperature. Vertikalni termički 

gradijent prosečno iznosi 0,560 C na 100 

metara visinske razlike. U toku 

vojvoĎanskih himalajskih ekspedicija 

dešavalo se da doţivimo i preţivimo 

temperature od -360 C. Treba još naglasiti 

da je od same temperature za planinare 

vaţniji temperaturni osećaj koji zavisi ne 

samo od temperature već i od brzine vetra 

i vlaţnosti vazduha.  Odevanje u planini je 

posebna tema, a pošto su ljudi već boravili 

i u otvorenom svemiru ja ću samo podsetiti 

na onu staru: ''Nema zime, ima samo loše 

obučenih''. U sukobu sa niskim 

temperaturama su osim odevanja vaţni i 

način ishrane i unošenje tečnosti. Priprema 

hrane i napitaka na velikoj visini je tema 

kojoj treba posvetiti više prostora. Ovde 

samo ţelim da naglasim potrebu da se 

prilikom izbora hrane za visoke planine 

mora razmišljati o tome kako ćete tu hranu 

pojesti, ako treba i zaleĎenu. Tokom 

ekspedicije Everest 2005. slomio sam dva 

zuba na čokoladice tvrde kao kamen. 

Gutanje snega moţe samo donekle 

zameniti vodu ali će dodatno ohladiti telo i 

prehladiti grlo. Za sprečavanje hlaĎenja 

ekstremiteta vaţna je i periferna 

cirkulacija. Za vreme dugotrajnog, 

ponekad višednevnog boravka u šatoru 

perifernu cirkulaciju, ali i opštu kondiciju, 

smo čuvali redovnim veţbama.  Perifernu 

cirkulaciju pomaţe i aspirin, standardno 

pri aklimatizaciji koristimo jedan dnevno 

u dozi od 100 do 500 mg. Aspirin se 

koristi i nakon ekspedicije jer smanjuje 

koagulabilnost krvi (''razreĎuje'' krv) i 

smanjuje rizik od tromboflebitisa 

(zgrušavanja venske krvi). Primetili smo 

da članovi nekih ekspedicija na Everestu 

koriste neke medikamente koji doprinose 

perifernoj cirkulaciji kao što su Cialis i 

Viagra.  Verujem da prilagoĎavanju na 

niske temperature pomaţe i odrţavanje 

higijene. U baznom logoru je tokom 

sunčanih dana umivanje vodom u šatoru 

sasvim izvodljivo, a pospešuje perifernu 

cirkulaciju. Na primer, u baznom logoru 

K2 ruske ekspedicije često montiraju 

improvizovanu saunu. Vodeći računa o 

higijeni tokom dugotrajnih ekspedicija, 

osim što pomaţemo aklimatizaciju, 

pozitivno utičemo na raspoloţenje članova 

ekspedicije i na njihovo zdravlje. Na 

ranijim ekspedicijama smo isprobali 

kreme koje štite od smrzavanja, u stvari 

podstiču perifernu cirkulaciju. Zbog 

problema prilikom nanošenja i uklanjanja 

pokazale su se kao pogodne samo za 

kratkotrajnu, jednokratnu upotrebu. Na 

dugotrajnim ekspedicijama nisu praktične 

te smo prestali da ih nosimo sa sobom. 

Grlo se od niskih temperatura, prehlade i 

neprijatnog kašlja sasvim dobro brani 

bombonama koje prilikom uspona gotovo 

neprekidno imamo u ustima, a  rezervne 

čarape u rancu su bar jednom spasile prste 

na ruci od smrzavanja. Uspeh ekspedicije 

često zavisi od sitnica. 

Pritisak atmosfere, odnosno vazdušni 

pritisak je srazmeran masi vazduha. Kao 

što raste pritisak mase vode sa povećanjem 

njene dubine, tako i pritisak atmosfere 

raste sa povećanjem ''dubine'', pa je i 

najveći na njegovom dnu. Prema 

proračunu na svaki m2 Zemljine površine 

na morskom nivou atmosfera vrši pritisak 

od oko 10,3 tone. Površina čovekovog tela 

iznosi 1,2 do 1,5 m2, pa prema tome na 

njega atmosfera pritiska masom od oko 12 

do 15 tona. MeĎutim, čovek ne oseća na 

sebi tu veliku teţinu zato što je prilagoĎen 

za ţivot pod tim uslovima. I tu nastaje 

jedan od problema za planinare, za ona 

bića koji teţe da se od dna vazdušnog 

okeana odlepe i krenu u vis, ka površini. 
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Unutrašnji pritisak našeg tela, kojim se 

ono brani od vazdušnog pritiska na dnu 

vazdušnog okeana, pravi nam ozbiljne 

probleme kada se penjemo u vis. Prilikom 

svakog uspona na visoku planinu otičemo, 

naduvavamo se i kada bi kojim slučajem 

izbili na površinu atmosfere, rasprsli bi se 

kao balon. Posledice po zdravlje se kreću 

od privremenih do fatalnih. Glavobolja 

neće imati ozbiljne posledice ako se 

ponovo vratimo na dno odakle smo i došli, 

ali edemi (nagomilavanje viška vode u 

tkivima) mogu ostaviti trajne posledice, pa 

čak izazvati smrt. Ako nizak vazdušni 

pritisak na vašu sreću ne ostavi posledicu 

na vaše zdravlje, sigurno će izazvati 

posledice u vašoj improvizovanoj kuhinji. 

Na većoj nadmorskoj visini zbog niţeg 

vazdušnog pritiska voda ključa na niţoj 

temperaturi: na 2000 m n.v. na 930 C, a na 

8850 m n.v. temperatura ključanja vode je 

oko  670 C. Zbog toga ćete supu, koju ste 

kući kuvali 5 minuta, tamo gore kuvati 

znatno duţe, a najčešće dok vam ne dosadi 

kuvanje, nakon čega ćete je pojesti 

polupresnu. 

Sa povećanjem nadmorske visine 

opada visina stuba vazduha usled čega 

opada i vazdušni pritisak. Ovo dovodi do 

smanjenja gustine vazduha. Pošto vazduh 

sa povećanjem nadmorske visine ne menja 

svoj sastav, smanjenje gustine vazduha 

dovodi do smanjenja količine kiseonika u 

jedinici zapremine. Sa povećanjem 

nadmorske visine smanjuje se količina 

kiseonika proporcionalno sa smanjenjem 

količine i ostalih gasova u smesi koju 

nazivamo vazduh. Drugim rečima, sa 

smanjenjem vazdušnog pritiska vazduh je 

reĎi, ali se ne menja proporcionalni odnos 

gasova koji čine vazduh. I na Everestu i u 

Subotici kiseonik čini 20,95% vazduha.  

Ove činjenice treba imati na umu 

kada se o razmišlja o količini kiseonika 

na, na primer Everestu. Na Everestu je 

normalni vazdušni pritisak 340 mb (na 

nivou mora je 1013 mb). 

Opadanje vazdušnog pritiska i 

opadanje količine kiseonika u jedinici 

zapremine izazivaju čitav niz  poremećaja 

kao što su: akutna visinska bolest, visinski 

plućni edem, visinski moţdani edem, 

visinski sistemski edem, subakutna 

visinska bolest, hronična visinska bolest, 

retinalna krvarenja i barotrauma uha.  

Zasićenost eritrocita (crvenih krvnih 

zrnaca) kiseonikom nazivamo saturacija, i 

ona se izraţava u procentima. Na malim 

nadmorskim visinama, ako je organizam u 

stanju mirovanja ili umerenih aktivnosti 

saturacija je preko 90%, čak blizu 100%. 

Na velikoj visini, a na ekspedicijama 

saturaciju počinjemo meriti na visini preko 

3000 metara, saturacija opada. Kod loše 

aklimatizovanih planinara  saturacija u 

baznom logoru na oko 5000 m iznosi 

manje od 80%, a  kod onih koji pokazuju 

simptome akutne visinske bolesti i ispod 

70%. Saturacija se na planinarskim 

ekspedicijama meri pomoću malog ureĎaja 

na baterije koji se prilikom merenja stavlja 

na prst ruke. Na ekspedicijama smo do 

sada imali pravilo da na veću nadmorsku 

visinu ne idemo dok se saturacija u stanju 

mirovanja ne popne iznad 80%. U baznim 

logorima Karakoruma koji se nalaze na 

oko 5000 m saturacija aklimatizovanih 

članova ekspedicije iznosila je oko 85 do 

90, pa i više procenata. U isturenom 

baznom kampu Everesta na 6400 metara 

saturacija aklimatizovanih članova 

ekspedicije je iznosila preko 80 %. 

Prilikom pristizanja u bazni logor 

saturacija članova ekspedicije čija 

aklimatizacija teče dobro iznosi oko 80%. 

Narednog dana saturacija često moţe i da 

opadne, da bi se nakon tri dana podigla i 

zadrţala na višem nivou. Najviši nivo 

saturacije beleţi se poslednjih dana 

boravka u baznom kampu, posle 30 do 50 

dana. Članovi ekspedicije i pomoćno 

osoblje koje pokazuje simptome akutne 
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visinske bolesti po pravilu ima saturaciju 

niţu od 75%. Pojedini članovi tima koji su 

2 do 3 meseca pre polaska na put imali 

broj eritrocita blizu donje granične 

vrednosti za zdrave osobe koristili su 

preparate gvoţĎa da bi popravili krvnu 

sliku. To je trebalo da doprinese brţoj 

aklimatizaciji. 

Brojni su problemi koji nastaju usled 

razreĎenog vazduha. Organizam pre svega 

pokušava da manjak kiseonika nadoknadi 

ubrzanom ventilacijom pluća, dahtanjem. 

Iz iskustva znam da je potrebno duboko i 

intenzivno disati, naročito to treba činiti 

unapred, u smislu da sa intenzivnim 

disanjem treba početi pre napora na kojeg 

se spremamo (na primer penjanje neke 

teške vertikale). I dok se odmaramo u 

baznom logoru, a pogotovo u visinskim 

logorima treba obratiti paţnju da dišemo 

duboko i da povremeno vršimo ventilaciju 

pluća dubokim disanjem, naročito pre 

spavanja. Ovo će pomoći da se planinar 

brţe aklimatizuje ili da bar nakratko 

ublaţi simptome akutne visinske bolesti 

kao što su glavobolja, vrtoglavica i 

mučnina. Dakle, dok o disanju na manjim 

visinama ne razmišljamo i ovu telesnu 

aktivnost prepuštamo podsvesti, na velikoj 

visini tehnici disanja treba posvetiti 

posebnu paţnju, naročito pri penjanju. 

Značaj tehnike disanja se uočava prilikom 

merenja saturacije. Na ekspedicijama u 

kojima sam učestvovao je vaţan i dobar 

običaj da se u baznom logoru bar jednom 

dnevno meri saturacija radi praćenja toka 

aklimatizacije kod svakog planinara. Ako 

bi izmerio saturaciju instrumentom nakon 

intenzivne ventilacije pluća ubrzanim i 

dubokim disanjem rezultati bi po pravilu 

bili mnogo bolji. Vremenom, tokom svih 

ovih ekspedicija, toliko sam se izveštio u 

tome da sam na merenju (posle primene 

ovoga ''trika'') mogao postići odlične 

rezultate. Uspevao sam da imam saturaciju 

bolju od šerpasa ili mnogih drugih 

planinara, iako se prilikom merenja bez 

prethodne ventilacije moji rezultati mogu 

smatrati prosečnim. Posledica ovih mojih 

pokušaja prevare saturatora i onih koji u 

njega gledaju je da sam shvatio da  ta 

usiljena i intenzivna hipreventilacija meni 

čini dobro.  

Druga vaţna posledica nedostatka 

kiseonika je ubrzani puls. Normalna 

brzina srčanog rada je 50 do 90 udara za 

jedan minut, a najveći puls u stanju 

mirovanja u baznom logoru na oko 5000 m 

n.v. kod jednog člana vojvoĎanske 

ekspedicije iznosio je oko 120. Kao i 

ubrzano disanje i ubrzani puls je posledica 

pokušaja organizma da prevaziĎe problem 

nedostatka kiseonika. Po pravilu, nakon 

dolaska na veliku (veću) visinu puls je 

prilikom merenja kod svih članova 

ekspedicije bio uvećen (kod nekih 60, kod 

nekih i preko 100 otkucaja u minuti), da bi 

narednih dana pri boravku na istoj visini 

puls opadao. U vezi sa ovim je i unošenje 

tečnosti u organizam. Primetio sam da na  

puls na većoj visini donekle moţe da se 

utiče tako što se unosi veća količina 

tečnosti u organizam. U svakom slučaju, 

ako se u organizam ne unosi dovoljno 

tečnosti, ili ako se tečnost brzo gubi usled 

aktivnosti, puls raste. Ali gomilanje 

prevelike količine tečnosti u tkivima 

dovodi do jedne druge negativne 

posledice: sistemskog edema i povišenog 

krvnog pritiska. Ovo se moţe regulisati 

medikamentima koji sluţe za izbacivanje 

viška tečnosti iz organizma (lometazid, 

lasix i dr.), mada je to mera kojoj smo 

retko pribegavali. U svakom slučaju u 

periodu aklimatizacije koji moţe na 

ekspediciji da potraje nekoliko dana treba 

u ishrani izbegavati namirnice (so, masna 

hrana) i napitke (čaj, kafa) koje podiţu 

krvni pritisak, a insistirati na hrani i piću 

koji pomaţu aklimatizaciju (npr. beli luk, 

napitak od nane i sl.).  

Ishrana na velikoj visini je opširna i 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 61  M A J 2008.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e2
9

 

ovde sporedna tema. Ono što je u 

kuhinjama baznih logora uočljivo je da 

svaka ekspedicija i svaki pojedinac poštuje 

neki sistem pravila i običaja vezanih za 

ishranu, ali da ta pravila nisu do kraja 

standardizovana. Uopšteno je bitno to da 

penjači na planini pokušavaju načinom 

ishrane da očuvaju zdravlje i kondiciju, da 

ubrzaju aklimatizaciju i olakšaju ili uklone 

simptome akutne visinske bolesti. Pošto je 

potreba za kalorijama na planini znatno 

veća nego ispod nje, a apetit  slab, trudimo 

se da uz sebe imamo onu hranu koja će 

nam probuditi ţelju za jelom. To je išlo 

dotle da sam prilikom uspona na Everest 

nosio gotovo jelo u C2 na 7800 m. I tamo 

sam ga pojeo, a posle njega mesni narezak 

i neke slatkiše... Oko hrane je veoma lako 

napraviti nesporazum meĎu članovima 

tima, ovo je tema kojoj treba posvetiti 

mnogo paţnje prilikom priprema. I pored 

toga se sa ekspedicije u Suboticu vraćam 

svaki put za oko 10 kg lakši u odnosu na 

stanje pred polazak. Kod priče o ishrani 

zaustaviću se na konstataciji da je ukusna i 

zdrava hrana u velikoj količini potrebna 

tokom boravka na visini. Ali je neophodna 

i sposobnost da se od zadovoljstva i 

potrebe odustane zarad drugarstva i cilja 

ekspedicije. 

Moj je zaključak (koji moţda vaţi 

samo za mene) je da mi veća količina 

tečnosti na visini sigurno treba, ali i to da 

neko preterivanje i nalivanje na silu ne 

ostavlja posebno povoljne posledice. Za 

mene i za mojih 70-75 kg dovoljno je da 

uzimam 3 do 4 l tečnosti na dan. Zapravo 

je proces aklimatizacije išao istom 

brzinom i kada sam pio toliko da ne 

osetim ţeĎ i kada sam pio više od toga (''na 

silu''). Treba naglasiti da je svuda 

navoĎenu preporuku o unošenju velike 

količine tečnosti u organizam moguće 

poštovati do otprilike baznog logora. Na 

većim visinama, naročito na finalnom 

usponu je naţalost gotovo nemoguće 

obezbediti veću količinu tečnosti. Ako je u 

šatoru tri osobe i jedan gorionik noć često 

nije dovoljno duga da se istopi 12 litara 

vode za naredni dan. A često je u šatoru 

četiri, jednom prilikom u poslednjem 

kampu C3 pred uspon nas je bilo šest u 

šatoru za tri osobe. Po pravilu sam sve 

finalne uspone na vrhove od 8000 m vršio 

sa litrom tople tečnosti u termosu (čaja i 

sl.) za uspon i povratak (ponekad i 23 

sata). Dobri su uslovi ako sam pre i posle 

uspona mogao piti tečnosti. Najčešće su to 

razni ''čajevi'', vitaminski napici i orasol 

(zbog nadoknade elektrolita). Treba 

naglasiti da je zbog upotrebe aspirina 

izlučivanje C vitamina iz organizma 

povećano te bi C vitamin trebalo unositi u 

većoj količini. Pošto se C vitamin 

razgraĎuje u toploj vodi, potrebno ga je 

unositi na neki drugi način. I pri tome 

treba voditi računa da u praznom i 

naprezanju izloţenom stomaku kisele 

tablete mogu da izazovu mučninu. 

Po pravilu, nakon teških i 

iscrpljujućih tura, na primer od baznog 

logora do visinskih kampova i nazad, zbog 

gubitka tečnosti u organizmu puls raste, a 

krvni pritisak opada. Unošenjem tečnosti 

odnos se menja i puls počinje da opada, a 

pritisak raste. Posle nekoliko 

aklimatizacionih tura obično uspevamo da 

i puls i pritisak dovedemo u granice 

normale. Ipak, pre svega treba reći da su 

opšte zdravlje i dobra kondicija najvaţniji 

za  pravilnu aklimatizaciju na veliku 

visinu. Kondiciono dobro pripremljeni 

članovi ekspedicije su prilikom prvog 

merenja nakon pristizanja u bazni logor 

(obično oko 5000 m n.v.) imali povećan 

puls koji je iznosio od 60 do 120 otkucaja 

u minuti. Narednih dana pus opada, da bi 

nakon 30 do 50 dana boravka u bazi i 

iznad nje puls postao normalan za osobu 

koja ga meri, to jest isti kao i na malim 

nadmorskim visinama. Kada sam pristigao 

u istureni bazni logor na 6400 na severnoj 
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strani Everesta imao sam puls 98, a kada 

sam se vratio sa vrha posle 42 dana puls je 

iznosio 56. Pojedini članovi ekspedicija su 

u baznom logoru imali puls koji je 

povremeno ili čak stalno, a naročito prvih 

nedelja, prelazio 100 otkucaja u minuti. 

Verujem da je ubrzan puls, izmeĎu 

ostalog, pokazatelj loše kondicione 

pripremljenosti planinara. Mogu zaključiti 

da se  puls i krvni pritisak tokom 

ekspedicije mogu korigovati 

medikamentima, načinom ishrane i 

unošenjem tečnosti, ali da su opšte 

zdravstveno stanje i kondiciona priprema 

preduslov za odlazak na visoke planine. 

Za potrebe prevencije akutne 

visinske bolesti VojvoĎanska ekspedicija 

je sa sobom nosila tablete diamox 

(acetazolamid), za potrebe lečenja akutne 

visinske bolesti i edema tablete dexason, 

za teţe oblike moţdanog i plućnog edema 

dexason injekcije. Za izbacivanje vode 

smo sa sobom nosili i lometazid i lasix, a 

za regulaciju pulsa i krvnog pritiska 

cordipin. Litar domaće ljute za šest ljudi 

za dva meseca moţda i nije neka doza. Bar 

je koristan kao dezinfekciono sredstvo, a 

osim toga ume da odveţe jezik članovima 

drugih ekspedicija. To je jedan od načina 

da se razviju meĎuekspedicijski drugarski 

odnosi i doĎe do informacija koje ţivot 

znače. 

Potreba za povećanim unošenjem 

tečnosti u organizam je povezana sa 

aklimatizacijom, ali i sa još jednom 

vaţnom promenom koja se dešava sa 

povećanjem nadmorske visine: 

smanjenjem količine vodene pare u 

vazduhu.  

Sa povećanjem visine opada količina 

vodene pare, opada i relativna i apsolutna 

vlaţnost vazduha. Relativna vlaţnost 

vazduha pri tome opada sporije. Relativna 

vlaţnost vazduha je u stvari zasićenost 

vazduha vodenom parom, a ona zavisi od 

količine vodene pare u vazduhu i 

sposobnosti vazduha da vodenu paru 

primi. Sposobnost vazduha da primi 

odreĎenu količinu vodene pare opada sa 

opadanjem temperature. Iz ovoga 

proizilazi da relativna vlaţnost na velikim 

visinama još uvek moţe da bude prilično 

visoka (prema meteorološkim izveštajima i 

merenjima često je preko 60%), ali je pri 

tom stvarna količina vodene pare u 

vazduhu (apsolutna vlaţnost vazduha ili 

napon vodene pare) veoma mala. U 

slobodnoj atmosferi na 2000 metara iznad 

Zemljine površine količina vodene pare je 

upola manja, a na oko 8000 metara čak je i 

do sto puta manja od one u prizemnom 

sloju vazduha.  

Zbog male količine vlage u hladnom 

vazduhu i zbog intenzivnog i ubrzanog 

disanja organizam na velikoj visini 

evaporacijom gubi veliku količinu vode i 

toplotne energije koju je potrebno 

nadoknaditi.  

Posebno trpi sluzokoţa i koţa koja 

nije pokrivena, javlja se sušenje do 

pucanja i krvarenja. Savremena 

kozmetička sredstva su dobra i dovoljna 

zaštita, treba samo biti disciplinovan i 

istrajati u redovnom nanošenju zaštitnih 

krema. Najteţe je prvih 60 do 70 dana. 

VojvoĎanska ekspedicija godinama koristi 

kreme nivea i zaštitu za usne labello. 

Disajni organi se od suvog vazduha i 

suvog kašlja koji moţe rebra da polomi 

čuvaju tabletama pantenola, ali pošto nije 

dobro da se on koristi prekomerno, dobro 

ga dopunjuju livene mentol bonbone. 

 I kada planinari obave 

aklimatizaciju, izbore se sa svim 

nevoljama negostoljubivih visokih slojeva 

atmosfere i uspeju da očuvaju uljudne i 

drugarske odnose, ostaje im da reše još 

jednu sitnicu: penjanje na vrh. 

Zato je osim svih nabrojanih i 

mnogih nespomenutih sitnica za uspešnu 

ekspediciju i prijatnu uspomenu na nju 

veoma vaţno dobro raspoloţenje. Ne treba 
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se plašiti predoziranja!  

   

Iso Planić 

 

ZIMSKI USPON NA TREM 

 

Kad sam pre pet godina prvi put 

učestvovao na zimskom usponu na 

najviši vrh Suve planine nisam ni 

slutio da ću svake godine krajem 

februara meseca biti u Nišu meĎu 

nekoliko stotina planinara u nameri da 

se popnem na vrh. Tih godina je na 

organizaciji akcije radilo mlado 

društvo, ţeljno promena koje mnogi 

stariji nisu shvatali, nije sve bilo 

moţda uvek onako kako je trebalo biti 

ali je bilo uvek interesantno i iskreno. 

Svaki put je uspon donosio nešto novo, 

nikada vremenski uslovi nisu bili kao 

prethodni put, jedino je osećaj 

ispunjenosti i zadovoljstva kada se 

popneš na vrh uvek isti. Na akciju sam 

išao u društvu nekoliko, najčešće troje 

ili četvoro planinara iz Subotice. 

Putovali smo vozom ili redovnom 

autobuskom linijom iz Subotice do 

Niša. Za ovogodišnji, 12. po redu 

zimski uspon na Trem, po dobijanju 

pozivnog pisma odlučili smo se da 

organizovano u većem broju 

učestvujemo na ovoj akciji. Sve je išlo 

po planu, bilo je dovoljno 

zainteresovanih da zakupimo autobus i 

krenemo put Niške banje. Naţalost, 

dešavanja u Srbiji nekoliko dana uoči 

odrţavanja akcije su pretile da 

pokvare sve naše planove. Nekoliko 

planinara je ipak odlučilo da ostane 

kući. Ipak, u petak ispred klupskih 

prostorija, u tačno zakazano vreme 

okupilo se tridesetak planinara 

spremnih za put. Udobnim autobusom 

našeg prevoznika Benešprevoza sa 

Palića krenuli smo ka Niškoj banji. 

Usput nam se priključuju planinari u 

Sirigu, Novom Sadu i Beogradu. U 

Nišku banju stiţemo po planu nešto 

posle 22.30 časova. Smeštaj je u 

zgradi osnovne škole Ivan Goran 

Kovačić. Škola je dovoljno velika da 

primi veći broj planinara tako da 

nema guţve u učionicama. 

Organizator je obezbedio dovoljno 

podmetača i sunĎera, grejanje je 

radilo, istina ni napolju nije bilo 

mnogo hladno. Iako umorni od puta, 

osim formalnosti oko prijava, 

nalazimo dovoljno vremena i snage da 

se pozdravimo sa poznatim licima, 

planinarima iz drugih društava koji su 

stigli na akciju. BuĎenje u subotu je 

predviĎeno za 6 sati, ali većina se budi 

pre vremena. Pripremamo se za 

polazak, planirano je da se u 7 sati 

posebnim autobusima prevezemo do 

Gornje Studene. Na autobuskoj 

okretnici u Niškoj banji nas čekaju tri 

autobusa i vozimo se do polazne tačke 

u selu Gornja Studena prolazeći kroz 

Jelašničku klisuru. Marko, predstavnik 

domaćina, nas upoznaje u autobusu sa 

prirodnim lepotama ovog kraja. U 

pola osam polazimo asfaltnim putem 

kroz selo i dalje u pravcu Bojaninih 

voda. Vreme je prolećno, najavljena je 

temperatura preko 15 stepeni. Stiţemo 

na Bojanine vode, novi planinarski 

dom desetina metara udaljen od 

spaljenog planinarskog doma, već je 

pun planinara koji su zastali za 
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osveţenje i doručak. Nakon Bojaninih 

voda staza je prekrivena snegom, 

dosta je klizavo i oteţano je kretanje. 

Uţivamo u pogledu na planine u 

daljini, u sunčevim zracima, uspon se 

lakše savladava u veseloj atmosferi. 

Mnogima iz našeg kluba ovo je prvi 

uspon na Trem, mnogima prvi jači 

uspon. Ipak, ne odustaju, znam ja da 

je voljni momenat na zavidnom nivou. 

Nekoliko naših spremnijih članova je 

odmaklo, oni imaju nameru da u 

povratku sa Trema ispenju i Sokolov 

kamen i Mosor. Mi ne ţurimo, na 

Devojačkom grobu se odmaramo i 

laganim koracima idemo dalje. Korak 

po korak, minut po minut i vrh se 

pribliţava mada je još uvek nekako 

daleko. Tešimo se, sigurno je odmah 

iza ovog vrha, ako ne iza ovog, onda 

sigurno iza sledećeg. Sve više 

planinara već silazi, bodre nas, još 

pola sata, još petnaest minuta, još 

samo malo, eno ga vrh se već vidi... i 

konačno stigosmo na 1810 metara 

nadmorske visine. Čekamo da se i 

ostali ispenju, da napravimo 

zajednički snimak za klupsku arhivu i 

sopstvenu dušu. Oduševljen sam, kao i 

uvek. Pogled je ove godine u odnosu 

na nekoliko prošlih godina 

fantastičan. Povremeni udari vetra nas 

opominju da je ćud planine 

promenljiva. Na vrhu smo ostali preko 

sat vremena, fotografisali se sa 

poznatim planinarima, prijateljima 

koji su izlazili na vrh. Kada je i 

poslednji naš član stigao do vrha 

krenuli smo laganim koracima nazad. 

Imalo je mnogo još da se tabana. Do 

Devojačkog groba je bilo uglavnom 

bez problema. Manje poteškoće su 

nastale na delu staze od Devojačkog 

groba do Bojaninih voda. Staza je 

uska, klizava, noge sve više izdaju, ali 

mora se napred. Neko brţe, neko 

sporije, uglavnom svi bezbedno i na 

vreme stiţemo do planinarskog doma. 

Ne zadrţavamo se mnogo, tek da se 

osveţimo malo i nastavljamo 

asfaltnim putem do Gornje Studene 

gde nas čeka pasulj. Ubrzo pada mrak, 

gubimo i volju, umor nas sve više 

savladava, noge su sve teţe, a čini 

nam se da je selo sve dalje. Svesni da 

nemamo mnogo izbora nastavljamo 

dalje bodreći jedan drugog. Posle 

tačno 11 sati pešačenja, preĎenih 25 

km i savladanih 1500 metara uspona, 

stigli smo pred zadruţni dom u 

Gornjoj Studeni. Jedemo pasulj, kao i 

uvek ukusan, prste pa poliţeš. Naš 

voĎa Siniša Radić nas poţuruje, 

autobus je već stigao. Zauzimamo 

mesto u autobusu i posle pola sata 

čekanja polazimo nazad u Nišku 

banju. Veče provodimo po svom 

nahoĎenju, umorni spavaju, neumorni 

se umaraju ili uţivaju u noćnom 

ţivotu Niške banje. Domaćini su u 

hotelu priredili dodelu zahvalnica i 

zabavno veče.  Za sutra planiramo 

uspon na Crni kamen. Ipak, većina 

umorna od uspona na Trem odlučuje 

da ne ide na uspon nego odlazi u Niš 

da razgleda grad. Nas osmoro polazi 

sa još pedesetak planinara na Crni 

kamen. Laganim koracima, onako baš 

uţivajući, do vrha nam je trebalo nešto 

preko tri sata. Pošto smo mi vezani 

vremenom za polazak autobusa 

odlučujemo u dogovoru sa vodičima iz 
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Niša da napustimo grupu i poţurimo 

napred da se na vreme vratimo u 

Nišku banju. Silazak sa vrha odakle je 

predivan pogled na Mosor i Trem bio 

je kao furija, brzo, ma šta brzo, 

najbrţe što moţe. Sa nama je i grupa 

planinara iz Novog Sada. Na jednoj 

raskrsnici ne skrećemo desno nego 

nastavljamo levo markiranom stazom i 

pravimo dodatna tri kilometra i u 

Nišku banju stiţemo tačno u 14 sati na 

autobusku stanicu. Autobus za Niš 

polazi za desetak minuta, nalazimo se 

u Nišu sa ostatkom grupe, pakujemo 

stvari u autobus i polazimo za 

Suboticu. Znam da su svi umorni i 

znam da su zadovoljni, pred nama su 

još brojni vrhovi i izazovi. Idemo 

dalje... 

 

Zoran Vukmanov 

 

КЊИГА „ШАПАТ НЕБА“ 

 

Књига Миливоја Ердељана 

„Шапат неба – Од крова Африке до 

крова света“ један је од 

најузбудљивијих путописа који сам 

прочитала. Она прати  Војвођанску 

алпинистичку експедицију у 

припремама за освајање Монт 

Евереста, чему предходе походи на 

не мање захтевне и изазовне врхове 

Африке и Хималаја. 

Са сваком прочитаном 

страницом увећава се наша пажња и 

ми откривамо потпуно непознате и 

узбудљиве пределе и земље. 

Истовремено, расте у нама и 

дивљење за све учеснике ових, на 

тренутке, надчовечанских подвига. 

Оваква путовања и експедиције 

обогаћују емоцијама и искуством и 

постају  непроцењиво благо и за 

појединца и за групу. Међутим, 

утисци и сећања бледе, нови 

 доживљаји потискују старе и 

чаробни тренуци нестају у забораву. 

Зато је корисно  и неопходно што 

више доживљеног записати, 

овековечити фотографијама или, у 

новије време снимити на филмску 

траку. Оваква документа бришу 

просторне и временске баријере и 

пружају, поред субјективног 

доживљаја и мноштво корисних 

 путоказа и практичних савета свима 

који се одлуче да крену у сличну 

авантуру. 

„Шапат неба“ је дирљиво и 

драгоцено сведочанство о остварењу 

једног сна, о путу који се прелази од 

идеје, готово нереалног изазова до 

стварности. Машта заљубљеника у 

планинске врхове уступа место 

разуму, практичном духу, доброј и 

систематичној организацији. 

Случајност се своди на најмању 

меру, а импровизација је само израз 

креативног духа која свему даје чар 

авантуре и игре. Да би се стигло до 

крова света кренуло се са „дна 

Панонског мора“, преко „снежних 

врхова Килиманџара“. Колико је то 

доиста задивљујући подвиг говори 

чињеница да од почетка освајања 

Монт Евереста 1922. године, овог 

горостаса је савладало тек око 2500 

алпиниста. Многи су остали заувек у 

његовим леденим гробницама. 

Човек је пре ступио ногом на Mесец, 
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него што је развио заставу на свим 

земаљским врховима. 

Аутор и сам учесник и 

организатор свих ових експедиција 

указује на сложеност припрема, 

тешкоће око налажења средстава, 

набавкe и допремањa опреме, 

сналажење на самом терену и сл. 

Наравно, неопходна је и вера да ће 

уз све то прорадити и оно „зрнце 

среће“, без кога и најбољи планови 

понекад доживе неуспех. Јер, као и 

свака борба и ова са снегом, ледом, 

ћудима природе, са сунцем који је 

на овим висинама такође 

непријатељ, са последицама 

висинске болести... је до краја 

неизвесна и драматична.  

Књига је писана јасним и 

једноставним стилом, добро 

илустрована (иако су фотографије 

углавном аматерске). Садржај је 

узбудљив, са пуно интересантних 

детаља који не улепшавају, али нам 

дочаравају фантастичне пределе 

који су често сурови за живот, али 

непоновљиви у својој лепоти. Књигу 

одликују и ерудитстки описи 

поднебља, историја становништва, 

обичаја, фолклора, специфичности 

везаних за исхрану, начин одевања, 

религијске обреде. 

Ипак, пре свега она је ода 

људима који заслужују поштовање 

не само због физичке спремности и 

издржљивости, већ пре свега због 

снаге духа који тежи да помера 

границе људског хтења и моћи, да 

жеље и снове претвара у реалност. 

Миливој Ердељан успео је да нас 

увери да алпинизам поред спортских 

одражава и задовољава и духовне 

потребе човека да буде ближе 

Боговима, да у мору тишине чује 

„Шапат неба“ и разуме поруке 

Вечног и Бесконачног.  

Наравно, потпуно је 

парадоксално да о овим 

подухватима пишем баш ја. Боб 

Марли је певао „No Woman No Cry”, 

што би у мом случају и слободном 

преводу значило – нема акција, нема 

писања. Једино ако ми се у 

овогодишње акције не урачуна 

шетња (одржана недељног 

поподнева у сенци Ђоковићевог 

тријумфа на Australian Open-u), 

праћена кишом и oпасним псом. И 

један и други „фактор“ су 

максимално убрзали корак. Пас ни 

најмање није личио на Лесија, али 

деца кад су ме видела узвикнула су: 

„Мама се (већ) враћа кући“. 

 

Лепа Радојевић 

 

DRY-TOOLING U SUBOTICI 

 

Alpinizam je specifičan oblik 

planinarstva koji zbog velikog rizika 

koji bavljenje njime nosi zahteva 

dobru fizičku i psihičku pripremu. 

Svugde u svetu prihvaćen je kao 

vrhunski sport. Fizička sprema se 

podrazumeva zbog napora koje ovaj 

sport nosi, ali sama po sebi nije 

dovoljna jer disciplina, volja i 

samokontrola su neophodni u teškim 

uslovima ili po ţivot opasnim 

situacijama. A kako bavljenje ovim 

sportom zahteva prilično treninga, 
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sportisti koji se bave alpinizmom 

morali su da pronadju način da što 

više veţbaju. Poznato je da u urbanim 

sredinama nema bas mnogo visokih 

stena, a često ni u okolini. Led bolje 

da i ne spominjemo, što znači da su 

sportisti osuĎeni na veţbanje na 

suvom. Sa druge strane, potrebno je 

raditi na tehnici upotrebe alatki za 

sneg i led, što je, vremenom, uticalo 

na razvoj jedne sasvim nove 

discipline. 

Ime dry-tooling je izvedeno iz 

engleskih reči koje se odnose na ova 

dva najvaţnija segmenta čitave 

tehnike. Kao sport, razvio se tokom 

devedesetih, rame uz rame sa drugim 

(extremnim) sportovima i 

dsiciplinama, ali daleko od toga da 

nije postojao i ranije. Dry-tooling se 

koristi u mix-climbingu, kada u 

usponu ima i zaleĎenih i suvih delova, 

a kao sportska disciplina sreće se u 

total dry obliku, gde se, bez obzira što 

nema leda, čitava linija prelazi 

upotrebom alatki za ledno penjanje. 

Ove tehnike koristile su se odavno za 

savlaĎivanje deonica koje nisu pod 

snegom i ledom a koje se naĎu na 

usponu alpinistima. Njihova primena i 

razvoj dali su novu disciplinu. S druge 

strane, primena kompozitnih 

materijala i novih tehnologija stvorila 

je novu generaciju opreme, lakšu za 

nošenje a pouzdaniju za korišćenje, što 

sportistima omogućava postizanje 

fascinantnih rezultata. 

Oprema koja je neophodna za 

Dry-tooling podrazumeva alatke za 

led, dereze, šlem i standardnu 

penjačku opremu - pojasevi, uţad, 

karabineri... 

Alatka za led (bajla) - je alatka 

koja asocira na sekiricu, drţi se u ruci 

a kraj se zabija u led ili kači na 

ispupčenja u steni. Postoje i posebne 

alatke za Dry-tooling, kod kojih je 

zakrivljenje drške najveće, vrhovi su 

od čvrtih legura čelika i koriste se bez 

gurtni oko zglobova zbog 

kombinovanog penjanja alatkama i 

rukama. Odlična za samoodbranu.  

Dereze - su metalni šiljci koji se 

montiraju na cipele. Zabijaju se u led 

ili se kače na ispupčenja u steni. 

Dereze za dry-tooling imaju jedan 

izbačen zub napred a ne dva 

(Monopoint) i imaju zub na peti. Ne 

biste voleli da nas sa ovom spravicmo 

neko nagazi, ili, ne daj boţe, šutne.  

U Subotici u nedelju 06.04.2008. 

godine  odrţano je takmičenje u dry 

tooling-u. Ovo je bio prvi pokušaj da 

se na prostoru Vojvodine organizuje 

dry tooling takmičenje. U organizaciji 

su učestvovali članovi  PK “Spartak” 

iz Subotice. Takmičenje je odrţano na 

veštačkoj steni u autoradionici 

Tehničke škole u Subotici. 

Sa veoma skromnim resursima 

pokušali smo da kreiramo veštačku 

stenu koja najpribliţnije opisuje ledno 

penjanje i dry tooling. Naravno, sa 

tekućim mogućnostima stena je 

morala da ostane 'suva', bez lednih 

detalja, ali smo zadovoljni što smo 

uspeli da našim gostima bar pribliţno 

opišemo tehnike i 'osećaj' ovog sporta. 

Ţelja nam je da sakupimo više ideja a i 

novca za kreiranje ovakvog poligona 

za veţbanje i takmičenja. Na ovom 

takmičenju učestvovalo je više od 20 
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takmičara iz Beograda, Kikinde i 

Subotice. 

Takmičari su pokazali da je dry 

tooling definitivno disciplina koja je 

počela da se razvija na našim 

prostorima. Predstavili smo ovaj sport 

našim sugradjanima i time napravili i 

nova poznanstva, a moţda i buduće 

alpiniste...  

Sakupili smo mnogo iskustva 

vezanog i za orgnizaciju ovakvih 

manifestacija. Gosti su posle 

takmičenja otišli zadovoljni sa 

obostranom ţeljom da se opet nadjemo 

u nekom drugom gradu na nekom 

drugom takmičenju i ponovo se dobro 

zabavimo. 

 

Zoran Vukmanov 

 

ВЕЗИРАЦ  -  МАЛО ИСТОРИЈЕ 

ИЗ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ 

 

Наше пешачке туре из 

Петроварадина увек иду преко 

Везирца и веома често поред 

споменика (каменог крста) на 

Везирцу, на коти 194 метра.  

А, да ли знате зашто се крст 

налази баш на том месту? Да ли 

знате шта се на овим просторима 

одиграло 5. августа, давне 1716. 

године? Да ли знате зашто се на тај 

дан одржавају црквене службе и у 

католичкој, и у православној цркви у 

Петроварадину, и у цркви Марије 

Снежне на Текијама? 

Крст од белог мермера, висок 

6,5 метара, ограђен металном 

оградом, као спомен на велику 

победу хришћанске над турском 

војском, подигнут је на Везирцу тек 

5. септембра 1902. године, у 

присуству три војна гарнизона, 

грађанства, црквених власти и 

племства. Споменик је градио 

архитекта Херман Боле, исти који је 

градио цркву на Текијама и синагогу 

у Новом Саду. 

У дане пред велику битку 

Турци су почели да гомилају своје 

трупе (око 200.000 војника) на коти 

194 м, на 4 километра од 

Петроварадинске тврђаве, са 

намером да освоје тврђаву и наставе 

освајачки поход на север Европе. У 

том моменту гарнизон у тврђави је 

бројао само 8000 војника, али је, по 

сазнању за намере Турака, хитно 

јављену у Футог, те се тамо 

стационирана аустријска војска (око 

70.000 војника, међу којима је било 

и много војника са ових простора - 

Срби, Хрвати, Мађари, Славонци), 

под командом Еугена Савојског, 

припремила за одбрану тврђаве.  

Еуген Савојски, процењујући 

да ће бити тешко бранити тврђаву, 

прешао је Дунав и кроз Срем 

Турцима пришао са леђа и, иако 

бројчано знатно слабији, у рано 

јутро, 5. августа 1716. напао Турке. 

Очекујући одбрану Петроварадинске 

тврђаве, напад у рано јутро 

изненадио је бројчано јачу турску 

војску. На коначан исход битке, 

свакако је утицало и велико невреме 

током ноћи и јутарња магла, која је 

вероватно ометала командовање над 

војском од 200.000 војника, 

смештених на великом простору. 
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Турци су потиснути према обалама 

Дунава, где су се многи подавили у 

мочварама Карловачког и 

Петроварадинског рита. Током 

битке смртно је рањен и заповедник 

турске војске, Али Дамад паша а 

битка је завршена око 11 сати 

преподне, поразом Турака. Ратни 

плен је био велик. Заробљено је 200 

топова, исто толико застава и око 

2000 камила!! Заробљен је и део 

раније опљачканог блага.  

Занимљив је податак да је 

главнокомандујући турске војске 

био Албанац а главнокомандујући 

аустријске војске Француз! После 

ове битке, кота 194 добила је име 

Везирац, што је уписано у све карте 

овог терена, а након овог пораза, 

Туци су доживели и пораз код 

Темишвара, након којег су морали 

коначно да се повуку са ових 

простора.   

 

Ото Јан 

 

ЈЕДНО (НЕ)ОБИЧНО 

НЕДЕЉНО ПЕШАЧЕЊЕ 

 

Можда мислите да су сва 

недељна пешачења иста или слична 

једно другом, са истим људима, по 

истим стазама - да је недељна 

шетња Фрушком гором прича која 

се понавља. Ипак, недељно 

пешачење које су 8. јула 

организовали Зоран Грчић-Грца и 

Милан Добровољски-Ранчер 

(верујем да ће се са мном сложити 

они који су били на пешачењу) и 

није било тако обично.  

Наши водичи су нас водили од 

Старих Лединаца до манастира у 

Раковцу, па старим и новим стазама 

до нових видиковаца и даље, уз 

поток до Думбовачког водопада. 

Попевши се изнад водопада 

наставили смо поточном долином, 

преко камења, камичака и срушеног 

дрвећа, па оштрим успоном до 

Бранковца и даље, гребеном 

Фрушке горе на Змајевац и назад у 

Лединце. 

Окупљени планинари у Статим 

Лединцима прво су информисани 

где се иде, колико је стаза тешка за 

пешачење и упознали се са 

планинарима који који су први пут 

дошли да пешаче, а затим били 

почашћени Ранчеровом песмом из 

нове збирке, а збирку песама добила 

је на поклон планинарка која је први 

пут дошла на пешачење. 

Наши водичи мудро су нас 

водили, водећи рачуна да већи део 

стазе иде кроз шуму, где смо били 

заштићени од сунца које је тих  дана 

немилосрдо пржило. Водичи би нас 

повремено изненадили прелепим 

видиковцима, где смо направили 

две краће паузе и уз доручак се 

дивили граду који је био пред нама 

као на длану! Погледом смо 

обухватили град али и околна места, 

како са новосадске, тако и са 

сремске стране. Док нам је поглед 

пловио Дунавом имали смо утисак 

да смо и ми део реке. Баш онако 

како Дунав запљускује обале града и 

сремске стране, тако су и наши 

погледи пловили час ка једној, час 
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ка другој обали. Оно што нам се 

највише свидело, забележили су и 

фотоапарати, још мало одморили 

душу и тело и кренулу даље ка 

манастиру Раковац. 

Стаза до манастира у Раковцу 

је била блатњава, "обогаћена" 

копривом и купинама које су 

вребале да ожаре или саплету оне 

који су се дивили околини и мање 

обраћали пажњу на препреке на 

стази.  

Манастир је био обасјан 

јутарњим  сунцем, а из цркве се чула 

јутарња служба. Некад најбогатији 

манастир на Фрушкој гори, па онда 

дуго година заборављен и 

сиромашан, задњих пет година, уз 

Божију помоћ и помоћ донатора, 

поново се присећа некадашњег сјаја. 

Обновљена је црква и саграђени 

нови конаци. Остало је још доста да 

се уради, мада је манастир и овако 

леп. Запалили смо свеће, допунили 

флаше водом и са вером у Бога 

кренули даље. 

Пешачење смо наставили мање 

травнатом стазом кроз шуму и лепу 

хладовину. Стаза нас је довела до 

Думбовачког потока па преко 

камења и каменчића до водопада. 

По овој суши није било пуно воде, 

али  довољно да се освежимо. 

Попели смо се изнад водопада и 

наставили поред потока, прескачући 

камење и  порушена стабла. 

Погледи су лутали по прелепој 

поточној долини, па су неки од 

планинара главом "овери" оборено 

стабло или се спотакли на камен! 

Шалили смо се да ова стаза асоцира 

на роштиљ, печење и слично, не 

слутећи да би нас то негде на пут 

могло и дочекати. 

Оштрим успоном напустили 

смо долину Думбовачког потока, 

бодрени од наших водича, и изашли 

на Бранковац где смо направили 

краћу паузу и наставили ка 

Змајевцу.  

На планинарској стази 

наилазимо на камп телевизијске 

екипе и док један део планинара са 

Грцом на челу пролази, нас десетак 

са Ранчером стрпљиво чекамо да 

радници спусте антене и каблове 

које су ту поставили. Наша 

стрпљивост је била награђена 

расхлађеним пићем и овалом 

роштиља. Сити и освежени кренули 

смо за првом групом, 

незаборавивши да наше изненадне 

домаћине позовемо у наш дом на 

Поповици. 

Уз одличан роштиљ и 

освежење, пешачење од Бранковца 

до Змајевца и није био неки напор. 

Наши другари су већ били тамо и 

одмарали се у хладовини. Причом о 

роштиљу правили смо им зазубице, 

али смо их почастили смо их соком 

који смо добили од домаћина кампа. 

На крају - шта остаје у сећању 

са оваквог пешачења? Ја још увек 

чујем звук Грцине "трубе", песму 

која је прати, жубор Думбовачког 

потока и осећам укус роштиља коме 

се нисмо надали!  

 

Оља Максимовић  
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STENOVITI DIVOVI 

 

Planinari "Jelenka" iz Pančeva 

posetili su crnogorske planine Komove 

i Visitor. Smeštaj je bio rezervisan u 

eko katunima na Štavni, podno 

Komova. Pošto do sada nismo nikada 

bili tamo, a znajući za "poslovni 

crnogorski duh", nisam se opuštao i 

celim putem sam bistrio u glavi 

moguće rezervne varijante. Ipak, 

ispostavilo se da smo dobili smeštaj na 

kakav kao planinari do sada nismo 

navikli, a voţnja Lastinim luksuznim 

turističkim autobusom stvarala je 

gotovo neprijatan osećaj. Ostalo je 

samo još da nas posluţi vreme.  

Granicu smo prešli oko 3 sata 

posle ponoći. Crnogorski granični 

policajac, sa rukama u dţepovima, 

familijarno je traţio od jedne naše 

učesnice da mu skuva kafu dok se ona 

baškarila po prednjem sedištu diţući 

noge na rukohvat i sedište suvozača.  

Blizu Andrijevice, u rano jutro, 

bezuspešno smo pokušavali da 

naĎemo neku otvorenu pekaru. Kiša je 

rominjala i vreme je bilo sumorno. Sa 

glavnog puta odvojili smo se na uski 

put prema Kolašinu. Serpentine su 

bile sve oštrije, uspon i zebnja sve 

veći. Šta ako naiĎe kamion iz 

suprotnog smera? Uz dosta muke stigli 

smo do mesta Trešnjevik, a odatle sa 

stvarima peške nastavili 

makadamskim putem. Posle dva 

kilometra, sustigao nas je autobus i 

vozač Milovan koji se odvaţio da 

pretera autobus. Uskoro smo se 

smestili u katune, a sunce je obasjalo 

Komove i okolinu, prikazujući pejzaţ 

crnogorskih planina u najlepšem 

svetlu. Iako umorni od puta, u 10 

časova krenuli smo na Kom 

Vasojevića (2.461 m) koji je u nekoj 

davnoj, nepisanoj podeli, pripao 

istoimenom plemenu. Vrh preko puta, 

pripao je Kučima.  

Velika i šarolika grupa od 45 

učesnika, polako se uzdizala u visine. 

Osećajući snagu ove kamene mase i 

vazduh ovakvih visina, na vrh se 

većina popela oko 13 časova. Većina 

se i uputila nazad, a nekoliko 

najhrabrijih i sklonih avanturi, 

nastavili dalje, prema Komu Kučkom. 

Najiskusniji i najsposobniji, Jerema, 

popeo se na njega. Nekoliko 

pomenutih je pokušavalo da savlada 

greben koji se u nepravilnom obliku 

trošio do sledećeg vrha, pa pošto nisu 

mogli dalje, a ni bliţe, odlučili su se 

za nasilno spuštanje po siparu, preko 

koga su, Bogu hvala, uspeli da se 

dočepaju bezbednosti MeĎukomlja, 

dok ih je ostatak grupe zabrinuto 

čekao u katunima.  

Sumrak je doneo i hladan 

planinski vazduh i svi su brzo zaspali 

ove prve noći, umorni i opijeni 

vazduhom.  

Naredni dan donosio je lošu 

vremensku prognozu, a meni je 

pripala neslavna duţnost da vodim 

grupu na Visitor, iako nisam poznavao 

teren. Nosio sam kartu i uzdao se 

kompaktnost grupe i pomoć iskusnijih 

kolega.  

Milovan nas je hrabro i vešto 

spustio sa jedne planine, a na uspon 

na drugu smo krenuli iz Murina. 
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Uspon počinje odmah, a prvi deo staze 

ide kroz šumu. U jednom trenutku 

smo izgubili markaciju, ali smo je 

ponovo pronašli zajedničkim 

angaţovanjem i uskoro izašli na prvi 

greben sa koga je već bio izuzetan 

pogled na Zeletin i više predele 

šumovitog Visitora. MeĎutim, vreme 

se kvarilo i u meni stvaralo 

zabrinutost, poučenоg iskustvom sa 

Stolova. Posle četiri sata uspona, 27 

planinara stiglo je do Visitorskog 

jezera, skrivenog u šumi na 1750 mnv, 

u kome su se vekovima u najvećoj 

tajnosti kupale samo gorske vile. Posle 

kraćeg zadrţavanja na jezeru, da 

predahnemo, nešto pojedemo i 

okupimo se, nastavili smo dalje prema 

vrhu Plana (2219 m) koji nam se 

uskoro prikazao kao velika stenovita i 

strma gromada. Lagano se penjući, na 

vrh smo izašli do 14 časova. Vreme 

nas je i dalje sluţilo iako smo sa 

samog vrha gledali kako kiša pada na 

Prokletijama, Komovima sa kojih smo 

došli i na još nekim vrhovima od 

mnoštva koji su se videli sa najvišeg 

vrha Visitora. U podnoţju Visitora, na 

obali Plavskog jezera, belio se naš 

autobus, kao labud.  

Vetar koji je iznenada počeo da 

duva, nagoveštavao je brzu promenu 

vremena, pa smo krenuli na spuštanje, 

prema Plavu, grebenom, da se ne bi 

vraćali istom stazom. Na pojedinim 

mestima, greben se toliko suţavao da 

je prelazak postajao opasan, pa je 

Jerema ostao da pomogne. Dalje 

spuštanje kamenitim i travnatim 

padinama bilo je čista improvizacija 

jer staze nije bilo. Ipak, uz meĎusobnu 

solidarnost i pomaganje, malo na 

probijanje i silu, uspeli smo da se 

spustimo do katuna od koga je vodio 

široki kolski put do obale Plavskog 

jezera gde nas je čekao autobus.  

Milovan je opet popeo autobus do 

samih katuna ispraćen ne jednom 

nego dvema dugama koje su se 

prostrle preko celog nebeskog svoda.  

Veče koje je smo proveli u 

restoranu, bilo je krajnje veselo, uz 

puno pesme i igre u kojoj su nam se 

pridruţili i domaćini. Kao da niko nije 

osećao umor posle naporne ture i 

savladanih gotovo 3000 metara 

visinske razlike. Dok sam uţivao u 

igri i plesu velikih zavodnica, osećao 

sam i zadovoljstvo zbog uspešne akcije 

i bezbednog povratka kao i sreće u 

stalnoj igri ţivaca sa vremenom. I 

pored svih napora, imali smo još 

dovoljno snage i volje da na kraju 

završimo u planinskoj noćnoj šetnji, 

pod svetlucavim zvezdama koje se 

ovde mogu rukom dotaći.  

Nedeljno jutro bilo je prozračno i 

polako smo se pripremali za povratak, 

posle slabog sna i prve jutarnje kafe. 

Milovan je još jednom demonstrirao 

svoje vozačke sposobnosti prolazeći 

kroz mala planinska sela, ispraćeni 

pogledima i mahanjem meštana. U 

ovoj nedoĎiji, glas o belom autobusu 

koji se svakodnevno penje i spušta, 

brzo se proneo, što nam je potvrdila i 

jedna baka koju smo povezli do 

Roţaja.  

U predvečerje istoga dana, vratili 

smo se srećni u Pančevo, posle 

najlepše ovogodišnje akcije. 

Milan Glumac 


