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STANJE JE KRITIČNO: 
JANEZ BIZJAK 

Ugledna nemška raziskovalna ustanova 
Friedrich Ebert iz Bonna je konec lanske
ga novembra organizirala v Miinchnu med
narodno konferenco o zaščiti Alp. Nanjo 
so povabili (in plačali vse stroške) pred
stavnike vladnih usjanov za varstvo narave 
in okolja vseh alpskih držav, znane eko
loge, varstvenike narave ter posameznike, 
ki se poklicno ali amatersko ukvarjajo z 
ekologijo in planiranjem v Alpah. V Slo
venijo je prišlo vabilo za tri udeležence; 
od teh sta na konferenci sodelovala (z 
referatom in koreferatom) Vili Premzel iz 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora in Janez Bizjak iz Za
voda Triglavski narodni park; tretji je 
zaradi bolezni ostal doma. 
Tridnevna konferenca je bila v novi repre
zentančni palači Evropskega patentnega 
urada. Aktualna in včasih dramatična 
tematika je spodbujala živahne, tudi zelo 
burne in neorokavičene razprave. Alpe, 
največji ekosistem v Evropi, mnogovse-
binski fenomen ter identifikacijski simbol 
za narode, ki so se tod naselili z vseh 
strani in ustvarili izvirno kulturo, so resno 
ogrožene. Srcu Evrope, pljučam Evrope, 
vrtu Evrope, lotosovemu cvetu Evrope se 
slabo piše, še slabše obeta. 
Stanje je kritično, trdijo poznavalci, opi
rajoč se na goro zastrašujočih podatkov. 
V Miinchnu so nam razvrednotenje Alp pri
kazali z zgovornimi in prepričljivimi diapo
zitivi ter s kupi tiskanih informacij. Stihija 
množičnega turizma, predvsem zimskega, 
je skupaj z agresivnim prometom, energe
tiko in nedorečenim gozdarstvom v gorskih 
predelih neustavljivo spreminjala alpsko 
kulturno krajino v asfaltno in peščeno 
puščavo ogromnih parkirišč, dovoznih in 
obvoznih cest, nad in med katerimi kipe 
v nebo nova mesfa anemično brezobličnih 
spalnih silosov. Po podatkih s konference 
je pozimi v vseh Alpah registriranih nekaj 
milijonov turistov, ki se vozijo na 50.000 
(petdeset tisoč!) vlečnicah, sedežnicah, 
gondolah, razpetih po grebenih in poboč
jih alpskih vrhov, večidel devastiranih za
radi varnosti prog, vse na račun rušenja 
ekološkega ravnotežja. Vsa ta množica 
ljudi in naprav zahteva ogromno električne 
energije. Ljudje morajo jesti in piti, smeti 
in odpadke, ki ostajajo za njimi, nihče več 
ne zmore sproti odvažati, zato se nabirajo 
na smetiščih po dolinah in v grapah, ki 
so obenem zbirna območja pitne vode za 
doline. Gorska smetišča so poleti vir 
smradu in mrčesa; tudi zato so zimski 
centri poleti odljudni in prazni; rešuje jih 
šele sneg, ki vsako leto znova pokrije kul
turno bedo rekreacijske evforije. Odpiranje 

ALPE UMIRAJO 
gorskih območij za množični avtomobilski 
promet z izsekavanjem gozda in uničeva
njem kmetijskih površin ter isti posegi za 
labirint smučarskih prog, vse to utira pot 
uničevalni eroziji, pospešuje umiranje 
alpskih gozdov. 
Ukrepi za reševanje umirajočih alpskih 
gozdov so bili tema posebne okrogle mize 
na konferenci. Drama umirajočega gorske
ga gozda je že pred leti sprožila sistema
tično iskanje nove alternativne strategije 
za kompleksno reševanje ogroženih Alp. 
Na konferenci so nas opremili z bogato 
informacijsko literaturo, s katero različne 
evropske organizacije pozivajo svoje vlade, 
da sprejemajo ukrepe za zaščito Alp, jim 
svetujejo in sestavljajo potrebne programe 
ter pozivajo javnost k aktivnemu sodelo
vanju. Namen konference v Miinchnu je 
bil poiskati take oblike mednarodnega so
delovanja alpskih držav, da bi bili dogo
vori in priporočila z zasedanj in konferenc 
tudi uresničeni. Njen namen je bil tudi 
poiskati načine za skupno medsebojno 
zavezanost alpskih držav pri reševanju 
problemov in javno na meddržavni ravni 
opozarjati tiste, ki ob resnem dogovarjanju 
drže fige v žepu. 

Milo se mi je storilo, ko sem prelistaval 
zajetna gradiva o strategiji za zaščito Alp. 
Mislim na tisto, kar so izdale različne pla
ninske in gorniške organizacije. Denimo: 
Naturfreunde iz Nemčije so pripravili po
sebno zeleno knjigo z naslovom Varovanje 
Alp. Nemški Alpenverein je pripravil po
dobno svojo knjigo, poleg nje pa v knjižni 
obliki še poseben program za reševanje 
umirajočega alpskega gozda. Bavarsko 
ministrstvo za varstvo okolja in razvoj po
krajine je izdalo celo zbirko publikacij, ki 
govore o njihovih ukrepih za varovanje 
Alp. Omenjenemu seznamu moram dodati 
še literaturo, ki so jo pripravile različne 
alternativne skupine iz Avstrije in Nemčije. 
In kako je pri nas? Ko smo pred petimi 
leti Stane Peterlin, Peter Skoberne, Nada 
Praprotnik in podpisani za PZS pripravili 
gradivo Slovenski gorski svet, v katerem 
smo obdelali strateške usmeritve za naj
pomembnejše posege v naše Alpe, in si 
domišljali, da bi ta bela knjiga lahko po
stala nekakšen kodeks obnašanja sloven
ske plaainake organizacije v našem gor
skem svetu, so delegatski organi PZS in 
nekateri vplivni posamezniki (o tem pričajo 
zapisniki iz tedanjih časov!) zavrgli našo 
pobudo in preprečili njen sprejem. Po-
modrovali so, da te stvari pri nas niso 
potrebne in da za naše razmere popol
noma zadošča častni kodeks. 
Človeka včasih zagrabi malodušje, ko se 
vprašuje, kaj je tisto bistveno, ki še zdru
žuje planince v planinsko organizacijo. 49 
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S HRUPOM 
ONESNAŽENE ALPE 
Visokogorski prostor je naravno najbolj 
ohranjeTrctel Slovenije, kjer je najmanj 
negativnih posledic človekove gospo
darske in druge dejavnosti. V sloven
skem alpskem prostoru so v zgornjih 
tokovih rek Soče, Save Bohinjke in Do
linke, Savinje, Kokre in drugih ohra
njene prvobitnosti narave, kjer še naj
demo čisto ozračje in reke, razmeroma 
ohranjeno vegetacijo in mirno okolje. 
V te naravne oaze se vse bolj zatekajo 
ljudje za dnevno, tedensko in letno 
rekreacijo, turistična središča v teh 
območjih pa so cilj vse večjega števila 
turističnih gostov iz inozemstva. 
Napredek tehnike seveda posega tudi 
v to občutljivo okolje. Planinska zveza 
Slovenije je večkrat opozorila na po
trebo po smotrnem planiranju in izrabi 
gorskega prostora zlasti ob gradnji 
komunikacij za potrebe izkoriščanja 
gozdov, turizma in podobno. V zadnjem 
času se vse bolj pojavlja tudi ogrože
nost iz tretje dimenzije, to je hrup iz 
zraka, ki ga povzročajo nekatere oblike 
zračnega prometa. 
Letalski šport, komercialno letenje in 
helikopterski poleti so se v zadnjem 
desetletju močno povečali v vsem 
alpskem prostoru od Francije do nas. 
V teh alpskih deželah so sprejeli po
sebne predpise, ki urejajo letenje, pri
stajanje in uporabo zračnega transpor
ta v posameznih območjih Alp, posebej 
v okolici turističnih centrov, glavnih 
turističnih ciljev in drugod. S temi 
ukrepi se razen na nekaterih lokacijah 
in ob izjemnih okoliščinah zagotavlja 
zaščita pred hrupom v korist planinsko-
turističnega razvoja, ohranitve~zrvsfšTva 
in~s~TeTfrprvobitne narave. Glede tega 
so bili posebno uspešni v Avstriji in 
Nemčiji, kjer letenja v bližini Alp — 
razen v sili — praktično ne poznamo. 
Mednarodni komite za zaščito alpskih 
pokrajin (CIPRA) se je na svojem blej
skem zasedanju (1983) zavzel za po
polno prepoved nekaterih vrst letal 
lažjega tipa nad alpskim prostorom, že 
prej pa je uspešno posredoval, da so 
povsod uvedli stroge omejitve uporabe 
privatnih helikopterjev za turistične, 
posebno smučarske namene. Obenem 
se ta komite zavzema za omejitev 
športnega letenja v Alpah in opozarja 
na oba skrajna primera: hrup okrog 

turističnih centrov, kjer je zlasti ob 
koncih tedna velika koncentracija ljudi, 
na drugi strani pa občasni hrup v naj
bolj skritih, doslej nedostopnih gorskih 
zavetjih (visokogorske krnice, škrbine, 
nedostopna poUočjšC samotni vrhovi), 
kjer je bilo doslej zadnje pribežališče 
mnogih živalskih vrst. Negativne po
sledice v obeh primerih so očitne. 
Pri nas ta problem ni posebej urejen. 
V zakonu o TNP je v 25. točki 12. člena 
in 7. točki 13. člena omejen hrup na 45 
oziroma 40 decibelov, kar bi za 
povprečje naših športno-turističnih le
tal pomenilo približno 500 metrov viši
ne leta nad terenom. Poleg tega, da ta 
določila niso zelo stroga in jih je težko 
preverjati, pa formalno veljajo le za 
TNP, medtem ko so ostala mejna in 
druga območja naših Alp in visjiknger-

Jajglede tega praktično nezaščitena. 
Posledica takega stanja je dokajšnja 
neurejenost, ponekod tudi samovolja in 
izkoriščanje položaja nekaterih v Slo
veniji, prav v zadnjem letu ali dveh pa 
je razmeroma nizka cena goriva pri
vedla do močnega povečanja števila 
poletov v našem alpskem prostoru in 
v nekaterih primerih do grobe degra
dacije okolja. V nadaljnjem navajamo 
nekatere primere in predlagamo ustrez
ne rešitve. 
Organi PZS so se občasno skupaj z 
delavci TNP in drugimi že ukvarjali z 
vprašanjem uporabe helikopterjev v 
našem visokogorju. Absolutno podpi
ramo helikoptersko reševanje in dejav
nosti, ki so s tem povezane. Glede 
oskrbe pjaiiiriskiji postojank so bila 
mnenja deljena, vendar se večina za
vzema za smotrno, nadzorovano in 
usmerjeno uporabo helikopterjev v te 
namene, po možnosti pa naj bi bila 
organizacija taka, da bi bilo poletov 
čim manj in bi bili omejeni na dolo
čene trase. 
Na splošno lahko ugotovimo, da heli
kopterski poleti pri nas še ne predstav
ljajo problema, čeprav dvomimo, da so 
prav vsi poleti ob lepih sobotnih in 
nedeljskih dneh okrog Jalovca, Triglava 
in drugje res nujni. Zavzemamo se za 
to, da se helikopterski poleti omejijo 
le na helikoptersko reševanje, na vežbe 
GRS, na nujno oskrbovanje in druge 
zadeve v sili, vse ostalo pa naj se 
izogne Alpam in visokogorju. Zlasti se 
zavzemamo za prepoved vsake upo
rabe helikopterjev v turistične in smu
čarske namene. 
Panoramske polete nad Triglavom v 
zadnjem času izvajajo na liniji Lesce— 
Bled—Bohinj—Komna—Dolina sedme
rih jezer—Triglav—Pokljuka—Lesce. 
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Poleti jih izvajajo v povprečni višini 
nad 500 metrov, vendar je ropot obre
menjenega letala v vzponu motilni ele
ment na širšem območju jugozahodne
ga dela Julijskih Alp med območjem 
Triglava in Bohinjskimi gorami. V zgor
njem delu Doline sedmerih jezer in 
vrha Triglava se letalna višina po pra
vilu zmanjšuje do nekaj 10 metrov in 
predstavlja grobo kršitev prej navede
nih zakonskih določil o hrupu v TNP. 
Ob lepih jesenskih nedeljah si včasih 
taki poleti sledijo v zaporedju tudi 
manj kot 30 minut, za marsikoga tole
rantno, za marsikoga pa ne. Take ape-
tite ima tudi letališče Bovec; če bi še 
drugi aeroklubi svoja letala vključili v 
ta promet — poskusi aerokluba Ajdov
ščina so v letu 1986 že bili —, se lahko 
zgodi, da bomo sredi TNP deležni pro
metne gneče in hrupa, ki so se ga ola? 
ninci v vseh Alpah povečini že otresli. 
č~e~~~smo še tako na strani tehničnega 
napredka in se zavzemamo tudi za 
smotrni razvoj letalstva, pa moramo 
poudariti, da gre pri panoramskih po
letih za izrecno nasilje peščice »letal
skih turistov« nad planinskimi množi
cami in turističnimi gosti pomembnega 
dela Slovenije. Vse to početje je tudi 
gospodarsko vprašljivo, saj gre mar
sikdaj za brezplačne kontingente go
riva, dodeljene za delo aeroklubov in 
je torej cena teh poletov daleč od 
ekonomske. 

Hrup, ki je na letališču, je poseben 
problem v Bovcu. Letališče je preblizu 
naselja, komaj 250 metrov od najbližjih 
hiš, približno 500 metrov od glavnih 
turističnih objektov (hoteli, Kaninska 
vas) in od vasi Čezsoča en kilometer. 
Od meje TNP je letališče oddaljeno 
1300 metrov. Žal je bovška kotlina 
resonančno izredno neugodna in se 
odbiti zvok širi daleč po okolici do 
bližnjih vrhov, ki so na severni in 
vzhodni strani vsi v ožjem območju 
TNP. 
O problemu bovškega letališča je jav
nost obvestil Teleks dne 4. 9. 1986, 
vendar ni bilo nobene reakcije, pa tudi 
nobene izboljšave. V nasprotju z vsemi 
predpisi je bilo bovško letališče v letu 
1985 (ves mesec avgust) in v letu 1986 
(od 18. 7. do 1. 9. in občasno vse do 
decembra) pretežno uporabljeno za 
šolanje pilotov in jadralcev. Ne spu
ščamo se v vprašanje, kako je to 
mogoče in dopustno v alpski kotlini, 
kakršna je bovška, dejstvo pa je, da so 
v času največje koncentracije turistov 
v Bovcu šolaJi jadralce, kar je pomenilo 
včasih 100 in več startov dnevno, po
gosto s pričetkom pred 7. uro zjutraj in 

s koncem le malo pred 21. uro. Včasih 
so si posamezni starti sledili v pre
sledkih le nekaj minut. Kakšna obre
menitev je to za domačine, za več tisoč 
turističnih gostov, za širše okolje prvo
bitne bovške narave, si ni težko pred
stavljati. V septembru se je občasno 
spustilo na to letališče letalo, opravilo 
nekaj startov in spet odletelo nazaj. Ti 
poleti so potekali od časa do časa 
tudi nad naseljema Bovec in Čezsoča, 
čeprav je bil dogovor drugačen, vseka
kor pa v neposredni bližini meje TNP 
ali celo nad pobočjem Rombona znotraj 
parka. Gotovo so opisani postopki lete
nja v območju Bovca grob poseg v 
življenje domačinov in turističnih go
stov in so degradirali prvotno bovško 
okolje na nesprejemljivo nizko raven. 
Kljub temu pa v Bovcu nedopustno 
vztrajajo pri šolanju jadralcev na nji
hovem letališču tudi v prihodnje, kar 
je razvidno iz turističnega prospekta 
Bovec in Bovško 1986. 
Še več; za leto 1987 so bili v Bovec 
vabljeni tudi nemški in švicarski ja
dralci, kar bi položaj samo še poslab
šalo. 

Dolete v Bovec so po pravilu izvajali 
na liniji Bohinj—Komna—Vrsnik—So
ča—Bovec, na predelu Komna—Vrsnik, 
torej v ožjem območju TNP po pravilu 
mnogo nižje, kot bi znašala dopustna 
meja, včasih praktično tik nad vrhovi 
v območju grebena Lanževica—Kal— 
r*alr\ T « r\mlr\tr* o « ns\*.*.r\tr* ;^.,r.S~.ll 

večkrat dnevno in so groba kršitev za
kona o TNP. 
Tudi tu je zelo umestno postaviti vora-
šanje o gospodarnosti takega početja 
Thttf ne samo danes, temveč tudi v 
prihodnosti. Zmogljivosti bovškega le
tališča ne bodo nikdar presegle nekaj 
10 jadralcev, torej nekaj 10 dodatnih 
turističnih gostov, ki pač ne bi mogli 
odtehtati dva do tri tisoč turistov v 
konici letne sezone. Čeprav turistični 
gosti v Bovcu niso med najbolj petič-
nimi, pa gre pri jadralcih, tudi če 
računamo na tujce, za mlajše genera
cije, ki najraje šotorijo v bližini letališča 
ali prenočujejo v spalnih vrečah pod 
krilom letal. Od njih torej ni pričako
vati posebnega iztržka. Po laični presoji 
je za turizem gospodarsko najbolj za
nimiv prevoz turistov na relaciji z 
drugimi turističnimi centri (Portorož, 
Krk, Dubrovnik, Ljubljana, itd.), kar bi 
pomenilo razmeroma majhno obreme
nitev okolja. 
Glede na takšno stanje v zadnjih letih 
predlagamo, da se na področju letenja 
v slovenskem visokogorskem prostoru 
uvede red bodisi s sprejetjem ustrezne 
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zakonodaje ali z dogovorom med pri
zadetimi. Pri tem se zavzemamo za 
naslednje cilje in naloge: 
— Zakon o TNP in druge predpise 
glede hrupa in uporabe letališč je 
treba dosledno upoštevati. 
— Prednost pri helikopterskem letenju 
naj ima reševanje in s tem povezano 
vežbanje pilotov in reševalcev ter drugi 
poleti v sili. Uporaba za oskrbovanje 
planinskih koč naj bo omejena časovno 
in lokacijsko na smotrni minimum. 
— Drugi helikopterski poleti v visoko
gorju ne smejo biti dovoljeni. Normalno 
treniranje pilotov in moštva za dosego 
predpisanih ur letenja mora biti izven 
visokogorskega prostora. Izrecno je 
treba prepovedati uporabo helikopter
jev za prevoz turistov, smučarjev in 
drugih do visokogorskih točk. 
— Prednost pri letenju naj ima letalski 
transport turističnih gostov za izme
njavo obiskov med turističnimi centri, 
kjer se je potrebno izogibati dnevnih 
časov, ko je motenost ostalih največja. 
— Ovrednotiti je potrebno gospodarsko 
korist panoramskih poletov nad sloven
skim alpskim prostorom in se dogo
voriti o pravilih igre in o smiselnih 
omejitvah, ki bodo učinkovito zaščitile 
pjanince in gorsko naravo pred nepo-
treBntm~in škodljivim hrupom. 
— Ovrednotiti je potrebno gospodar
sko korist turističnega jadranja z mo
torno vleko na letališču Bovec in se 
v primeru nedvomnega gospodarsko-
turističnega interesa odločiti za smo
trne časovne omejitve (glavna turistič
na sezona, izključitev nekaterih dni v 
tednu, izključitev jutranjih in večernih 
ur ali podobno). 
— Prepovedati je potrebno normalno 
treniranje pilotov za dosego predpisa
nih ur letenja nad alpskim in visoko
gorskim prostorom in uporabo letališč 
v Alpah za te namene. 
— Prepovedati je potrebno vsako šola
nje pilotov, jadralcev in drugih oblik 
posebnega hrupnega letenja (motorni 
zmaji) na vseh letališčih v širšem ob
močju Alp v Sloveniji. 
Da bi se približali navedenim ciljem, 
PZS predlaga, da se vsi zainteresirani 
dogovorijo o uskladitvi delovanja. 
Imamo bogate izkušnje iz drugih pre
delov Alp in vemo, katerih napak se 
lahko izognemo. Naš končni cilj pa je 
ob smotrnem razvoju letalstva čimbolj 
zavarovati slovenski visokogorski pro
stor pred hrupom. 

Delovna skupina 
Komisije za varstvo narave pri PZS 

POT IZ SLOVENIJE PREK AVSTRALIJE 
V SVETOVNI VRH 

PLEZANJE 
DESETE 
STOPNJE 
MARJAN RAZTRESEN 

Kakšnih 350 kilometrov severozahodno od 
Melbourna se v avstralski državi Victoria 
sredi prostrane ravnine dviga hrib Mount 
Arapiles, visok le kakšnih dvesto metrov, 
ki na eni strani navpično plane v višino. 
Stena je popolnoma navpična in komajda 
kaj razčlenjena. Toda kdor hoče kaj ve
ljati v svetovnem prostem plezanju, pride 
tja in se poskusi s to steno, v kateri je 
mogoče potegniti komaj za kakšna dva 
raztežaja, za manj kot sto metrov, pravih 
smeri. Tam so plezalci začrtali in preple
zali nekaj smeri desete, doslej najvišje te
žavnostne stopnje, ki se jih lotevajo naj
boljši od najboljših na svetu, tisti, ki po
polnoma obvladujejo prosto plezanje in 
gibanje v steni. 
S tem strmim gričem sta se kot prva Ju
goslovana spoprijela Tadej Slabe in Srečo 
Rehberger, ki sta sredi lanskega novembra 
prišla iz Ljubljane tja, preplezala deseto 
stopnjo in se sredi decembra vrnila domov. 
To je bila za Slabeta že peta, za Rehber-
gerja pa prva deseta stopnja. S tem do
sežkom sta se uvrstila v svetovni vrh pro
stega plezalstva. 
»Mount Arapiles je bil najprej središče 
avstralskega prostega plezanja,« nam je te 
dni pripovedoval Tadej Slabe, diplomirani 
geograf, Ljubljančan in zaposlen v Inšti
tutu za raziskovanje krasa SAZU v Po
stojni. »Glas o tem plezališču je šel po 
svetu, ko je domači plezalec Kim Car-
rigan, pred kakšnimi tremi leti eden izmed 
najboljših prostih plezalcev na svetu, v tej 
steni iz karbonatnega peščenjaka preplezal 
nekaj takih smeri, da so poznavalci s pod
ročja alpinizma in plezalstva samo zmaje
vali z glavami, ko so zvedeli za podrob
nosti. Toda ko so zvedeli zanje, so hoteli 
poskusiti, če so smeri v resnici tako te
žavne — in so v resnici bile.« 
Tako so že pred kakšnimi tremi leti začeli 
pod ta skromen hrib, primerljiv s slovensko 
Šmarno goro pri Ljubljani, romati pred
vsem Evropejci, ki bi se želeli uveljaviti 
v tem športu. Na eni strani so se hoteli 
dokazati, na drugi so lahko v času evrop
ske zime tam plezali najtežavnejše skalne 
smeri. 

Avstralec Kim je že leta 1984 »potegnil« 
v tem hribu smer »punks of the gym« in 
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jo označil z 10H z največjo možno te
žavnostjo, ki jo zdaj pozna alpinistični in 
plezalski svet. To je le kakšnih 25 do 30 
metrov dolga (ali visoka, kakor kdo hoče) 
smer v tako gladki plošči, da so oprimki 
karseda majhni, noge pa se v steni obdr
žijo samo s trenjem, ker stopov sploh ni. 
Več Evropejcev se je spoprijelo s to smer
jo, brž ko so zvedeli zanjo, vendar jo je 
zmogel šele Nemec VVolfgang Giilich, ki 
je doslej edini ponavljalec. 
Tisto, kar je takrat v Arapilesu splezal 
domačin Kim, je veljalo za najtežje in kp-
majda ponovljivo. Vendar se je tudi sam 
ujel v lastne mreže: v smeri, ki jo je ime
noval »lord of the ring«, je prišel do svoje 
mrtve točke, od koder ni mogel več naprej, 
čeravno je večkrat poskusil vse, da bi smer 
splezal do konca. Poskusili so še drugi, 
vendar zaman, dokler lani ni prišel neki 
Glovvacz, jo natančno naštudiral in sple
zal to gladko ploščo. 
Tretja smer desete težavnostne stopnje, 
ki jo je »načel« in tudi dokončal Kim Car-
rigan na tem hribu, je prav tako v gladki 
plošči, imenoval pa jo je »masada«. Te 
smeri sta se lotila Slabe in Rehberger — 
in zaradi teh nekaj deset metrov navpične 
in previsne gladke kamnite plošče potovala 
v Avstralijo. 
»Brala sva zgodbe o tem hribu in o sme
reh desete stopnje v njem ter se prepro
sto hotela preizkusiti,« nam je dejal Tadej 
Slabe. »Vsak prosti plezalec, ki hoče kaj 
pomeniti v svetovnem merilu, se potrudi, 
da bi preplezal najtežje, kar je bilo do 
takrat preplezanega na svetu.« 
»Masada« je vseskozi plezanje ob poči, 
na sredini katere je ključno mesto v pre
visni plošči, kjer je edino zavrtan svedro
vec. Sicer je bilo treba celotno smer opre
miti, kot jo pač opremljajo prosti plezalci, 
z zatiči, metulji in drugimi pripomočki, ki 
nadomeščajo včasih nenadomestljive kline. 
Slovenska plezalca sta smer najprej na
tančno preštudirala, kar pomeniViaslednje: 
najprej sta se »zakadila« vanjo in sple
zala prvi del do prvega klina, nato sta 
poskušala priti naprej, zatem sta vrgla od 
zgoraj vrv in se tako varovana dvigala 
meter za metrom — in ko jima je bilo 
vse jasno, sta se smeri lotila zares, po 
vseh pravilih prostega plezanja, od spodaj 
navzgor, popolnoma brez pripomočkov. 
Ko sta jo zmogla, sta hotela zlesti še 
smer »lord of the ring«. Vendar sta kmalu 
ugotovila, da imata do krvi oguljeno kožo 
na prstih, da so v tej smeri izredno ostri 
oprimki in da bi morala najmanj teden dni 
počivati in si najprej zaceliti kožo, toliko 
časa pa nista imela. 
Smer »punks in the gym« je ocenjena z 
10 + , drugi dve omenjeni smeri z 10—, 
vse pa je tako težavno, da si »navaden« 
hribolazec tega sploh ne predstavlja, saj 
je pri nas komajda kakšna smer v kakšni 

steni, ki bi jo bilo mogoče tako visoko 
oceniti — ali pa več takih sten še ni 
nihče plezal in jih torej še niso ocenje
vali. 
»Ocenjevanje je nasploh precej kočljivo,« 
pravi Tadej Slabe, »saj je v deseto, naj
težavnejšo stopnjo zadnji dve leti strpano 
vse, kar je zares težavnega. Ko kdo spleza 
kaj še težjega od vsega do takrat zna
nega, oceni z desetko, enajste težavnostne 
stopnje pa si prvi nihče ne upa dati. Tako 
raje zmanjšujejo in zmanjšujemo ocene za 
nekatere prej preplezane smeri, ki so v 
sedanjih primerjavah lažje, kot so bile 
pred letom ali dvema. Posebno se zni
žujejo ocene tam, kjer je že plezalo več 
plezalcev, ki so lahko primerjalno ocenili 
težavnost. Tudi pri nas ni nič drugače: 
v črnokalski steni je v dobrih dveh letih 
ena od smeri, ,hardrock', zgubila več kot 
eno stopnjo težavnosti in smo jo iz 8 + 
,prekvalificirali' v 7. težavnostno stopnjo.« 
Tadej Slabe, ki stanuje v Ljubljani na Pru-
lah, skoraj tik pod ljubljanskim Gradom, 
enem izmed vežbališč ljubljanskih alpini
stov, je pred leti večkrat šel na to vzpe
tino nad mestom in občudoval fante, ki 
so na Šancah, podpornem obzidju graj
skega hriba, vadili plezanje. Poskusil je 
še sam in se odločil za ta šport. 
»Da. plezanje je zame izključno šport,« 
pravi Slabe. »Že ko sem začel, me v glav
nem ni zanimal alpinizem, ampak le ple
zanje. Tak ni le moj pogled na to dejav
nost, saj enako mislimo vsi prosti plezalci. 
V Sloveniji je prav gotovo še kakšna za
nimiva, težavna in previsna stena, ki bi 
se je bilo vredno lotiti, vendar je nihče 
ne poskusi, če do podnožja ali do naj
večje bližine ni take poti, da bi se bilo 
mogoče do tja pripeljati z avtom. Nimamo 
se časa ukvarjati s hojo, ker se posve
čamo le steni, nekaj deset metrom str
mine in previsov, ki nas popolnoma oku
pirajo. Alpinizma v hribih si zato doslej 
zaradi pomanjkanja časa preprosto nisem 
mogel privoščiti.« 

Temu ustrezno je tudi vadenje: kdor hoče 
splezati najtežavnejše smeri, mora biti na-
treniran in se mora tisti del življenja, ko 
tako pleza, ukvarjati predvsem ali izključ
no s tem športom in z ničemer drugim. 
Na svetu je že nekaj poklicnih plezalcev 
(seveda bistveno manj, kot je poklicnih ko
šarkarjev, smučarjev, nogometašev ali at
letov), ki jih plačujejo trgovine s športnimi 
pripomočki ali tovarne športne opreme 
(tudi Tadej Slabe ima v tujini sponzorja, 
športno trgovino Avventura iz Trsta). Ple
zanje je zanje (ne za Slabeta!) poklic: do
poldne plezajo, popoldne plezajo po bal
vanih, kjer »trenirajo« predvsem gibanje 
v skali, zvečer pa imajo predvsem kondi-
cijske treninge in razgibavanja. Trenirajo 
pet do šest dni v tednu, malone od jutra 
do večera, da potem lahko splezajo naj-
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težje, kar je mogoče prosto splezati na 
našem planetu. 
Tadej Slabe, ta čas najboljši slovenski in 
jugoslovanski prosti plezalec, je seveda 
redno zaposlen, vendar vsak dan trenira 
štiri do pet ur. Med drugim ima doma 
orodje, na katerem vadi, pa tudi v službi 
so mu dali tako sobo, da lahko v odmo
rih med delom potelovadi na vratnih pod
bojih ali se vsaj nekajkrat dvigne na rokah. 
Pravzaprav na eni sami roki — in celo 
na enem prstu; takšna moč je potrebna 
v izjemnih situacijah, ko se je treba za-
vihteti prek izjemnega plezalskega mesta 
ali se dvigniti do naslednjega oprimka. 

Ali so torej prosti plezalci tudi športniki, 
da jih zanima samo pot pred nosom in 
cilj? Ali v skali in v hribu kaj vidijo okrog 
sebe? Ali imajo sploh še kakšno stično 
točko z alpinizmom? 
»Seveda vidimo okolico,« pravi Tadej Sla
be. »Kanjon Verdone v Franciji, naš Črni 
kal ali Osp, da ne govorim o Paklenici, to 

so stene, ki vsestransko očarajo. Plezanje 
v njih je užitek tudi zaradi pokrajine. To 
so vsekakor impozantne slike.« 
Ali so tekmovanja, kakršna že prirejajo po
nekod po svetu v prostem plezanju, po
dobne tekmovanjem v zdaj že »klasičnem« 
skalolazenju? 
»Nikakor,« pravi naš prvi prosti plezalec. 
»Pri skalolazenju je treba čim hitreje pre
plezati določeno smer. Pri prostem pleza
nju je treba v določenem času preplezati 
več smeri različnih težavnostnih stopenj 
od najlažje do najtežje, ki je ,v progra
mu'. V smeri so zabiti klini in .osvojitev' 
vsakega klina prinese točke. Tam, kjer 
plezalec pade, neha tekmovati, če do iz
teka časa ne spleza do konca smeri, se 
mu šteje zadnji klin, do katerega je še 
priplezal, nakar se loti naslednje težav
nostne stopnje. Če več tekmovalcev sple
za vse smeri v določenem času, odloča 
čas: kdor je bil hitrejši, zmaga, poleg tega 
pa pri zmagi odloča tudi slog plezanja: 
tudi zato vadijo prosti plezalci, da bi čim 
lepše, čim elegantneje preplezali smer. 
Plezalec je tudi nekakšen baletni plesalec 
— in zato nekateri plezalci vadijo tudi 
balet.« 

Obstajajo težnje, da bi pri prostem ple
zanju nasploh ocenjevali predvsem ali 
celo samo slog: določili bi steno in v njej 
smer določene težavnostne stopnje, na 
primer devete, v njej pa bi plezalci plezali 
po svojih zmožnostih. Stena bi bila telo
vadno orodje, plesalec pa bi v njej (ali 
na njej) izvajal različno težavne like — kot, 
na primer, pri gimnastiki ali umetnostnem 
drsanju. Sodniki bi — kajpada subjektivno, 
vendar po določenih kriterijih — ocenjevali 
plezalce in tako izbrali zmagovalca. Prvi 
poskus takšnega tekmovanja je že bil lani 
v Italiji, nekateri pa se trudijo, da bi še 
letos organizirali prvo evropsko ali celo 
svetovno prvenstvo v prostem plezanju. 

Ali gre prosto plezanje v to smer — ali 
pa je to le stranska veja in muha eno
dnevnica klasičnega plezanja? 
Tega zdaj nihče ne ve. 
Dejstvo je, da je Planinska zveza Slove
nije gmotno podprla plezanje Tadeja Sla-
beta in Sreča Rehbergerja v Avstraliji, ko 
jima je plačala potne stroške, medtem ko 
sta za drugo poskrbela sama, tudi s po
močjo izredno ljubeznivih slovenskih iz
seljencev na peti celini, ki so jima ves 
čas stali ob strani in jima le deloma iz 
narodnostnih nagibov izposlovali vrsto in
tervjujev v tamkajšnjih časopisih in radij
skih oddajah. 
Prav tako je dejstvo, da je v nekaterih 
znanih plezališčih (tako zdaj imenujejo 
nekdanje plezalne vrtce) vse več mladine, 
ki sploh ne razmišljajo o alpinizmu, am
pak izključno o plezanju, ki je zanje samo 
šport in skoraj nič drugega. 
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ZAKAJ KMETJE NASPROTUJEJO TNP? 
JANEZ BIZJAK 

CIPRA — Mednarodna komisija za zaščito 
alpskih pokrajin (Commission International 
pour la Protection des Regions Alpines) 
je bila v Planinskem vestniku kratko pred
stavljena v številki 8/84. Njeno delo je 
zasnovano na rednih zasedanjih, na kate
rih vsako leto obravnavajo drugo tematiko. 
Resolucije in deklaracije Cipre imajo zna
čaj priporočil vladam alpskih držav, da jih 
upoštevajo pri razvojni strategiji in pri 
sprotnih ukrepih v zvezi z alpskim pro
storom. V evropskem parlamentu ima 
Cipra status opazovalca. 
Vodilna tema letnega zasedanja septembra 
1986 v Les Arcs — gostitelj je bil narodni 
park Vanoise — je imela naslov Odnos 
(odpori) domačega prebivalstva do zava
rovane alpske pokrajine in razčiščevanje 
dileme: varstvo narave proti domačinom. 
Vsaka alpska država je bila dolžna pripra
viti poročilo o tej problematiki. Referat iz 
Slovenije oziroma Jugoslavije (napisal in 
prebral ga je avtor pričujočega prispevka) 
je predstavil razmere v Triglavskem na
rodnem parku, ker je TNP edina oblika 
zavarovanja v našem delu Alp, kjer se 
zavarovanje križa z interesi domačega 
stalno naseljenega in avtohtonega prebi
valstva. 
Odnos domačinov do TNP je izrazito od
klonilen! (Sicer pa je tudi drugod po 
Sloveniji varstvo naravne in kulturne dedi
ščine slabo zapisano.) Premalo prostora 
je v tem članku za podrobnejšo razlago 
vseh subjektivnih in objektivnih razlogov 
za negativen odnos do TNP. Med subjek
tivnimi razlogi so neinformiranost, namer
na dezinformiranost, prizadetost nekaterih 
monopolističnih interesov, zanemarjanje 
lastne vrednosti in podcenjevanje vrednot 
naše zemlje. Objektivni vzroki pa so socio
loško in zgodovinsko pogojeni. Kakorkoli 
obračamo, dejstvo je, da domačini na 
območju Julijskih Alp jemljejo TNP kot 
nekaj tujega, od vrha vsiljenega, kot nekaj 
nesprejemljivega, ker jim ovira, preprečuje 
ali celo prepoveduje normalne življenjske 
in delovne pogoje, jih sili v nekakšne 
rezervate revščine in zlagane idile. 
O odklonilnem stališču domačinov do 
zavarovane alpske pokrajine so govorili 
tudi predstavniki Bavarske, Italije in Avstri
je. Kot glavni vzrok so navajali premajhno 
seznanjenost domačega prebivalstva in 
dejstvo, da domačini niso bili aktivno 
vključeni v priprave za varovalne ukrepe. 
Ne sprejemajo jih za svoje, ker so bili 
sestavljeni drugje in za druge. Skupen 

vzrok nasprotovanj, kar velja tudi za naše 
razmere, je dejstvo, da je večina alpskega 
domačega prebivalstva odvisna od izjemno 
trdega vsakdanjega dela v gorskem kme
tijstvu in navezana nanj, zato »dolinske« 
ideje o varovanju kulturne krajine, arhitek
turnega izročila ali varstvo naravne dedi
ščine že v gorjanski podzavesti zbujajo 
predsodke, dvome in bojazni, da jim varo
vanje narave ne more prinesti nič dobrega. 
Kulturna krajina je ena od temeljnih vred
not Alp. Pogoj za njeno ohranjanje so 
aktivne in trdne gorske kmetije z domačim 
prebivalstvom, ki zna najbolje ceniti svojo 

zemljo. Narodni, krajinski in regionalni 
parki bodo v Alpah polno zaživeli šele 
tedaj, ko se bodo domačini z njimi identi
ficirali, jih vzeli in vrednotili kot svoje 
bogastvo. 
Da bi se približali tej viziji, so udeleženci 
Cipre v deklaraciji iz Les Arcsa pripravili 
nekaj izhodišč za strategijo gospodarskega 
razvoja v zaščitenih alpskih območjih. Po
glejmo nekatera: vsestranska seznanjenost 
in aktivno vključevanje domačinov pri 
oblikovanju varstvenih ukrepov; izboljšanje 
življenjskih pogojev za domačine, ki se 
aktivno ukvarjajo z gorskim kmetijstvom 
znotraj zavarovane pokrajine (npr.: odpis 
davkov, brezplačno socialno in zdrav
stveno zavarovanje, ugodni krediti); pove
zovanje tako imenovanega blagega tu
rizma in gorskega kmetijstva; razvoj gospo
darstva, usklajenega z naravnimi danostmi, 
prilagojenega potrebam domačinov in pri
rejenega posebnostim alpske kulturne kra
jine; podpiranje razvoja po načelu majh
nih korakov (nasprotno tej koncepciji je 
izgubljanje v iluzijah megalomanskih pro
jektov, za katere ni nikoli škoda zaprav
ljenega denarja). 
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NOV USPEH SLOVENCEV V PATAGONIJ 

PREVISNA SMER NA 
MARJAN RAZTRESEN 

Predzadnji dan minulega leta se je z 
dvomesečne poti v Patagonijo vrnila tri
članska meddruštvena alpinistična od
prava, v kateri sta bila Silvo Karo in Janez 
Jeglič iz Domžal in Franček Knez iz alpi
nističnega odseka Impol v Slovenski 
Bistrici. Dosegli so uspeh, ki bo še dolgo 
v središču pozornosti svetovne alpinistične 
javnosti: preplezali so najbolj navpično 
od vseh možnih smeri v gori Cerro Egger, 
sosedi Cerro Torreja, ki ga naši alpinisti 
poznajo iz leta 1985. 

»Na odpravi na Cerro Torre sem si na
tančno ogledal Cerro Egger,« nam je te 
dni pripovedoval Franček Knez, doma iz 
Rimskih Toplic in zaposlen v celjski tovar
ni EMO, »in si zamislil smer, ki bi jo 
nekoč želel splezati. Cerro Egger je za 
kakšnih stopetdeset metrov nižji od sose
da, njuni podnožji se stikata in je od 
enega do drugega le nekaj sto metrov 
daleč. Obe gori imata na moč podobni 
steni, navpični in gladki, le da se pri Cerro 
Torreju stena konča z odrezanim vrhom, 
na katerem je ledena goba, pri Cerro 
Eggerju, ki je nekakšna mogočna kate
drala, pa z ledeno in sneženo kapo.« 

Eggerjeva gora je dobila ime po Toniju 
Eggerju, alpinistu, ki je skupaj s kolegom 
Maestrijem opravil prvi vzpon na Stolpasto 
goro (tako se v prevodu glasi Cerro Torre), 
med vrnitvijo pa je padel s snežne gredine 
tristo metrov globoko. Ker je gora, ki jo 
je preplezal in na kateri je izgubil življenje, 
že imela ime, so sosednjo, ki imena še 
ni imela, imenovali po Eggerju. 
Kot nam je pripovedoval Franček Knez, 
so začetni del stene, ki so se jo namenili 
splezati v Cerro Eggerju, kakšnih sto 
metrov, trije slovenski plezalci plezali po 
ledenem ozebniku z naklonino 70 do 
90 stopinj, ki se je na vrhu položil v leden 
kotel. Iz njega so zavili naravnost navzgor 
v poševno zajedo, ki je v začetku previsna, 
nato navpična in se konča v pasu streh. 
Ta zajeda, ki so jo imenovali Čokoladna, 
ker je tam granit čokoladne barve, pripelje 
v območje streh in previsnih poči, dolga 
pa je približno petsto višinskih metrov. 
Za plezanje po tej poči v previsni kopni 
skali so trije slovenski plezalci porabili 
sedem dni. Nekaj dni je bilo sicer slabo 
vreme, vendar so bili kljub temu od jutra 
do večera v steni: vedeli so, da bi bil 
pravi čdež, če bi imeli skupaj več kot dva 
dni lepega vremena, to pa je pomenilo, 
da že od vsega začetka niso računali samo 

56 s plezanjem v primernem vremenu. Nadvse 
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skrbno so s fiksnimi vrvmi opremili smer, 
ki jih je peljala proti vrhu: po vrvi je bila 
zanje edina pot, po kateri so se lahko 
vrnili v dolino, tako previsna je stena in 
smer v njej. Previsi pa so vendarle imeli 
dobro stran: plezalcev ni ogrožalo pada
joče kamenje in ledeni kosi. 
Po približno petsto višinskih metrih takega 
plezanja so bile za njimi največje težave, 
vendar so bili še precej daleč od vrha. 
Toda fiksne vrvi, ki so jih imeli s seboj, 
so že vse visele pod njimi. Preostala jim 
je ena sama možnost: za fiksne so upo
rabili še plezalne vrvi — pa še jim jih je 
zmanjkalo. Tako so se nekega dne potru
dili k sosedu Cerro Torreju in mu vzeli 
iz slovenske smeri, ki so jo potegnili leto 
dni prej, nekaj vrvne opore, jo prinesli 
v Eggerja in tako lahko nadaljevali in kon
čali delo. 
Vsak večer so se po fiksni vrvi spuščali iz 
stene v podnožje gore, kjer so si bili v 
sneg skopali luknjo; to je bil med od
pravo njihov topli dom, ki se je do konca 
njihovega domovanja zaradi posedanja 
snega spremenil v kakšnih deset metrov 
dolg predor z eno samo odprtino. 
Pa še te bi kmalu ne bilo. Franček Knez 
takole pripoveduje o tem dogodku, ki bi 
vse tri skoraj stal življenje: 
»Neko noč sem slabo spal in me je pre
budilo bobnenje, podobno padajoči vodi 
v slapu. Pogledal sem proti .vratom' in 
videl skoznje svetlobo, hip zatem pa slišal 
piš snega, ki je zakril to svetlo odprtino. 
Takoj sem vedel, za kaj gre . . .« 
Takšno izkušnjo je namreč že imel z Lot-
seja v Himalaji, ko je s kolegom Vanjo 
Matijevcem bivakiral kakšnih osem tisoč 
metrov visoko in ko ju je zbudil plaz, ki 
je zdrvel prek njunega krhkega bivališča. 
Oba sta se prvič znašla v takem položaju 
in nista prav vedela, kaj naj storita. Zato 
sta obsedela v šotoru v prepričanju, da je 
snega na šotorski strehi malo in da ga 
bo pobralo enako hitro, kot ga je pri
neslo. 2e čez kratek čas pa je Kneza 
začela boleti glava — in zelo natančno je 
vedel, od česa: ne zaradi višine, saj se 
je še malo prej dobro počutil. Dejal je 
Matijevcu, da se bosta zadušila, če ne 
bosta hitro ukrepala, in mu svetoval, naj 
se poskusi z roko (po postavi je namreč 
večji od Kneza) pretolči skozi sneg. Po
skusil je, a zaman, poskusil še drugič in 
še večkrat, vendar so bili vsi poskusi 
brezuspešni. Začela sta se menjavati pri 
odkopavanju, oba je že močno bolela 
glava in sta čutila, da jima vidno pojemajo 
moči. Tedaj je Franček Knez sklenil tve
gati: zbral je vse moči, se odrinil, kolikor 
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se je mogel, skočil v zrak — in z glavo 
predrl plaz, naslednji trenutek pa padel 
v nezavest. Vendar ga je čist in mrzel 
himalajski zrak kmalu spravil k sebi. 
Od takrat ga je preganjala ta mora: če 
bi se mu še kdaj zgodilo, da bi ga zasul 
plaz, bi takoj ukrepal in ne bi niti trenutka 
čakal. 
Tako je tudi tisto noč pod steno Eggerja 
planil pokonci, si na hitro nataknil nekaj 
obleke in začel odkopavati, še preden sta 
se Janez in Silvo docela prebudila. Srečo 
so imeli, da je bila v luknji lopata, ki so 
si jo podajali, sneg pa metali tja, kjer so 
še pred kratkim spali. Po eni uri kopanja 
so spet zadihali svež zrak, ki je zapihal 
skozi odprtino, še eno uro pa so potem 
odmetavali sneg s svojih postelj, da so 
na njih zaspali. 
Vsako jutro so se po strmi poti povzpeli 
na konec svoje poti prejšnjega dne in od 
tod nadaljevali delo. Ko so tako priple
zali čisto na vrh previsnega pasu, so 
sklenili v enem zamahu priti na vrh. Nekaj 
deset naslednjih ur je bilo zanesljivo 
mogoče računati z lepim vremenom, ven
dar je bila vremenska napoved za na
slednji dan spet slaba. Tako so se trije 
plezalci že ponoči napotili v steno in bili 
ob šestih zjutraj na koncu vrvi, ki so jo 
bili pustili prejšnji dan. V lepem, mrzlem 
in močno vetrovnem vremenu so se trdno 
odločili plezati do vrha, kamor naj bi po 
izračunih in še bolj domnevah priplezali 
okrog dveh popoldne. Vendar so ocenili, 
da je do vrha manj, kot je v resnici bilo, 
poleg tega pa je bila »pot« vseskozi na
vpična, brez polic za kakršnokoli počiva-
nje, vse je bilo zračno, kamorkoli so se 
ozirali naokrog. 
Dogovorili so se, da bosta Janez in Fran-
ček plezala vsak pet raztežajev naprej, 
Silvo pa bo izbijal kline. Zadnji del, kjer 
si je gora globoko na čelo potisnila 
ledeno in sneženo kapo, bo plezal Janez, 
ki je imel edini s seboj dereze. 
Imel je srečo: med snežnimi strehami, ki 
ponekod segajo štiri do pet metrov na
vzven, je našel snežen žleb, ki ga je 
pripeljal na vrh. 
Toda kako naj bi »povabil« na vrh še ple-
zalska tovariša, ko je bilo tam zgoraj le 
kakšnih petnajst kvadratnih metrov pro
stora in nihče ni mogel vedeti, koliko bi 
se ga lahko naslednji trenutek zrušilo v 
globino, če bi le kdo stopil nekoliko bolj 
proti robu? V izredno sipek sneg na vrhu 
je zabil tri dolge snežne sablje, kline, se 
privezal nanje, nase in na sablje pa vrv 
in jo vrgel tovarišema. 
Okrog osmih zvečer so bili vsi trije na 
vrhu Cerro Eggerja, občudovali čudovito 
pokrajino okrog sebe in pod seboj, se 
fotografirali in fotografirali okolico ter 
predvsem gore-katedrale in se po pol ure 
začeli spuščati. 
Posebno prvi del so plezali nadvse pre
vidno, saj ni bil opremljen s fiksno vrvjo. 

Vsaj v tem delu pa so še imeli svetlo, kajti 
tam globoko na jugu je dan do desetih 
zvečer. Okrog polnoči so bili devetsto 
metrov nižje, na dnu stene, pri svoji snežni 
luknji; le zadnji dve uri plezanja so si 
morali svetiti z baterijami. 
Smer, ki so jo splezali Karo, Jeglič in 
Knez, ima težavnostno stopnjo 7 + , kar 
pomeni več, kot je bila še do pred nedav
nim največja plezalska težavnostna stop
nja. »Mislim,« pravi Franček Knez, »da je 
to najvišja težavnostna stopnja, ki jo je 
v taki steni zdaj še mogoče splezati. Ta 
stena je predolga in premrzla, da bi bilo 
mogoče plezati še težjo stopnjo: po manj 
kot raztežaju plezanja v plezalnikih ne 
čutiš več prstov na nogah, prsti na rokah 
začnejo zmrzovati, ker so razpoke vlažne 
od vode, le nekaj centimetrov globlje pa 
je že led, zaradi mraza so nas občasno 
grabili strašni krči po vsem telesu, pred
vsem seveda v roke in noge. Kljub temu 
smo kolikor je bilo le mogoče plezali pro
sto, ko nikakor ni šlo drugače, pa alpini
stično.« 
Po vrnitvi z Eggerja so takoj naslednji 
dan pobrali iz stene vrvi in kline, nato pa 
dva dni počivali. Toda ta dva dni se je 
zgodil čudež: oba dneva je bilo lepo 
vreme. Zato so se tretjega, ki je bil tudi 
lep, odločili potegniti prvenstveno smer še 
v sosednji gori El Mocho, v 500-metrski 
steni, kjer so pričakovali lahko delo, našli 
pa »veličastno predstavo težav«, kot so 
ugotovili pozneje. 2e prvi raztezaj so ple
zali osmo težavnostno stopnjo, v drugem 
raztežaju se je to ponovilo in v tretjem 
spet: vseskozi je bilo treba plezati sedmo 
ali osmo stopnjo v smeri, ki so jo imeno
vali Sivorumena puščica in ki so jo zma
gali v dveh dneh atletskega plezanja. Pri 
vrhu so razpoke v tej smeri, gotovo naj
težji v El Mochu, tako ozke, da ne morejo 
služiti prstom za oporo, zato so morali 
v špranje zabiti kline in se na njih dvigni
ti višje. »Lahko bi sicer v kline vpeli stre
mena in se tako potegnili višje,« je dejal 
Franček Knez, »vendar smo hoteli poskusi
ti najtežje, kar zmoremo.« 
Po petih dneh čudeža — lepega vremena 
— so se spet pripodili oblaki, pridrvel je 
plaz in našim trem mušketirjem zasul del 
opreme, ki so jo »deponirali« pod steno. 
Nekaj časa so kopali, potem so obupali: 
kadar pridrvi velikanski plaz z gore, tako 
spremeni del pokrajine, da bi lahko le z 
velikansko srečo našli tisto, kar jim je 
skril. 

Naši fantje so imeli še srečo, saj jim je 
zasulo le del opreme in še to čisto na 
koncu bivanja v Patagoniji. Hujša nesreča 
je zadela italijansko odpravo, ki je bila 
tudi konec lanskega leta pod južno steno 
Cerro Torreja. Komaj so dobro prišli tja, 
jim je plaz zasul prav vso opremo . . . 
Ta plaz so Silvo, Janez in Franček smatrali 
za opozorilo. Pospravili so opremo, ki jim 
je ostala, se po desetih urah hoje ustavili 
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v najbližji gostilni, pred katero se je 
takrat čisto po naključju ustavil tudi turi
stični avtobus, ki je naše fante peljal do 
prvega večjega kraja kakšnih sto ali še 
kaj več kilometrov daleč, tam pa so segli 
v žep, plačali letalo, ki jih je peljalo v 
Rio Gallegos, se v tem kraju izkrcali, pre
stopili v drugo letalo in se z njim pripe
ljali v Buenos Aires, preživeli v tem vele
mestu pri slovenskih izseljencih štiri lepe 
poletne dni in se predzadnji dan lanskega 
leta vrnili domov. 
In o kakšnem novem plezalskem podvigu 
premišljuje te dni Franček Knez? 
»Trudim se in tudi drugi se trudijo, da bi 
šel maja in junija s štiri- ali petčlansko 
celjsko alpinistično odpravo na Trango 

REINHOLD MESSNER JE BIL NA VSEH 

Južni Tirolec Reinhold Messner je prvi 
človek na svetu, ki je doslej stal na vrho
vih vseh 14 osemtisočakov, kolikor jih je 
— ne računajoč stranske vrhove — na 
našem planetu. Hočeš-nočeš je postal 
rekorder posebne vrste. Nekateri ga zaradi 
tega ne vsa usta hvalijo, drugi so prepri
čani, da je takšna dirka nesmiselna, po
sebno še zato, ker rekorder Messner zad
nja leta ni dal svetovnemu alpinizmu prav 
ničesar. Zbrali smo nekatera mnenja nje
govih rojakov, ki kaj pomenijo v alpinistič
nem komentatorstvu, bralci PV pa naj 
sami presodijo, ali je to vendarle uspeh, 
ki ga je vredno zabeležiti na straneh naše 
revije. 

ČAŠČENJE OSEMTISOČAKOV 

Reinhold Messner je zaključil neko ob
dobje v zgodovini himalajskega alpinizma: 
36 let od prve pomembne osvojitve Ana-
purne (Maurice Herzog in Louis Lachenal 
1950) do današnjih podvigov, 36 let od 
prvega krsta osemtisočakov — bajka, ki se 
nagiba k zatonu. 
Z geografskega vidika je podvig skoraj 
neznanih Bonninga, Greissla in Ober-
raucha, ko so se I. 1980 prvi povzpeli na 
osrednji vrh Anapurne I, dosti pomemb
nejši od Messnerjevega: to je bil vzpon 
na še nedotaknjeni osemtisočak v osem
desetih letih. Toda Messner, ki ni osvojil 
nobenega deviškega vrha, bo vedno po
vezan z zgodovino najvišjih vrhov sveta, 
ker je odkril in pokazal razmerje med 
človekom in Himalajo, ker je v nekem 

Tovver, zanimiv vrh v Pakistanu,« pravi naš 
sogovornik. »Vrh je v obliki granitne 
cigare, visok približno 2300 metrov in ima 
impozantno 1500-metrsko steno. To goro 
je doslej oblegalo že več močnih odprav, 
vendar vse zaman. Največ uspeha so 
imeli doslej trije nizozemski plezalci, ki 
so sicer edini prišli na vrh, vendar se z 
njega niso vrnili. Na tej gori bi kajpada 
poskusili potegniti svojo, novo smer.« 
Če bi jim ta veliki met uspel, bi se potru
dili opraviti še en podvig: po tem pleza
nju bi poskusili priplezati še na osemti
sočak Broad Peak. 
Za oba podviga bodo potrebovali poleg 
veliko moči in znanja enako mero sreče. 
Zaželimo jim jo toliko bolj, ker so naši. 

realnem in simboličnem zaporedju isto
časno povezal vertikale tega našega pla
neta z globinami človeške motivacije. Se
daj nima smisla zreducirati zgodovine 
osemtisočakov na 13.45 (lokalni čas v Ne
palu) tistega 16. oktobra lani, ko je 
Messner s tovarišem Hansom Kammerlan-
derjem dosegel vrh svojega zadnjega 
osemtisočaka — Lotse. Zadostoval bi že 
seznam dvaindvajsetih osemtisočakov, ki 
ga je objavil Alan Rouse v »Mountainu« 
pred svojo smrtjo, da bi razvrednotili 
Messnerjev dosežek s strogo kvantitativ
nega vidika. Končno je tudi 14 le simbo
lično število, ki očrtuje pot visokega iz-
venevropskega alpinizma na vrhove sveta 
in predstavlja njegovo podobo v javnosti, 
čeprav strokovnjaki vedo, da obstajajo 
dosti težje gore od osemtisočakov, ki so 
s stališča alpinizma pomembnejše. Ven
dar je isti Messner — tega ne smemo 
pozabiti — preplezal svoje osemtisočake, 
ko je preizkušal meje človeške zmoglji
vosti v naslednjih zgodovinskih trenutkih: 
osvojitev Hidden Peaka v alpskem slogu 
I. 1975 s Petrom Habelerjem; skoraj isto
časni samostojni vzpon na Nanga Parbat; 
vzpon na Everest brez kisika, tudi s Habe
lerjem; Everest s severozahodne smeri, 
sam brez kisika v I. 1980; trije osemtiso-
čaki (Kangčendzenga, Gašerbrum II in 
Broad Peak) v enem samem letu 1982; pre
čenje dveh Gašerbrumov s Hansom Kam-
merlanderjem v I. 1984; severozahodna 
stena Anapurne I I. 1985, znova s Kam-
merlanderjem. Kakor on so tudi drugi pio
nirji himalajskega alpinizma mnogo let 
pred njim raziskovali in osvajali najvišje 

KONEC NESMISELNE DIRKE 
PO OSEMTISOČAKIH 

14 NAJVIŠJIH GORAH SVETA 
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Rekorder Reinhold Messner, poklicni plezalec, 
je svoje dosežke znal vnovčiti: na njegovih fo
tografijah so najpogosteje oznake tovarn, katerih 
opremo je nosil v najbolj neprijaznih vremenskih 
razmerah po Himalaji in sosednjih gorstvih 

vrhove našega planeta. Vsak od teh mož 
je prispeval svoj delež k uspešnim poznej
šim realizacijam, redke osebnosti Messner-
jevega kova pa so prehitevale razvoj za 
vrsto let. 

Enrico Camannl 

LJUDJE IN OSEMTISOČAKI 
Avgust 1895: neki angleški alpinist se je 
z dvema nosačema drznil povzpeti na po
bočje Diamir Nange Parbata, 8125 metrov, 
ene izmed najvišjih gora na svetu. 
To je bil Albert Frederick Mummerv, go
tovo ena izmed najpomembnejših oseb
nosti alpinistične zgodovine. Bil je daleč 
pred svojim časom: sredi popolnoma ne
znanih gora, s preprosto opremo alpinistov 
devetnajstega stoletja. Šel je kot Don 
Kihot v napad proti mlinom na veter in 
požrl ga je ledeni kolos. Nanga Parbat je 
osvojil mnogo let pozneje, I. 1953, mali 
veliki mož, Avstrijec Hermann Buhl, za
hvaljujoč se svoji neizmerni volji. V času, 
ko so osemtisočake sistematično osvajale 
vojaško organizirane odprave, se je zdel 
podvig Hermanna Buhla, ki je odrinil sam 
proti vrhu v nasprotju z ustaljenim redom 
v baznem taborišču, neposredno nadalje
vanje neverjetnega Mummervjevega po
skusa. Buhl je zapisal: »Mummerv je prvi, 
ki mu moram položiti račune. Lahko mu 
pogledam naravnost v oči, se postavim 
predenj in mu poročam: nisem osvojil 
Nanga Parbata z modernimi tehničnimi 
pripomočki, ampak tako, kakor ste name
ravali vi, s ,fair means', s poštenimi sred
stvi: samo s svojimi močmi.« 

Leta 1975 najdemo Buhla znova na vrhu, 
tokrat Broad Peaka, s Kurtom Diemberger-
jem in dvema drugima tovarišema: štirje 
možje brez vsakršnje organizacije za 
seboj. Vendar je šlo za osamljen primer. 
Hermann Buhl je izginil nekaj dni pozne
je, ko se je vračal s poskusnega vzpona 
na Čogoliso in mnogo let so se potem v 
dolinah Himalaje in Karakoruma srečevale 
le velike odprave z neštevilnimi nosači, 
obloženimi s tonami alpinistične opreme. 
Najvišji vrhovi sveta so postajali tako vse 
bolj obrzdani s kilometri fiksnih vrvi, po
sejane s številnimi šotori na vmesnih po
stajah, odpadki in odvrženimi jeklenkami 
kisika. Osvajanje osemtisočakov je bilo 
rezervirano skoraj izključno za velike na
cionalne ekspedicije: Francozi (1950) so 
bili prvi, ki so dosegli vrh osemtisočaka, 
Anapurne, Angležem I. 1953 uspe osvojiti 
najvišji vrh sveta, Mount Everest. K 2, 
čudovit, a težaven, je I. 1954 postal »itali
janska gora«. Zadnji osemtisočak Šiša 
Pangma je padel I. 1964 po zaslugi kitajske 
odprave. 
V šestdesetih in sedemdesetih letih so 
začenjali iskati težavnejše dostope na 
vrhove osemtisočakov. Še vedno pa je šlo 
za realizacije z množično uporabo fiksnih 
vrvi in vmesnih postaj: v tem obdobju 
izstopajo sijajni podvigi Angležev pod vod
stvom Chrisa Boningtona I. 1970 v južni 
steni Anapurne in I. 1972 v jugozahodni 
steni Everesta. 
Šele I. 1975 smo bili priča sijajnemu 
podvigu v alpskem slogu: Reinhold Mes
sner in Peter Habeler sta brez vsake 
zunanje pomoči začrtala novo smer v 

Najvišji na svetu 

Na našem planetu je naslednjih 14 
najvišjih gora: Everest (tudi Sagar-
mata ali Čomolungma, 8848 m), K 2 
(tudi Goodwin Austen ali Čogori, 
8611 m), Kangčendzenga (8586 m), 
Lotse (8516 m), Makalu (8463 m), Čo 
Oju (8201), Daulagiri (8167 m), Ma-
naslu (8163 m), Nanga Parbat 
(8125 m), Anapurna I (8091 m), Ga-
šerbrum I (8068 m), Broad Peak 
(8047 m), Šiša Pangma (8046 m) In 
Gašerbrum II (8035 m). 
Na svetu je poleg tega še osem 
osemtisočakov, ki so stranski vrhovi 
glavnih pogorij ali vrhov. To so Ja-
lung Kang (zahodni vrh Kangčen-
dzenge, 8505 m), Kangčendzenga 
— centralni vrh (8482 m), Kang
čendzenga — južni vrh (8476 m), 
Lotse — centralni vrh (8430 m, še 
nepreplezanl), Lotse Šar (8400 m), 
Anapurna I — centralna (8051 m), 
Anapurna I — vzhodna (8010 m) in 
Broad Peak — centralni (8000 m). 
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severozahodni steni Hidden Peaka, kamor 
sta se povzpela in od koder sta se vrnila 
brez fiksnih vrvi in brez uporabe kisika. 
Pot je bila odprta in počasi so se pridru
žili še drugi z realizacijami vedno zahtev
nejših vzponov v alpskem slogu. Toda 
Messner in Habeler nas znova presenetita 
z vzponom na 8848 m visoki Everest brez 
uporabe kisika v I. 1978. Je bil to konec 
nekega mita? Kazalo je, da je bil, še pose
bej, ker se je taisti Messner za potrditev 
koncepta I. 1980 vrnil brez kisika na Eve
rest povsem sam in to po delno novi poti 
po severnem pobočju. 
Osemdeseta leta so bila priča hitrih po
novitev manjših odprav in novih alpskih 
vzponov. Veliko uspešnih vzponov so opra
vili alpinisti vzhodnoevropskih držav: med 
temi izstopata prvi zimski vzpon na Eve-

Rekorderji osemtisočakov 

Reinhold Messner je splezal na 
vseh 14 osemtisočakov, kolikor jih 
je na našem planetu. Na svetu pa 
je še nekaj alpinistov, ki so mu 
v tej »dirki« tesno za petami. 
Poljak Jerzy Kukuczka, star 39 let, 
je doslej priplezal na 12 osemtiso
čakov. Tako mu manjkata v tej zbir
ki le še dva, Šiša Pangma in Anapur-
na. 
Marcel Ruedi, 48-letni švicarski 
Nemec, je stal na vrhovih desetih 
osemtisočakov; zadnji med njimi je 
bil Makalu, ki ga je stal življenje. 
Manjkali so mu le še Lotse, Kang-
čendzenga, Anapurna in Everest. 
Erhard Loretan, 27-letni švicarski 
Francoz, ima na tem svojem sezna
mu devet osemtisočakov. Da bi bil 
seznam popoln, mu manjkajo še Čo 
Oju, Lotse, Makalu, Kangčendzenga 
in Šiša Pangma. 
Na osmih osemtisočakih je stal 
53-letni Nemec Michael Dachler. To 
so bili K 2, Lotse, Kangčendzenga, 
Čo Oju, Manaslu, Nanga Parbat, 
Hidden Peak in Šiša Pangma. 
Hans Kammerlander, ki je bil zadnji 
čas veliko skupaj z Messnerjem, je 
priplezal na sedem od 14 najvišjih 
gora na svetu. Ta 29-letni Južni 
Tirolec iz Italije je bil na Lotseju, 
Makaluju, Čo Oju, Daulagiriju, Ana-
purni in obeh Gašerbrumih. 
Na šestih od štirinajstih osemtiso
čakov sta bila Avstrijec Kurt Diem-
berger, star 54 let, in 33-letni Ja
ponec Takaši Ozaki. Prvi je bil na 
Everestu, Makaluju, Daulagiriju, 
Broad Peaku, Gašerbrumu I in K 2, 
drugi pa na Everestu, Kangčen-
dzengi, Lotseju, Manasluju, Broad 
Peaku in Šiši Pangmi. 

rest poljske in strašna južna stena Lotseja 
jugoslovanske odprave. 
Medtem je Messner nadaljeval z zbiranjem 
osemtisočakov. Poljak Jerzy Kukuczka mu 
je sledil z manjšim številom osvojitev 
osemtisočakov, ki pa niso zaostajale v 
kakovosti: povsod je splezal nove težavne 
smeri, pogosto v alpskem slogu, nekatere 
med njimi so bile zimske. 
V tem času so se cene dovoljenj za vzpo
ne na najvišje gore vzpenjale med zvezde, 
vendar so bili bazni tabori vedno bolj 
polni. 
Julij 1984: Poljak Krisztof VVielicki se vzpne 
iz baznega tabora na vrh Broad Peaka v 
petnajstih urah in pol in se nato vrne brez 
vmesnega bivaka. To je prvi vzpon in 
spust z osemtisocaka v enem samem 
dnevu. Tudi v Himalaji se torej prične ob
dobje hitrih podvigov: po sledi uspeha 
VVieiickega gresta še Francoza Escoffier 
in Chamoux, s tem da je slednjemu uspel 
enodnevni vzpon na zloglasni K 2. 
So vsi cilji doseženi? Nikar se ne slepimo! 
Enodnevni vzponi so bili doseženi v dobro 
pripravljenih smereh, opremljenih s fiks
nimi vrvmi in postavljenimi vmesnimi tabori 
v stenah. Končno nam veliko ponesrečenih 
odprav, nesreč in smrtnih žrtev, še posebej 
v letošnjem poletju, pravi, da je najbolje 
biti previden: vzpon na osemtisočak je 
danes ravno tako pustolovščina, polna ne
znank, a tudi zelo spoštovan dosežek. 

Andrea Paradi 

HVALA, REINHOLD! 

Messner je končno svoboden — in alpini
zem tudi. 
Slednjič je končana ta absurdna dirka, ki 
ni zanimala nikogar, ki kaj ve o alpinizmu. 
Dirka, ki ni zanimala niti neposrednih 
udeležencev. Dirka, ki se je začela pred 
leti in v katero so Reinholda zapletli 
mediji in sponzorji. Danes je tisk zadovo
ljen: Italijan je osvojil vseh 14 osemtisoča
kov in Poljak Kukuczka je zaostal za njim 
za nekaj raztežajev. 
Gore pa gledajo. 
Dva zadnja vzpona, na Makalu in Lotse, 
nista s stališča alpinizma pomenila nič 
novega. Morda sta samo dokazala, da lah
ko — če imaš na voljo helikopter, ki te 
prepelje iz enega baznega tabora v dru
gega — povežeš v eno odpravo dva ali 
več osemtisočakov — in nič več. 
Vendar je ta absurdna dirka potrebovala 
zmagovalca, saj vemo, da v časopise pri
dejo alpinisti le, če se pehajo za nekim 
hipotetičnim rekordom, ki v alpinizmu ne 
obstaja. Toda potiskan papir je pač tak 
in Reinhold je podlegel. Tokrat ni ironije 
v teh besedah. Mislim, da je Messner eden 
izmed največjih alpinistov v zgodovini, ki 
ga lahko primerjamo samo s Preussom in 
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Mummervjem. Toda gotovo ne zato, ker 
je prvi stal na vseh štirinajstih osemtiso-
čakih. Reinhold je res vsestranski: bil je 
prvi, ki je zasnoval in načrtno treniral 
v alpinizmu; je obvladal (razen enega ali 
dveh vzponov) — vse, kar je bilo pred 
njim preplezanega v Dolomitih, bil je prvi, 
ki je doumel, kako pomembna je hitrost 
v gorah in bil je hiter plezalec (še pri 
42 letih se je povzpel iz zadnjega tabora 
na koti 7400 m v manj kot 6 urah na vrh 
Lotseja, 8510 m), čeprav iz hitrosti ni delal 
sloga. To, zaradi česar je bil velik, zaradi 
česar so bile njegove zamisli daleč pred 
njegovo generacijo, zaradi česar je bil 
njegov prispevek neprimerljiv, je bilo vse
kakor področje himalajskih odprav. Prvi se 
je povzpel na osemtisočaka v alpskem 
slogu (Hidden Peak s Petrom Habelerjem 
I. 1975), ko je za druge bilo udobno hoditi 
za krdelom šerp in nosačev in plezati po 
razpeti mreži fiksnih vrvi. Vsi so mislili, 
da je nor, čeprav so se že drugi pred 
njim v različnih pogojih in ne po lastni 
izbiri vzpenjali na ta način. Zadostuje 
omeniti Irvina in Mallorvja na Everestu 
I. 1924 ali Hermanna Buhla, samotnega 
plezalca na Nanga Parbat I. 1953. 
Za norega so ga smatrali — posmehovali 
so se mu med drugim zdravniki — tudi, 
ko se je I. 1978 odločil splezati na vrh 
Everesta brez kisika. Danes kisika ne 
uporablja več nihče. Vendar ga je on 
prvi odklonil v času, ko bi ga lahko upo
rabljal, ne da bi se kdo nad tem spotikal. 
Potem njegovi čudoviti podvigi. 
Nanga Parbat, na njem kot samohodec. 
Maščevanje nad goro, ki je osem let prej 
iztrgala Gunterja (»Bilo je kot hoja po 
grobu mojega brata«). Samostojen vzpon 
iz baznega tabora, brez — kakor je še 
danes običajno — nadelanih poti in fiks
nih vrvi prejšnjih odprav. Na tej gigantski 
gori je bil v tem času popolnoma sam. 
In nato na Everest, ponovno sam, s kitaj
skega pobočja, po novi smeri. Prva smer 
absolutno brez kisika: lotil se je prvih 
takih legendarnih poskusov na himalaj
skem velikanu. 
Tu se je verjetno vse končalo. V letu 1980. 
Ne zato, ker od takrat Messner ne bi bil 
naredil ničesar; toda kasneje je Messner 
delal zase, ne za razvoj alpinizma. Če bi 
imel v mislih le prvi vzpon na 14 osemti-
sočakov, gotovo ne bi zapravljal časa in 
energije za dvakratni vzpon na Nango 
Parbat in Everest niti se ne bi zamujal 
s prečkanjem dveh Gašerbrumov. 
Prečkanje obeh Gašerbrumov je bil zadnji 
udarec z repom, želja za demonstracijo, 
da je v Himalaji še vedno dovolj dela in 
da zadostuje le nekaj domišljije. In res, 
v Himalaji je še mnogo nerešenih proble
mov: direktna smer v južni steni Lotseja, 
greben Lotse—Everest. So pa še drugi: 
je na stotine težavnih sten in grebenov, 

ki čakajo, da jih preplezamo; je še veliko 
lepih gor, ki še niso videle človeka, ker 
je dostop nanje zelo težaven ali zato, kar 
je absurdno, ker ne dosegajo legendarnih 
8000 metrov. Tako torej: tudi tu se moramo 
zahvaliti Messnerju, ker je zastavil besedo 
na koncu te neumne dirke za vse osvojitve 
osemtisočakov po normalni poti, dirke, v 
kateri so sodelovali vsi odlični alpinisti 
sveta (Profit se je hotel povzpeti na vseh 
14 v enem letu), ker se je spomnil na še 
nerešene probleme in pot, ki jo je še 
treba prehoditi v tej naši veliki igri. 
Sedaj je Messner končal. 42 let star je 
imel dovolj poguma priznati, da brez Kam-
merlanderja verjetno ne bi dosegel vrha 
Lotseja. Verjamem mu, da ne zato, ker 
bi mu zmanjkalo moči, ampak zaradi po
manjkanja motiva. Kot inteligenten človek 
dobro ve, na katere vzpone se je treba 
podati. Ko je videl, da je zašel v absurdno 
dirko, je občutil njeno nekoristnost. 
Čital sem lepe besede na straneh časopi
sov, besede, sporočene na njegovi tiskovni 
konferenci v Katmanduju. Kot vedno novi-
narij niso razumeli ničesar: s prstom so 
pokazali na njegovo namero najti jetija. 
Seveda, snežni človek je bolj zanimiv kot 
južna stena Lotseja! Toda Reinhold je 
rekel, da bi rad vodil odpravo ravno v to 
steno. Rekel je, da bo zastavil svoje moči, 
da bi najboljši med mladimi plezali v Hima
laji. 
Da, rekel je plezali, ne osvajali, kot pišejo 
nekateri novinarji. Na gori ničesar ne 
osvojiš; neko smer preplezaš, se vzpneš in 
sestopiš, tvojo sled pa kmalu zabriše 
veter. Hvala, Reinhold, da si povedal tudi 
t o ! Rudi Vittori 

Marija Lesjak: 

TEBI, SKALA 

Nočem žeti vrhov in pečin, 
nočem se naslajati ob premaganih 

strminah; 
le s teboj, skala, hočem živeti, 
te doživeti, spoznati. 
Le sebe hočem izbrusiti, 
le sebe premagati — in ne tebe, skala. 

Tako domač mi je dotik s teboj, skala, 
čeprav si včasih hladna. 
Tipam te, iščem oprimke — in ti si mi 

na voljo. 
Samo stojiš, stojiš in čakaš. 
Čakaš name, čakaš na ljudi, 
da se ob tebi izbrusijo, preizkusijo. 

publikacije »7. tabor MO PD TAM Maribor«, 
Krnica 86) 
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Med pomembnejša spominska obeležja 
sodi tudi dejstvo, da Planinski vestnik 
pravkar zaključuje prvo leto svojega zad
njega desetletja pred stoletnico izhajanja. 
Razmeroma velika pozornost, ki jo je slo
venska javnost lani posvetila tej slovenski 
drugi najstarejši reviji, ko smo v Cankar
jevem domu lahko prisostvovali prireditvi, 
posvečeni tej obletnici, je kmalu zbledela 
spričo težav, ki jih naša revija, med pla
ninci priljubljena, v slovenskem kulturnem 
prostoru pa slejkoprej potrebna, trenutno 
preživlja. 

Spreminjanje vsebine, odrekanje tradiciji, 
vnašanje dnevnih novičarskih rešitev, od
daljevanje od osnovnega poslanstva, ki naj 
bi ga Vestnik po svojem ustanovnem do
govoru in tradicionalnih nalogah opravljal, 
ko naj bi se na straneh Planinskega vest
nika zrcalila tudi organiziranost planinstva 
pri nas, skupno delovanje in skupno načr
tovanje velikih planinskih srečanj, mani
festacij in odmevnost na vse te prireditve 
— vse to se je naenkrat srečalo z ugibanji, 
kakšen naj bi Vestnik pravzaprav bil v pri
hodnje. 

Pri tem pa — nehote seveda — mimo
grede radi spregledamo, da gre za skoraj 
stoletno tradicijo, za skoraj tolikoletno 
bitko za slovenstvo v gorah in za drago
ceno literarno sporočilo, ki ga je Vestnik 
vsa ta leta skrbno negoval, da imamo tako 
danes našo planinsko knjižno polico polno 
tehtnih knjig, literature, ki jo štejemo med 
planinsko. In narod, kot je naš, majhen in 
stisnjen med gore, se s to bero lahko 
ponaša, saj ni na svetu primera, da bi 
prav planinska literatura doživela tako 
mogočen razvoj, kot ga je na skromnem 
slovenskem kulturnem prostoru. Vse to je 
seveda budno in z vso skrbjo spremljal 
tudi Planinski vestnik, za katerega zdaj 
komaj vemo, kako bo živel naprej. 

Res je, dragocena je odločitev planincev, 
ko so dejali, da je prav Vestnik tisti, ki bo 
zadnji padel v bitki za svoj obstanek; res 
pa je tudi, da so sodelavci, ki se zavedajo 
te vseobče planinske obveze, podobni po
gumnemu junaku, ki nosi v divji bitki za
stavo na vrh gore, da bi jo tam zasadil in 
tako sporočil, da je bitka dobljena! Pa bo 
ta junak preživel? Ran je že veliko, za
dajamo mu jih še zmeraj s tem, da po
splošeno radi govorimo o vseh problemih, 
ki Planinski vestnik tarejo, da pregnetamo 
njegovo vsebinsko usmeritev, da ga pre
metavamo iz kota v kot, od novičarskega, 

strokovnega, do vseh tistih vsakdanjikov, 
ki jih sicer lahko prebiramo v kolportaž-
nem časopisju, le literaturi se izogibamo, 
kot da je ta tista, ki zavira Vestnikov 
razvoj. 
Široko odmevnost, ki jo še ima, bo ohra
nil tudi v prihodnje, to je gotovo. Zago
tovilo za to smo mu tudi mi, ki ga še 
beremo in želimo, da bi ga brali še na
prej. Skoraj pet tisoč nas je in za slo
venski prostor to ni malo, posebej ne, če 
sem prištejemo še tisto zanimanje, ki ga 
do Vestnika kot osrednjega slovenskega 
planinskega glasila goje Slovenci, raz
kropljeni po svetu. 

Z novim letom prevzema uredništvo nov 
urednik, od leta 1885 šesti po vrsti, znani 
slovenski novinar Marjan Raztresen. Že
limo mu, da bo ta težki voz premaknil in 
ga spet vtiril v kolesnice, ki ga je bila 
napravila dolga 90-letna pot Planinskega 
vestnika; mi mu bomo pa pomagali tako, 
da ga bomo brali. Ni namreč vseeno, da 
je slovenska kulturna dediščina, kamor 
Planinski vestnik vsekakor sodi, predmet 
takih težav, ko gre za njega vsebino in 
poslanstvo, ne pa za dnevno poročilstvo, 
ki ga najdemo pač lahko v naših dnevnih 
časopisih. 

(Op. ur.: To je prispevek, ki ga je nekdanji ured
nik Planinskega vestnika Marijan Krišelj napisal 
za radijsko oddajo Radia Jugoslavija; na sporedu 
je bila 20. decembra lanskega leta.) 

Smučine Gorenjske 

Ugledna italijanska planinska in alpini
stična revija »Alp« Iz Torina je v svoji 
lanski decembrski številki natisnila kar 
na trinajstih straneh reportažo o bogatih 
možnostih za smučarsko hojo in pohode 
po Sloveniji. Bogato slikovno gradivo pri
kazuje Pokljuko, Bled in Bohinj ter tam
kajšnjo okolico, na preglednih zemlje
vidih pa so predstavljene možnosti za tek 
In hojo na smučeh v Zgornji savski do
lini, na Pokljuki ter okrog Bleda in Bo
hinja. Tujec, ki ne pozna teh naših kra
jev, se mora ob prelepih fotografijah in 
nazornih skicah navdušiti nad takimi smu
čarskimi izleti po naši ožji domovini. 
Na koncu koncev bi se nad njimi lahko 
navdušili tudi mi: ob dragih žičnicah in 
poleg tega še dolgih vrstah pred njimi 
so takšne počitnice na snegu prijetna 
sprememba za vse družinske člane. 



PLANINSKI VESTNIK 

IZKOPANE LUKNJE SO ŽE POGOSTO REŠILE ŽIVLJENJE 

BIVAK V SNEGU4 

Gorniki, taborniki, turni smučarji, smu
čarji, lovci, vojaki, predvsem pa alpinisti in 
udeleženci odprav so včasih iz različnih 
razlogov prisiljeni preživeti nekaj časa — 
ponavadi noč — v gorah, prepuščeni 
samim sebi in skopim možnostim, ki jih 
ponuja narava. 
Vzroki so različni: v težave nas privedejo 
onemoglost, nezgoda, kratek dan in noč, 
megla, tehnične težave in podobno. Za 
člane odprav in daljših alpinističnih podvi
gov je življenje v šotorih in snežnih luk
njah edina možnost, da prežive, ko naska-
kujejo svoj visoki cilj. Bivakov, ki si jih 
kdaj pa kdaj privoščimo iz doživljajskih 
ali romantičnih nagibov, tu ne štejemo, 
saj so to načrtovani bivaki v lepem vre
menu, dobro pripravljeni in ponavadi 
opravljeni v varnih okoliščinah. 
Gorniška literatura — od priročnikov, 
skript, spominskih zapisov udeležencev 
odprav do Planinskega vestnika ter učbe
nikov za vojake in tabornike — navaja 
marsikaj o gradnji bivakov v snegu in 
ledu in nasploh pozimi: igluja, snežne luk
nje, zatočišča pod vejami na debelo za
snežene smreke, pribežališča v ledeniški 
razpoki, naravni votlini ali pod bivak 
vrečo. O tem govore na tečajih, zato smo 
si po praktični plati o marsičem na jas
nem. Nasprotno pa zelo malo vemo o 
okoliščinah, ki odločajo, kako bomo pre
živeli, oziroma, če je sploh možnost, da 
preživimo. Gre za sklop številnih dejavni
kov, med katerimi sta v ospredju premago
vanje mraza in ohlajanje. O tem je dokaj 
podatkov v čtivu, ki se ukvarja z medicin
skimi vidiki podhladitve. V tem prispevku 
se največkrat poslužujem članka »Bivvak 

im Schnee« v junijski številki Mitteilungen 
des OAV, 6/1986, ki ga je napisal dr. N. 
Hammer na podlagi raziskovanj pod vrhom 
Sonnblicka. 

I. Človek, ogrevanje In ohlajanje 

Običajna (normalna) temperatura človeške
ga telesa se suče okrog 37° C. Organizem 
samodejno skrbi, da ni odstopanj, da sta 
nastajanje in odvajanje toplote v ravno
težju. 
Toplotna energija je proizvod biokemičnih 
dogajanj v telesu in posledica presnove. 
Mirujoče telo se zadovolji z razmeroma 
skromno osnovno presnovo (OP), če 
delamo, se presnova ustrezno poveča (DP) 
in če se telo v mrazu ohlaja, se preven
tivno prične tresti — mišice drhte ter 
tako ustvarjajo dodatno toploto (DT), pre
snova se poveča. Odvečno toploto telo 
odvaja. 
V telesu rabi za prenos toplote kri. Ogreva 
se v notranjih organih (jedru) in hladi v 
privrhnjih slojih, zlasti na površini kože. 
Telo se hladi z znojenjem (Z), z izpareva-
njem znoja (IZ), z difuzijo vodne pare 
(DV), s sevanjem (S) in odvajanjem nepo
sredno zaznavne toplote (OT), z izdihava-
njem sape (I) in vlaženjem površine kože 
(V). Možnosti, da se ohladimo, je potem
takem kar precej, zato ni čudno, če v 
neugodnih razmerah ohlajanje celo pre
vlada in se najprej javi, ko »nas trese 
mraz«. Če se stanje ne popravi, sledi 
drhtenju mišic nezavest, navidezna smrt 
in smrt. V dogajanje so vpleteni številni 
dejavniki, nekatere pomembnejše prika
zujemo v preglednici 1. 

Preglednica 1 

1. Telesne lastnosti 

• spol 
• starost 
• velikost 
• teža 
• rasa 
• izkušnje, privajenost 
• duševna moč 
• zmogljivost 

2. Klimatski pogoji 

• temperatura zraka (?C) 
• vlažnost zraka (%>) 
• hitrost vetra (m/s) 
• zračni tlak (Pa) 
• toplotno sevanje 

okolja (W) 

3. Drugi dejavniki 

• izolacijske sposobnosti 
obleke, perila, obutve 

• dodatni pripomočki 
(folija) 

• telesna aktivnost 

Te dejavnike upoštevamo že tedaj, ko še 
doma načrtujemo pot. V tem smislu je 
učinek preventiven, težavam se vnaprej 
izogibamo. V okviru tega članka pa nas to 
ne zanima; vedeti hočemo, kaj nas čaka 
in kaj naj storimo, če zabredemo v težave. 

* Po domačih in tujih virih ter lastnih izkušnjah 
priredil P. Segula. 

1. Kar zadeva telesne lastnosti, lahko 
vplivamo samo na trenutno telesno zmog
ljivost. Kolikor je mogoče, se podpremo 
s krepko, naglo delujočo, visoko kalorično 
hrano in s toplo ali vročo, močno slad
kano pijačo. 
2. Vremenskih pogojev ne moremo spre
minjati, lahko pa skrbimo, da se bomo 63 
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Preglednica 2 
Ohlajanje v odvisnosti od temperature zraka in hitrosti vetra 

Pri temperaturi 
zraka v brezvetrju (°C) 

0 
— 10 
— 20 
— 30 
— 40 

in hitrosti vetra 

5 m/s 

se 

— 8 
— 21 
— 34 
— 46 
— 59 

10 m/s 15 m/s 20 m/s 

ohlajamo, kot če bi bila temperatura zraka 
v brezvetrju (°C) 

— 15 
— 30 
— 44 
— 59 
— 74 

— 18 
— 34 
— 49 
— 65 
— 80 

— 19 
— 36 
— 52 
— 67 
— 83 

64 

vplivu elementov umaknili v primerno za
vetje. 
3. Ohlajanju se lahko učinkovito upremo 
z uporabo zaščitnih sredstev, z menjavo 
in uporabo dodatnega perila, puloverja, 
vetrovke, anoraka, puhovke, z rokavicami 
in šalom, s pokrivalom, s ščitnikom za nos 
in ušesa. Ogromnega pomena sta bivak 
vreča in astronavtska folija. Zelo pomemb
na je pravočasna zaščita pred močo. 
Za obleko in vse, kar sodi zraven, po
skrbimo že tedaj, ko odhajamo na turo. 
Glede na pričakovane okoliščine se bomo 
oskrbeli: 
• z obleko, primerno za prehodno ob
dobje (prehodna, A), 
• z zimsko obleko (zimska, B), 
• z ojačeno zimsko obleko (ojačena, C), 
• z obleko za izjemen mraz (polarna, D). 

II. Vloga in pomen bivaka 

Številčni podatki se nanašajo na meritve 
v bivaku na Sonnblicku, ki jih ne moremo 
kar posploševati, vsekakor pa v dobrem 
približku predstavljajo smernice za vse, 
ki se zanimajo za bivak v snežni luknji.** 
Luknja je v prerezu merila 1,5 m v višino 
in 2 m v premeru. Teme oboka je bilo ca. 
0,5 m in tla ca. 2,5 m pod površino snež
ne odeje. S tem je bilo zadoščeno zahtevi, 
da naj stena bivaka ne bo tanjša od 0,5 m. 
Luknja je imela dobra »vrata«, s čimer je 
bila tesnjena zoper veter in vdor hladnega 
zraka od zunaj. Za primerno zračenje je 
bilo v luknji preskrbljeno z ustreznimi 
zračniki, ki so skrbeli, da ni manjkalo 
kisika. Sveča, katere plamenček pričara 
občutek toplote in varnosti, je v tem smislu 
tudi instrument, ki kaže, kako je s kako
vostjo zraka. 

Temperaturne razmere v bivaku 

V naseljeni luknji ljudje oddajajo telesno 
toploto, nekaj prispeva še kuhanje. V 
bivaku se razmeroma hitro vzpostavijo 

** Vprašanje je sicer, če bomo snežno luknjo 
lahko naredili. To je odvisno od snežnih razmer. 

svojske, za preživetje zelo ugodne raz
mere: 
• neodvisno od začetnih razmer se v 
bivaku zrak kmalu ustali na 0°C do 4° C; 
• relativna vlažnost je med 90 % in 
100%; 
• stene se sčasoma ogrejejo na 0°C in 
navlaže; 
• če bivakiramo v »toplem snegu« (tem
peratura snega ca. 0°C), kar je tipično 
za poletne razmere, se sneg izdatneje tali, 
s sten in stropa kaplja voda. 
Primerjava teh razmer z razmerami v šo
toru hitro pokaže prednosti snežne luknje, 
čemur se ne gre čuditi. Sneg je priznano 
dober izolator, stene šotora pa so gole in 
le s prekati deljene v bolj toplo notranjost 
in hladnejšo zunanjost. Zlasti pri enostav
nejših šotorih je notranja temperatura tudi 
pod 0° C, kroženje zraka vsaj desetkrat 
večje kot v luknji, relativna vlaga pa pri
bližno ista. 
Luknja torej bolje izolira, varuje nas pred 
neposrednim udarom mraza, padavinami 
in preprečuje uničujoče delo vetra, ki je 
razvidno iz preglednice 2. 
Podatki zgovorno pričajo,*** da za nepri
merno opremljene, zlasti če omagajo in 
negibni obtičijo na mestu in celo če se 
gibljejo, ni pomoči, kadar so daljši čas 
izpostavljeni mrazu in vetru. Zgodovina 
nesreč zaradi vremenskih preobratov in 
drugih tragedij zaradi podhladitve to po
trjuje, najsi gre za ljudi, ki so opremljeni 
s prehodno (A), zimsko (B) ali celo z 
ojačeno (C) obleko. Izjema je puhasta 
obleka, kakršno uporabljajo himalajske in 
tem podobne odprave. Vendar tudi v tem 
primeru prizadeti šele z živahnejšo telesno 
dejavnostjo pripomorejo, da živi prestanejo 
preizkušnjo. Seveda je tu govor le o pod
hladitvi, drugače pa je z omrzlinami občut
ljivih in izpostavljenih, nezaščitenih delov 
telesa. 
V snežni luknji je precej bolje. Izkazalo se 
je, da je tam mogoče brez težav prestati 

*** Glej še »windchill factor«, PV 4/1973, stran 177. 
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bivak. Dr. N. Hammer pravi: ». . . Tempe
raturi jedra (srce, možgani, pljuča, jetra, 
ledvice, vranica, želodec, črevesje) in kože 
ljudi, ki bivakirajo, sedeč v snežni luknji, 
se — četudi so različno dobro zaščiteni 
z obleko — zelo malo razlikujeta. Kaže, 
da je večje ohlajanje slabše napravljene 
osebe treba premagati s pogostejšim ozi
roma močnejšim drhtenjem mišic. 
Če poskrbimo za malce izdatnejši telesni 
napor, npr. tako, da s primernimi teles
nimi vajami opravljamo vsaj tako delo, 
kot pri hoji po ravnem s hitrostjo 4 km/h, 
ne bo podhladitve niti drhtenja mišic« 
V povzetku bi lahko rekli takole: če v 
snežni luknji sedimo na podlagi, ki dobro 
izolira (stiropor, zračna blazina, časopis, 
vrv, z obleko napolnjen nahrbtnik ipd.), je 
možno v njej prestati tudi dan ali več že 
ob malenkostnem telesnem naprezanju — 
tudi če smo v običajni zimski obleki 
(B). Seveda počutje ne bo udobno. V 
puhasti, polarni obleki pa zaradi mraza ne 
bo prav nobenega nelagodja. Podobne 
možnosti imamo, če smo oblekli ojačeno 
zimsko obleko, vendar bomo razliko morali 
dopolniti s primerno, ne preveliko telesno 
dejavnostjo. Vendar vse kaže, da večina 
daje prednost mirovanju v sedečem po
ložaju. 
Marsikaj tega, o čemer smo pisali, bolj 
zgovorno ponazore številke — rezultati 
meritev v snežni luknji, ki jih predstav
ljamo v preglednici 3. 

III. Nekaj izkušenj 

Iz zgodovine našega gorništva in alpinizma 
bi si lahko postregli z zelo številnimi zgod
bami o prostovoljnih in prisilnih bivakih 
doma in v gorah sveta. 
Naši ljudje so veliko in v vseh razmerah 
bivakirali v Alpah, Karakorumu, v Patago
niji, Himalaji, Andih, v Severni Ameriki, na 
Svalbardu in Gronlandu ter še kje, da ne 
govorim o domačih gorah, ki so v mrazu 
prav tako pogubne kot najvišji vrhovi 
našega planeta. Naj navedem nekatere pri
mere, kot mi prihajajo na misel. 
Tragedije v Špiku in pod Jalovcem so bile 
posledice presenečenja, slabe opremlje
nosti in vremenskih preobratov. To so bili 
bivaki na prostem, preživelo jih je le 
malo prizadetih, večidel ženske. 
Našim himalajcem so uspeli prisilni bivaki 
pod vrhovi Kangbačena, Makaluja, Eve-
resta, v stenah Patagonije, Aconcague in 
drugih visokih gora Južne Amerike, Pika 
Komunizma, Užbe, na Bezengijski steni 
in drugod. Odlični opremi, izredni telesni 
in duševni kondiciji gre zahvala, da so se 
prezkusnje iztekle tako rekoč brez žrtev, 
niso pa vselej izostale omrzline. 
Udeležencem uspešne odprave na Everest 
po Zahodnem grebenu so do uspeha ne
dvomno pripomogli bivaki v luknjah, izko
panih v led in firn osemtisočaka. V njih 
so si oddihovali od boja z orkanskim 
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vetrom in nizkimi temperaturami ter si 
nabirali nove moči za delo na gori. 
Iz lastnih doživetij se spominjam vzpona 
na Pik Lenina v Pamirju, kjer so nam 
snežne luknje v višinskih taborih dale 
veliko udobja ter omogočile, da smo bili 
za zadnji vzpon pri najboljših močeh. 
Med aklimatizacijskimi pohodi smo v 
taboru 2 in 3 s cepini in žagami (lisičji 
rep) izsekali, izžagali in izdolbli prave 
katakombe, meter in pol široke, do dva 
metra visoke rove z zaobljenimi, gladkimi 
oboki. Razpredli smo jih v osrčju gore, 
da je bilo v njih prostora za nekaj deset 
mož z vso opremo. 
Delo se nam je obrestovalo med zadnjim 
pohodom, ko je na gori gospodarilo slabo 
vreme z meteži in orkanskimi vetrovi. Ve
čina šotorov, ki smo jih postavili med 

TOMAŽ VRHOVEC 

Planinska oziroma alpinistična vzgoja 
mladih planincev se v Švici začne v mla
dinskih odsekih sekcij SAC-CAS, v društvih 
Prijateljev narave (Naturfreund) in z izobra
ževalnimi oblikami državne akcije Mladina 
in šport. Četudi izobraževalne programe 
izvajajo različne organizacije oziroma nji
hove sekcije, je program izobraževanja 
enoten. Razlog za enotnost programov je 
predvsem v tem, da državna akcija Mla
dina in šport s svojimi strokovnimi organi 
skrbi za strokovnost, varnost in metodič-
nost programov. Prek te akcije poteka 
državno finansiranje planinske vzgojne 
dejavnosti in oskrba z opremo za mlade 
planince. 

Akcija Mladina in šport (J + S — Ju-
gend + Šport) je švicarska zvezna in traj
na akcija, s katero želijo mladini med 
14. in 20. letom omogočiti ceneno ukvar
janje s športi in ji tako privzgojiti telesno-
kulturne navade za vse življenje. Akcija 
Mladina in šport se je izoblikovala pred 
približno 15 leti iz nekdanjih predvojaških 
telesno vzdržljivostnih priprav, ki so zaje
male vse fante v tej starostni skupini. 
Sodelovanje v akciji Mladina in šport je 
prostovoljno, mladinci in mladinke lahko 
izbirajo med dvajsetimi športnimi pano
gami, lahko se vključujejo v več progra
mov hkrati, akcija zajema šolajočo se mla
dino in mladino v poklicih ali na kmetijah. 
Izvajalci programov akcije Mladina in 
šport so športne zveze oziroma njihova 
društva ali sekcije, za svoje delo v okviru 
te akcije dobijo športne zveze denarno 
povračilo, katerega višina je odvisna od 

i aklimatizacijskimi pohodi, je samevala, 
platna so grmela in dramila spomin na 

i prvo, neudobno prebito noč, ko smo se 
v pamirki za tri osebe drenjali dva Rusa, 

i dva Jugoslovana in Mongol. 
V naših luknjah smo vihar komaj slutili. 
Kuhalniki so veselo mrmrali svojo pesem, 
ko smo si na njih pripravljali hrano in 
pijačo. Samo kadar je kdo moral po 
opravkih ali po sneg, da bi si pripravljali 
vodo, je skozi odprti vhod puhnil med nas 
sibirski mraz. 
Sedeli in ležali smo, klepetali, kaj nam 
prinese jutrišnji dan in se imeli lepo. V 
debelih vestonih nam je bilo toplo, ni se 
nam bilo treba bati mraza in omrzlin. 
Dobre volje smo se naslednjega dne po
dali do tabora štiri in dan kasneje dosegli 
vrh. 

števila udeležencev pri programih. Akcija 
Mladina in šport ima v vsaki švicarski 
federalni enoti — kantonu svoj urad, ki 
ureja finančno poslovanje, hkrati pa skrbi 
za smotrno izrabo, vzdrževanje in dogra
jevanje vadbenih in nastanitvenih prosto
rov ter ima na skrbi potrebno opremo. 
Vsakemu udeležencu programov akcije 
Mladina in šport je zagotovljena brezplač
na uporaba potrebne opreme in vadbenih 
prostorov, akcija Mladina in šport krije 
tudi vse stroške vaditeljev, vodnikov ali 
trenerjev ter skrbi za njihovo izobraževa
nje. Udeleženci planinsko alpinističnih 
izobraževalnih oblik tako lahko dobijo za 
čas izobraževanja brezplačno v uporabo 
bivak vrečo, spalno vrečo, čutaro, kuhal
nik, planinske čevlje, dereze, cepin, glavno 
vrv, pomožne vrvice, prusikove vrvice, 
vponke, ledne vijake, letne kline, plezalno 
kladivo, nahrbtnik, krošnjo, višinomer in 
kompas, za zimske izobraževalne oblike 
pa še pse, pribor za popravilo smuči, 
lavinsko lopatico, sondo, lavinsko žolno, 
ledeniška očala, gamaše, smuči s turnim 
okovjem in čelno svetilko. Udeleženci teh 
izobraževalnih oblik imajo brezplačen pre
voz z državnimi železnicami, med poto
vanjem na tečaj in med tečajem so zava
rovani kot vojaške osebe, kar vključuje 
tudi brezplačno reševanje v gorah v pri
meru nesreče na tečaju. 
Enotnost in strokovnost programov zago
tavlja Zvezna šola za rekreacijo in šport 
v Magglingenu (Eidgenoessische Turn-
und Sportschule — ETS Magglingen), ki 
deluje na ravni fakultete. 
Zaradi finančno in strokovno tako ugodnih 
pogojev je planinsko izobraževanje močno 
navezano na akcijo Mladina in šport. Sek-

ŠVICARSKI PLANINSKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

Ml TAKO - KAKO PA ŠVICARJI? 
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cije SAC-CAS so namreč najpogostejši 
izvajalci programov akcije Mladina in šport 
za področja planinstva, alpinizma, turnega 
smučanja in športnega plezanja. Velika 
večina izobraževalnih akcij sekcij SAC-
CAS so hkrati tudi akcije Mladine in špor
ta, če je le večina udeležencev izobra
ževalne akcije iz starostne skupine med 
14. in 20. letom, katero pač Mladina in 
šport spodbuja k telesni aktivnosti. 
Vse planinske aktivnosti so v teh progra
mih pojmovane kot celota, katere dele 
ponudijo mladini v obliki tedenskih tečajev, 
tur konec tedna, celotedenskih tur, celo
letne vadbe in preizkusov zdržljivosti. 
Osnovna planinska aktivnost je odvisna od 
sezone: poleti je to planinstvo z alpi
nizmom, pozimi zimski alpinizem in turno 
smučanje. Razen te delitve je kot posebna 
specializacija priznano še športno pleza
nje. Zimsko in letno planinsko-izobraževal-
no dejavnost izvajajo v treh stopnjah 
(ponavadi v treh tedenskih tečajih ali 
celotedenskih turah): 
— animacija — navduševanje in sezna
njanje, 
— osnovno izobraževanje, 
— nadaljevalno izobraževanje. 
Za vsako od treh stopenj izobraževanja so 
izdelani učni načrti za naslednje pred
mete: 
— gibanje v gorah s temami: vrvna teh
nika, gibanje v skali z reševalnimi tehni
kami, gibanje v snegu in ledu; 
— splošno planinstvo s temami: nevarnosti 
v gorah, oprema, prva pomoč, orientacija, 
ekologija gora, bivak, priprava na življenje 
v gorah; 
— turno smučanje s temami: smučanje na 
neutrjenem terenu, vrvna tehnika, smuča
nje v visokih gorah, napredovanje v snegu 
in ledu, preprečevanje nesreč s snežnimi 
plazovi, reševanje iz ledeniških razpok; 
— zimsko planinstvo s temami: zimske 
nevarnosti v gorah, oprema, posebnosti 
prve pomoči, orientacija, bivak, skupno 
življenje v gorah, zimska ekologija. 
Za specializacijo iz športnega plezanja je 
potrebno opraviti animacijski in osnovni 
tečaj iz letnega planinstva in alpinizma. 
Vsaka od tem je razdeljena na didaktične 
enote, pri vsaki spretnosti oz. znanju je 
priporočeno, na kateri stopnji izobraževa
nja naj bi ga začeli uvajati, kdaj naj bi 
ga učili in kdaj samostojno uporabljali. 
Iz programa lahko vidimo, da v švici pri 
izobraževanju mladih planincev ne obstaja 
aktualna delitev na splošno planinsko in 
alpinistično izobraževanje kot pri nas, pač 
pa se obe področji prepletata. V takšne 
tečaje planinstva z alpinizmom je vsako 
leto v Švici zajetih okoli 10.000 mladih. (Za 
primerjavo: SAC-CAS ima 76.000 članov.) 
Da lahko vsako leto nudijo tisočem mla
dih osnovno in nadaljevalno planinsko-
alpinistično izobrazbo, je potrebno nepre
stano izobraževati nove in nove generacije 
vzgojiteljev-vodnikov. 

Naslovna stran ene od izobraževalnih brošur, ki 
jih izdajajo organizatorji akcije Mladina in šport 

Poleg teh množičnih oblik izobraževanja 
delujejo v mnogih švicarskih turističnih 
krajih tudi komercialne planinsko-alpini-
stično-smučarske šole, v katerih poklicni 
gorski vodniki oz. učitelji smučanja manjše 
skupine planincev seznanjajo z alpinistič
nimi in planinskimi veščinami. Med udele
ženci teh komercialnih tečajev je več kot 
polovica tujcev, večinoma iz ZR Nemčije. 
Planinski vzgojni kader izobražujejo v 
Švici naslednje organizacije in društva: 
SAC-CAS (Švicarski alpski klub), Prijatelji 
narave, akcija Mladina in šport, švicarska 
armada in Združenje gorskih vodnikov. 
Programi izobraževanja planinskih vzgoji
teljev so si precej podobni, deloma odstopa 
le izobraževanje vodij planinskih oddelkov 
v švicarski armadi. 
Osnovni vzgojni kader so tako imenovani 
vodniki — vodje tur, ki jih izobražujejo vse 
organizacije razen Združenja gorskih vod
nikov. 
Pri SAC-CAS poteka izobraževanje na dva 
načina: tečaj za vodnike-vodje tur lahko 
priredi ena ali več sekcij, vsako leto pa 
osrednji komite SAC-CAS priredi še dvo
delni centralni tečaj. Prva stopnja tega 
tečaja traja tri dni in je namenjena pre
verjanju znanja in izkušenj kandidatov. 
Ponavadi v majhnih skupinah skupaj z 
inštruktorji opravijo dve do tri ture, eno 
v skalnem, ostale v ledeniškem svetu, na 
koncu tega preizkusa sposobnosti izločijo 
premalo pripravljene kandidate. Še v istem 
poletju izvedejo tudi drugo stopnjo tečaja, 
to je celotedenski tečaj s poudarkom na 
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vodniški tehniki, teoretičnih predmetih, 
improviziranih reševalnih tehnikah in po
enotenju ostalih znanj. Preizkus kandidatov 
(prvi del tečaja) zahteva brezhibno obvla
danje vrvne tehnike, spuščanja ob vrvi, 
prve pomoči, reševanja padlega sople-
zalca, orientacijo, plezanje kot prvi v 
skali do l i l . stopnje in v ledu 50—60 sto
pinj. Na koncu druge stopnje tečaja so 
izpiti in izpitna tura. 
Povsem podoben dvostopenjski sistem 
izobraževanja je tudi v zimskih razmerah. 
Vodniških tečajev osrednjega komiteja 
SAC-CAS se vsako leto udeleži po okoli 
20 udeležencev poleti in pozimi, povprečna 
starost udeležencev pa je okoli 35 let. 
Tako izšolani vodniki večinoma vodijo 
izlete sekcij, sodelujejo na tečajih sekcij, 
če pa želijo voditi tudi tečaje akcije 
Mladina in šport, morajo opraviti dopol
nilni seminar iz upravno organizacijske 
strukture te akcije. 
Akcija Mladina in šport skrbi tudi za 
izobraževanje vodnikov-vzgojiteljev za svo
je izobraževalne oblike. Osnovnega tečaja 
za vodje planinskih skupin se lahko ude
leže mladinci in mladinke, ki imajo veselje 
do dela z mladino, so dopolnili 20 let in 
so obiskovali vse tri stopnje osnovnega 
izobraževanja. Tečajniki so razdeljeni v 
skupine po štiri do šest in ves tečaj delu
jejo in hodijo skupaj z istim inštruktorjem. 
Tečai traja sedem dni, po opravljenem pre
izkusu znanja in spretnosti (ocenjevanje 
poteka ves tečaj, na vseh turah) dobijo 
kandidati naziv vodnik 1. Osnovnega vod
niškega tečaja akcije Mladina in šport se 
vsako leto udeleži okoli 80 kandidatov, 
ponavadi v treh tečajih. Po opravljenem 
tečaju lahko vodnik 1 vodi izlete in ture 
svoje skupine. 
Po dveh letih aktivnosti se vodnik 1 lahko 
odloči za drugostopenjski tečaj s speciali
zacijama vodja ture in vodja tabora. Vsako 
leto organizirajo dva takšna nadaljevalna 
tečaja. Starost kandidatov za prvo spe
cializacijo mora biti vsaj 22 let, za drugo 
pa 25. 
Povsem enako sta organizirana tudi zimska 
tečaja za vodnike 1 in 2. 
Potem ko vodnik opravi oba letna in 
zimska tečaja in je pet let aktiven v akciji 
Mladina in šport (to pomeni, da vodi 
vsako leto nekaj tur, ima nekaj predavanj 
in vodi vsaj en tabor oz. celotedensko 
turo), lahko kandidira za naziv vodnika 3, 
ki ga ob izpolnjevanju pogojev dobi brez 
posebnega tečaja, če je v petih letih 
obiskal vsaj tri oblike izpopolnjevanja za 
vodnike pri SAC-CAS. 
Po pridobljenem nazivu vodnika 3 se po 
treh letih aktivnosti lahko kandidat prijavi 
v tečaj za planinskega vzgojitelja (inštruk
torja), za kar pa potrebuje priporočilo kan
tonalnega urada akcije Mladina in šport. 
Tako usposobljeni inštruktor lahko vodi 
tečaje, samostojno predlaga programe 
izobraževanja in ocenjuje tečajnike na 

stopnjah 1 in 2. Kasneje se lahko speciali
zira za eno od posameznih področij pred
metnika akcije Mladina in šport s področja 
alpinizma — planinstva — turni smuki. 
Vodniki vseh stopenj lahko ves čas svoje
ga izobraževanja in aktivnosti uporabljajo 
prej našteto opremo in so ves čas zava
rovani kot vojaške osebe. Razen tega 
imajo ugodnosti pri nakupu lastne opreme, 
orientacijskih pripomočkov in strokovne 
literature. 
Organizacija gorskih vodnikov je v Švici 
samostojna poklicna organizacija, ki vsako 
leto organizira tečaje za gorske vodnike-
pripravnike in tečaje za gorske vodnike. 
Celotno izobraževanje vključno s prakso 
traja dve leti. Vodniki in vodniki-priprav-
niki se po kantonih združujejo v stanovska 
združenja. Nad delom, tarifami, varnostjo 
in dobrimi navadami vodnikov v šestih 
najbolj gorskih kantonih, ki so sprejeli 
tudi posebne zakone o vodniški službi, 
bdijo posebne inšpekcije, vse preostale 
vodnike pa po pooblastilu zvezne uprave 
nadzoruje posebna vodniška komisija pri 
SAC-CAS. Organizacija gorskih vodnikov 
priznava svojim pripravnikom tudi vso 
prakso, ki jo opravijo v okviru akcije 
Mladina in šport, Mladina in šport pa 
prizna gorskim vodnikom-pripravnikom na
ziv vodnika 2 in gorskim vodnikom naziv 
vodnika 3, če le opravijo organizacijski 
seminar te akcije. Zaradi ugodnosti, ki 
jih nudi akcija, posebno pa še zaradi 
dokaj redne zaposlitve pri izvajanju pro
gramov akcije Mladina in šport je velika 
večina vodnikov, ki ne živijo v najbolj 
znanih in razvpitih smučarsko-planinskih 
središčih (Zermatt, St. Moritz, Arosa, Grin-
denvvald), zelo aktivna pri izobraževalnih 
in vzgojnih akcijah, tako da so gorski vod
niki tehnično in organizacijsko jedro pri 
izvajanju tečajev za vodnike 1 in 2. 
Švicarski planinski vzgojno-izobraževalni 
sistem je enoten, četudi ga izvaja več 
organizacij (SAC-CAS, Prijatelji narave, 
švicarska vojska, Združenje gorskih vodni
kov, državna akcija Mladina in šport). 
Enotnost vzgojnega sistema je predvsem 
v vsklajenosti programov med vsemi no
silci, medsebojnem priznavanju kvalifikacij, 
enotnem vzgojiteljskem kadru, katerega 
jedro so poklicni gorski vodniki, in v 
močni navezanosti na državno akcijo Mla
dina in šport, prek katere poteka večina 
finansiranja vzgoje in opreme mladih pla
nincev. Tudi program vzgoje je enoten; ne 
pozna namreč razločevanja med alpini
stično in planinsko vzgojo, mladi planinci 
se lahko po svojih sposobnostih vključu
jejo v različne oblike izobraževanja, pri 
čemer pa je zelo poudarjena postopnost 
in zaporednost pridobivanja posameznih 
znanj in kvalifikacij. Mladi švicarski plani
nec s sistemom tečajev in prakse tako 
pridobi alpinistična, planinska in vodniška 
znanja, pri čemer je možno le napredova
nje na vseh področjih hkrati. 
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PUSTOLOVSKA POTOVANJA 
Tisti, ki želijo ubežati civilizaciji, so iznašli 
pustolovski dopust, ki ga je zdaj mogoče 
izbrati iz kataloga potovalne agencije prav 
tako kot potovanje na Mallorco. Tisto, kar 
je potovanje včasih pomenilo svetovnim 
popotnikom in pravim pustolovcem, je 
marsikje po svetu že dolgo posel, s kate
rim se ukvarjajo turistični uradi, da bi 
ustregli ljudem, ki hočejo doživeti zares 
nekaj nenavadnega in izjemnega. 
Horst Schvvartz, turistični novinar iz Ber
lina, je na prošnjo berlinskega razstavišča, 
ki prireja razstave, sejme in kongrese, med 
njimi tudi svetovno znano vsakoletno med
narodno turistično borzo (letošnja bo od 
7. do 12. marca), napisal prispevek o tem 
posebnem področju modernega potovanja. 
V Zahodni Evropi in v zahodnem svetu 
so razmeroma redke potovalne agencije, 
ki se ne ukvarjajo tudi z organizacijo tako 
imenovanih pustolovskih potovanj. Toda 
čeprav se ukvarjajo, pravzaprav nihče na
tančno ne zna pojasniti, kakšen izdelek je 
pravzaprav »pustolovsko potovanje«. Ne
kateri organizatorji preprosto razložijo, da 
je to »nekaj novega, kar odkrijemo in ne 
sodi čisto v našo civilizacijo«, drugi pra
vijo, da je to »kratek izstop iz vsakdanjega 
življenja, primeren za ljudi, ki so zaradi 
pomanjkanja običajnih infrastruktur med 
potovanjem pripravljeni prenesti velike 
psihične in fizične obremenitve«. 
Za druge ponudnike je pustolovsko poto
vanje že to, če »potek poti ni čisto na
tančno in do vseh podrobnosti določen, 
če se je treba v popotniški deželi prevažati 
s prevoznimi sredstvi, s kakršnimi se vozijo 
domačini in če popotniki prenočujejo v 
šotorih ali preprostih penzionih«. 
»Popolnoma neodgovorna so pustolovska 
potovanja, mišljena kot ekskurzije z nego
tovim izidom,« zelo odkrito pravi eden 
izmed strokovnjakov s tega področja, ki 
imenuje svoje ponudbe »doživljajska po
tovanja«, »ekspedicijska potovanja« ali 
»potovanja prek dežel«. Njegov konkurent 
pa spet pravi: »Prava pustolovščina mora 
biti izključena, saj pomeni nevarnost za 
življenje ali zdravje strank.« Ali gre torej 
pri tako zvenečem povabilu le za doživetje 
narave, kar naj bi že bila pustolovščina, za 
telesne in duševne napore, za to, da se 
odpovemo udobju? 

»Pustolovskega potovanja ni več mogoče 
kupiti,« pravi eden izmed ponudnikov takih 
potovanj. »Tisto, kar ponujajo pod tem 
imenom, so čisto normalna dolga potova
nja v daljnje dežele ter v odmaknjena 
območja brez turističnih infrastruktur.« 
Kljub temu je mogoče kataloge ponudni
kov takih potovanj brati kot dnevnike iz 
pustolovskega življenja Marka Pola. Cilji 

se vrstijo od A (Alžirija) do Z (Zaire). 
Rezervirati je mogoče izredno veliko poto
vanj z osebnim avtom prek Afrike, pa tudi 
do bližnjih ciljev, kot sta Francija in Italija; 
tudi potovanje po Goethejevi poti s poštno 
kočijo prek Alp velja za pustolovsko poto
vanje. Enako široka, kot je paleta potoval
nih ciljev, je tudi izbira programov, ki 
segajo od skoraj čisto običajnih paketnih 
potovanj do potovanj brez določenega 
dnevnega reda, pri katerih je treba že po 
programu računati s kakšnimi osmimi kilo
grami izgube telesne teže in pri katerih se 
je treba vsaj nekaj časa med potjo hraniti 
le z gobami in rastlinicami iz gozda, od 
pomoči nosačev, kuharjev in drugačnih 
pomočnikov do skoraj popolne samostoj
nosti, ki zahteva veliko telesno vzdržljivost. 
Pustolovščina je po mnenju nekaterih 
pravzaprav vse, kar kakorkoli štrli iz obi
čajnih okvirov. 
Slika, ki si jo marsikdo ustvari o pusto
lovskem dopustu — to pa so klišeji o pro
stosti, trdem življenju in osamljenosti —, 
je lahko na koncu koncev odsev reklamne 
akcije neke zahodne znamke cigaret: s 
kuponom (ki je seveda v škatlici teh ciga
ret) si je mogoče pridobiti pravico do 
potovanja, kakršnega predstavljajo v 
reklamnih filmih in televizijskih oddajah. 
Možnosti za udeležbo na takem potovanju 
so 10 (izbranih) proti 120.000 (pošiljate
ljev). Izbranci gredo po poteh osamljenih 
kavbojev s terenskimi vozili, motorji, čolni 
in konji po Kaliforniji, Nevadi, Arizoni in 
Utahu. Organizatorji teh potovanj (ki pora
bijo zanje pet do deset odstotkov letnega 
proračuna za reklamo tobačne tovarne) 
spadajo med najuglednejše ponudnike 
pustolovskih potovanj, ki jih je sicer mogo
če izbrati tudi v katalogu in jih plačati. 
Nihče ne more postreči s podatkom, 
kolikšen delež prometa odpade v celotni 
ponudbi potovalne agencije na pustolovska 
potovanja. Vsi ponudniki so enakega mne
nja, da je namreč trg zelo omejen in ga 
ocenjujejo pri vsaki agenciji le na nekaj 
sto klientov letno. Ni pa jasno, ali je to 
število vsako leto večje ali ne; glede tega 
predstavniki potovalnih agencij niso enot
nega mnenja. 

»Pod odejo naše civilizirane družbe tli 
neizmerna želja po nenavadnih dogodiv
ščinah,« je pred časom napisal turistični 
novinar Ferdinand Ranft. To pomeni: kdor
koli se odloči za počitnice, je potencialna 
stranka ponudnikov pustolovskih aranžma-
nov. Tem potovalnim željam so pogosto 
napoti le cene. Tritedensko križarjenje 
s kanujem po Kanadi je mogoče kupiti 
za 3400 zahodnonemških mark, cena za 
27-dnevni safari po štirih afriških deželah 
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pa se že povzpne na 6000 mark. Več kot 
dvakrat toliko je treba odšteti za nekaj več 
kot tritedenski treking iz Nepala v Tibet. 
Tako so stranke skoraj vseh organizatorjev 
takih potovanj 40- do 50-letniki, ki dobro 
zaslužijo. »Od cene potovanja je odvisno, 
kakšne so stranke,« pravi eden od orga
nizatorjev; to pa so velik del zdravniki, 
arhitekti in znanstveniki (v Zahodni Evropi, 
na primer; op. ur.). Le prav redki ponud
niki imajo v svojih kartotekah celotno 
skalo »od učencev do visokošolskih pro
fesorjev«, pri nekaterih pa celo prevladu
jejo upokojenci, ki dolgo časa varčujejo, 
da si lahko privoščijo dolgo in zanimivo 
potovanje. Število »pustolovcev« je v vsa
kem primeru močno omejeno, kar še 
posebno velja za ženske. 
Dopustniki pod 30. letom starosti (to po
nudniki dobro vedo) se zanesejo na znanje 
in fantazijo organizatorjev, da pridejo do 
nujno potrebnih informacij za takšno po
tovanje, ki se ga nemara potem celo 
lotijo sami, v lastni režiji. 
Sicer pa je tudi za udeležence organizi
ranih pustolovskih potovanj nadvse po
membno, da so dobro informirani. V 
pomoč so jim številni vodniki, knjižice in 
knjige, ki jih je mogoče kupiti. Tudi trgo
vine s popotniškimi potrebščinami so po
memben informacijski vir. Tam ljudje ne 
dobijo samo čevljev, obleke in vsega dru
gega, kar potrebujejo za tako pot, ampak 
tudi praktične nasvete, saj najpogosteje 
vodijo take trgovine nekdanji svetovni po
potniki in popotniški pustolovci. 
V prvi vrsti so organizatorji takih potovanj 
sami najbolj zainteresirani, da dajo svojim 
popotnikom izčrpna pojasnila. K temu 
seveda ne spadajo samo podatki o po
trebnih cepljenjih in opremi, ampak tudi 
o težavnosti potovanja. Precej pred načr
tovanim potovanjem se je treba z vsako
mer pogovoriti o zahtevani telesni pri
pravljenosti, kajti pozneje je za to pre-

»Ljubo Slovensko planinsko društvo! 
Naznanim Vam, da nas gre pojutriš
njem več hribolazcev, dam in gospo
dov, na Triglav. Pošljite hitro v Tri
glavsko kočo na Kredarico mesa, klo
bas, piva in vina, da bodemo imeli kaj' 
jesti in piti! Zdravi ostanite, pa brez 
zamere!« 
Te besede je v imenu Matevža Tre-
bušnika, posestnika in govejega trgov
ca, napisal pisatelj Janko Mlakar. Kaj 
se je potem dogajalo s triglavskimi ro
marji in Trebušnikovim stricem, vemo: 
polna zabavnih zapletov je bila Tre-
bušnikova pot na Triglav. 
Na straneh Planinskega vestnika bi 
radi objavili kakšnega novega Trebuš-
nika. Je že napisan? Ga pišete prav 

pozno. Kdor šele na poti spozna, da si je 
pravzaprav naložil preveliko breme, ga 
zgrabi panika. »Prestrašeni ljudje,« se pri
tožujejo organizatorji, »pa lahko postanejo 
mora celotne skupine.« 
Te skupine nasploh niso velike; v njih je 
povprečno le osem do deset ljudi, pri 
izjemno težavnih turah pa celo še manj. 
Skupine, ki štejejo kakšnih 18 ljudi, so le 
na sankaških turah ali safarijih. 
Največ pustolovskih potovanj traja dva do 
tri tedne. 

* * * 
Ali lahko smatramo planinske pohode, 
dolgo hojo po evropskih pešpoteh ali tre-
kinge za pustolovska potovanja? Vsaj po 
nekaterih od omenjenih kriterijev prav 
gotovo. 
V sedanjih razmerah pa so lahko pusto
lovska potovanja tudi hoja po sloven
skih gričih ali jugoslovanskih planinah 
»kar tako«, na slepo, brez natančno izde
lanega načrta. Pustolovščina prve vrste je 
lahko treking po kakšni od jugoslovanskih 
republik, po kakšnem jugoslovanskem po
gorju, po pustolovsko izbrani poti s seve
rozahoda na jugovzhod Slovenije, na pri
mer po Zasavskih hribih z enega konca 
na drugega, prečenje Kamniških Alp, pot 
ob slovenski severni meji, pot ob Kolpi ali 
Krki od začetka do konca, pohod prek naj
lažjih prehodov po vseh alpskih dolinah 
naših Julijcev . . . 
Takih pustolovskih potovanj se lahko pla
ninci lotevamo sami ali v majhnih skupinah. 
Turistične agencije se pri nas s takimi 
»malenkostnimi« posli ne ukvarjajo. 
V tujini, kjer je, kot kaže, teže priti do 
denarja, so za turistične agencije zanimive 
tudi organizacije takih »nepomembnih« 
potovanj. 
Pri nas se s tako dejavnostjo ukvarjajo 
edinole planinska društva. M R 

zdaj? Smo vas spodbudili, da ga boste 
začeli pisati naslednji trenutek? 
Ne gre nam seveda dobesedno za Tre-
bušnika, ker tega je napisal že Janko 
Mlakar. Radi bi prebrali čimbolj za
bavno, veselo, hudomušno, smešno 
zgodbo, povest ali celo roman iz pla
ninskega življenja. Pošljite nam humo-
rističen rokopis: če bo vreden objave, 
ga bomo prav radi dali v tisk, najprej 
za Planinski vestnik, ni pa izključeno, 
da bodo najboljša besedila iz našega 
natečaja kdaj izšla v knjižni obliki. 
Dolžina prispevka ni omejena, pogoj 
je en sam: naj bo besedilo čimbolj 
smešno. Rokopise pošljite Planinskemu 
vestniku, Dvorakova 9, 61000 Ljubljana. 

Iscemo Janka Mlakarja sedanjega časa 
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POJDIMO NA POT VSESTRANSKO PRIPRAVLJENI! 

V GORAH NAJ NAM BO LEPO 
Na zboru inštruktorjev in zboru planinskih 
vodnikov lanskega septembra v Tamarju 
so obravnavali vrsto tem, ki jih vodniki in 
inštruktorji morajo poznati, za »navadne« 
planince pa je nadvse koristno, če vedo 
vsaj nekaj o njih. Slejkoprej se vsak redni 
obiskovalec gora znajde v izjemnih, a 
predvidljivih okoliščinah. Tisti, ki vedo, 
kako morajo ukrepati, prihranijo sebi in 
tovarišem, ki v hribih niso tako »doma«, 
marsikatero nevšečnost. Gorska tura je 
lahko lepa in prijetna le tedaj, če so gor
niki nanjo dobro in vsestransko priprav
ljeni. 
Iz faktografskega gradiva, ki nam ga je 
poslala Komisija za vzgojo in izobraževa
nje Planinske zveze Slovenije, bomo v tej 
in še kakšni številki Planinskega vestnika 
povzeli nekatere napotke, ki naj bi jih 
poznal vsak resen obiskovalec gorskega 
sveta. 

* * * 
Planinstvo je tiste vrste šport, ki zahteva 
vzdržljivost in precej moči. Dobra telesna 
priprava je pred gorsko turo ali planinsko 
sezono nadvse pomembna za preprečeva
nje nesreč. 
Tudi čisto »navadni« planinci in pohodniki 
naj bi pred svojim »nastopom« trenirali. 
Osnovni trening je tek: najmanj šest do 
osem tednov pred začetkom planinske 
sezone naj bi tekli pol ure dnevno ali 
eno uro vsak drug dan, in sicer skozi gozd, 
po krasu, na smučeh, ljudje s preveliko 
telesno težo pa naj bi kolesarili. 
Zelo pomembno je uravnavanje treninga 
z merjenjem srčnega utripa, ki je kazalec 
trenutnega stanja telesne zmogljivosti. 
Med 12. in 15. minuto teka (ne prej in ne 
pozneje!) mora biti 120 do 150 utripov na 
minuto (ne več in ne manj!), ljudem, sta
rejšim od 50 let, pa je dovoljena meja 
180 utripov na minuto, zmanjšana za leta 
starosti. Ta metoda treninga daje vsem, 
od 12. leta pa do visoke starosti, zdravo 
individualno kondicijsko nadgradnjo ne 
glede na to, kako telesno pripravljeni 
začnejo trenirati. 
Idealni športi za pridobivanje zdržljivosti 
so tenis, nogomet, plavanja itd. Nesmi
selni ali celo nevarni pa so neredni pri
siljeni dolgi pohodi, herojski samohodni 
vzponi, sobna telovadba, priložnostni tek 
ali sprehodi s psom. 
Za težavnejše vzpone ali pohode so po
trebni posebni treningi, da z njimi koordi
niramo gibe, si pridobimo spretnost in 
utrjenost, se še bolj privadimo na hojo 
po brezpotju ali po snegu. 

Nadvse pomembno je naslednje: ne po
skušajmo si pridobivati telesne kondicije 
s hojo v gore, temveč pojdimo v gore 
telesno dobro pripravljeni. 
V vseh letnih časih obstaja v gorah nevar
nost pred sončnimi opeklinami. Sonce 
oddaja, kot vemo, trojno sevanje: vidno 
svetlobo, toplotne žarke in ultravijolične 
žarke. Učinek je odvisen od sončne moči 
(oblačnost, onesnaženost ozračja), traja
nja izpostavljenosti, dnevnega časa (jutro, 
opoldan, večer), letnega časa, dolžine 
dneva in geografske širine, nadmorske 
višine (vsakih 1000 metrov 10 do 20 od
stotkov močnejši), obdobja svetlobe (sneg 
odbija približno 80 odstotkov celotnega 
sevanja), razpršitve žarčenja v megli (tedaj 
je delovanje močnejše za 40 odstotkov), 
individualne občutljivosti kože (svetla ali 
temna polt) in navajenost kože na sončno 
svetlobo (oči in ustnice se ne morejo na
vaditi na žarčenje!). 
Posledica ultravijoličnega žarčenja so 
sončne opekline, ki so prve in druge stop
nje (pri prvi je koža rdeča, pri drugi so 
na njej mehurji). Če sonce opeče večje 
površine kože, obstaja zaradi tega celo 
smrtna nevarnost. 
Sončne opekline zaradi ultravijoličnega 
žarčenja preprečujemo tako, da se pre
vidno in postopoma privajamo na sonce 
ali da kožo zaščitimo z zaščitno kremo 
(ne z oljem in mlekom!). 
Bolj ko je koža občutljiva in močnejše ko 
je sonce, bolj močna mora biti zaščitna 
krema in pogosteje jo moramo nanašati. 
Na ledenikih in v zasneženih gorah upo
rabljamo samo kreme, ki ne prepuščajo UV 
žarkov. Koža sicer v tem primeru ne po-
rjavi, pravilna raba pa zanesljivo prepreči 
nastanek opeklin. 
Opečene ustnice so zelo huda oblika sonč
nih opeklin, pri čemer so ustnice zatečene 
in boleče. Te opekline so pogosto zelo 
nadležne. Vročinski mehurji pa ne nasta
nejo zaradi močnega sonca, ampak so 
virusna bolezen, ki se začne zaradi delo
vanja UV žarkov. Nastanejo večje ali manj
še skupine mehurčkov, ki pogosto segajo 
do nosu ter so napeti in boleči. 
Tem težavam se lahko izognemo, če 
ustnice s kremo popolnoma prekrijemo, 
in sicer za ves čas izpostavljenosti. Učin
kovito je zdravljenje z viru merz mastjo, 
s katero večkrat dnevno mažemo ustnice. 
Posledica premočnega UV žarčenja je 
lahko tudi vnetje očesne veznice. Sprva se 
čuti kot boleče draženje veznice, ki pa 
pripelje do snežne slepote. Ta bolezen je 
mnogo nevarnejša, kot se zdi. 
Temu se izognemo z ledeniškimi očali, ki 
jih moramo nositi ves dan. V skrajnih 
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situacijah jih ne smemo sneti niti med 
fotografiranjem. Vredno si je zapomniti 
naslednje navodilo: v visokogorju nosimo 
ledeniška očala tudi v slabem vremenu in 
v megli. 
V gorah utegnejo biti te poškodbe izjemno 
resne, vendar se jim s temi ukrepi lahko 
povsem izognemo. 
Druga oblika sončnega žarčenja je to
plotno žarčenje, katerega posledica so 

Vodstvo Planinske zveze Slovenije že po 
tradiciji prireja ob koncu vsakega leta 
sprejem za svoje zaslužne člane, ki so 
v iztekajočem se letu praznovali okrogel 
življenjski jubilej in ki so si pred tem z 
delom za planinsko organizacijo prislužili 
zlati častni znak Planinske zveze Slove
nije. Tako so na srečanju 23. decembra 
lani v vili Zlatorog v Ljubljani, na sedežu 
PZS, prejeli plaketo zlatoroga Jože Roz
man (PD Ljubljana-matica), ki je leta 1986 
praznoval 75-letni jubilej, 70-letniki Tone 
Bole (Ljubljana-matica), Jože Pole (Zagor
je), Janez šiiar (Jesenice) in Dušan Vodeb 
(Maribor-matica), 60-letniki Stanko Dolenc 
(PTT Ljubljana), Miha Habjan (Kamnik), 
Vida Horic (Železničar Maribor), Janja Je-
rina (Ljubljana-matica), Nežka Jocif 
(Kranj), Franc Krivec (PTT Maribor), Milan 
Meden (Maribor-matica) in Drago Škoflek 
(Črna na Koroškem), ter 50-letniki Andrej 
Cirar (Litija), Stanko Kofler (Dovje-Moj-

lahko omedlevica, vročinski krči, toplotni 
udar, vročinska kap ali sončarica. 
Vsemu temu se izognemo tako, da se v 
veliki vročini ne lotevamo zahtevnih tur. 
Če pa se v vročini znajdemo v gorah, 
moramo piti dovolj tekočin z minerali. 
Učinkovita zaščita pred soncem sta pokri
valo in zračna obleka. S temi ukrepi z 
lahkoto preprečimo smrtno nevarna stanja, 
ki lahko nastanejo kot posledica toplot
nega žarčenja. 

strana), Metod Kovač (Ljubljana-matica) in 
Marjan Raztresen (Železničar Ljubljana). 
Na sprejem so bili povabljeni tudi jubi
lanti, ki so v letu 1986 praznovali okroglo 
življenjsko obletnico in ki so plaketo zla
torog prejeli že prejšnja leta ob nižjih 
okroglih obletnicah (to plaketo lahko nam
reč dobi vsak samo enkrat v življenju). 
Na srečanje v Ljubljano so bili vabljeni 
85-letnik Drago Karolin (Snežnik, Ilirska 
Bistrica), 80-letniki Janez Brojan st. (Dovje 
Mojstrana), Friderik Degen (Maribor-ma
tica) in Ivan Rozman (Postojna), 75-letniki 
Ivan Delavec (Jesenice), Ivan Filip (Ravne 
na Koroškem), dr. Sonja Mašera (SPD 
Trst) in Uroš Zupančič (Jesenice), 70-letnik 
Mirko Fetih (APD Ljubljana) ter 60-letniki 
Drago Kozole (Dol), Marjan Oblak (Ljub
ljana-matica) in Marjan Perko (Tržič). 
V prostore Planinske zveze Slovenije so 
na skromen sprejem povabili tudi tiste čla
ne planinske organizacije, ki so lani pre
jeli plaketo Planinske zveze Jugoslavije. 
To plaketo so lani prejeli Tomo Česen 
(Kranj), Avgust Delavec (Dovje Mojstrana), 
Jože Dobnik (PTT Ljubljana), Gregor 
Klančnik (Ljubljana-matica), Mirko Fetih 
(APD Ljubljana), Luka Kočar (Ljubljana-
matica), Marjan Oblak (Ljubljana-matica), 
Franci Savenc (APD Ljubljana), Tone Škar-
ja (Kamnik), Marija Vild Lah (Mura, Murska 
Sobota) in Uroš Zupančič (Jesenice). 
Spominske plakete in plakete PZJ je po
delil predsednik Planinske zveze Slovenije 
Tomaž Banovec, ki je vsakemu od jubi
lantov ali nagrajencev posebej izrekel 
nekaj besed zahvale za dosedanje delo 
v planinski organizaciji. V imenu nagra
jencev se je zahvalil Gregor Klančnik, 
priložnostni nagovor pa je imel tudi častni 
predsednik Planinske zveze Slovenije 
dr. Miha Potočnik. 

Planinski vestnik je ob tej priložnosti pro
sil za pogovor enega od najstarejših po
vabljencev, 80-letnega Janeza Brojana 
starejšega. M R 

Mladi avstrijski planinci iz Innsbrucka 
so konec lanskega poletja začeli ak
cijo, ki naj bi tudi preprečevala one
snaževanje gorskega sveta. Izdali so 
plakat, na katerem je napisano in na
risano, naj bi planinci ne nosili v gore 
v plastiko pakiranih živil in pijač, am
pak takšno hrano in pijače, kot so jih 
nosili v hribe pred nekaj desetletji. 
Tako odvečna plastika po končanih 
malicah v gorski naravi ne bi mogla 
nikogar več zapeljati, da bi jo odvrgel 
med skale. Seveda pa je še druga 
možnost, ki jo že nekaj časa z vse 
večjim uspehom propagiramo pri nas: 
vse odpadke zložimo v posebno vrečko 
in jo v nahrbtniku odnesemo v dolino 
do prvega zaboja za smeti ali v domač 
zabojnik. 

TRADICIONALNI SPREJEM V VILI ZLATOROG V LJUBLJANI 

PLAKETE ZASLUŽNIM PLANINCEM 
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80 LET GORSKEGA REŠEVALCA, PLEZALCA IN VODNIKA JANEZA BROJANA 

»SKALA TRPI, ČE VANJO ZABIJEŠ KLIN« 
DRAGICA MANFREDA 

Moti se, kdor misli, da se je Janez Brojan 
starejši pri osemdesetih vendarle umiril in 
da predvsem počiva v svoji lični hiši v 
Mojstrani. Ne le, da je še vedno poln orga
nizacijskih skrbi kot starosta mojstranških 
oziroma jeseniških gorskih reševalcev, 
ampak se mu zdi, da bi svoje gore priza
del, če ne bi več hodil po njihovih gorskih 
stezah. Prikrajšal pa bi tudi svoje vnuke, 
ki jim lahko tako bogat dedek veliko da. 
»Moj pogled se je v gore zapičil menda že 
takoj v zibelki, saj v Mojstrani drugam kot 
v gore tudi pogledati ne moreš,« pravi 
Janez Brojan, ki je že v rosno mladih letih 
lahkotnih korakov odkrival skrivnosti gor
skega sveta, ga vzljubil, oboževal in se 
vse pogosteje vračal vanj v upanju, da bo 
spet kaj lepega doživel. 
»Pri trinajstih sem prvikrat stopil na 
Triglav, kar bos seveda. Bilo je leto po 
prvi svetovni vojni, ko sem jo, kot obi
čajno, spet mahnil v Kot s kepo soli za 
sosedove ovce v žepu; pa zagledam dva 
gospoda, ki hitita po poti. Najbrž gresta 
na Triglav, pomislim ves zagret ob domiš
ljiji v zvezi s tem imenom. Pa pustim 
ovce in sol in jo uberem po njunih stopi
njah. Kljub visokemu poletju so okrog 
Staničeve koče plahte snega, po snegu in 
po skalah pa je v okornih lesenih coklah 
nadvse težko hoditi. No, nekako sem 
pricokljal v njih do Malega Triglava, tam 
pa sem jih skril pod skalo in se vzpel na 
vrh kar bos . . . Odtlej je postala pot na 
Triglav tudi zame — kot za mnoge prej in 
pozneje — stalna romarska pot, saj sem 
jo prehodil vsaj trikrat na leto.« 
In kako je Brojan zašel med gorske reše
valce, katerih steber je ostal do pred 
nekaj leti? 

»Tega pa je bila kriva neka ljubljanska 
frajlica, ki si je v gorah zlomila nogo. Bilo 
je 1927. leta, ko sem spet pohajal po 
Triglavu. Na poti v dolino slišim slabotne 
vzdihljaje prav na razpotju Kredarica—Sta-
ničeva koča. Pod potjo je ležalo dekle, 
ukleščeno v razpoki, kamor je padlo s tri 
metre visoke skale. Spravil sem jo ven, 
odlomil kos kažipota na križišču in z 
deščicami obložil poškodovano nogo. Sam 
je nisem mogel nositi, pa sem zato skočil 
v Staničevo kočo po pomočnike in po 
lesena nosila, ki so bila v koči vselej pri
pravljena. Malce smo pomišljali, potem pa 
smo se odločili, da bomo kar sami opravili 
to, kar bi sicer morali gorski reševalci: 
dekle smo položili na nosila in jo prinesli 
v dolino. Tako koristno uporabljena Ijube-

Janez Brojan st. na tradicionalnem sprejemu 
konec lanskega leta v vili Zlatorog v Ljubljani 

Foto: Jože Vogrin 

zen do gora je dala mojim vse pogostejšim 
obiskom gora novo razsežnost, ki se ji 
nisem nikdar več želel odreči.« 

— Tedaj pa ste vendarle šele pričenjali 
plezati? 
»Imel sem nekaj imenitnih znancev, med 
njimi Jožo Čopa, pa Miho Potočnika, To-
minška, Dimnika in druge, ki sem jih 
občudoval. Na svoj prvi plezalni podvig 
pa sem vendarle šel kar sam in ko sem 
brez težav zmagal slovensko smer v sever
ni steni Triglava, sva jo z Maksom Dimni
kom ubrala še v kratko nemško. Kmalu 
sem zaslovel tudi kot gorski vodnik; imel 
sem vselej dovolj strank. Del tridesetih let, 
znanih po velikih gospodarskih krizah, 
sem se sploh preživljal samo z vod-
ništvom. Hkrati sem želel bolj prodreti v 
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skrivnosti gorskega reševanja in tako sem 
se 1931. leta udeležil prvega gorniško 
reševalnega tečaja v Ljubljani, tedaj že 
kot član Turistovskega kluba Skala z Je
senic. Dve leti kasneje sem že resno 
plezal — no, hočem reči, loteval sem se 
težavnejših zimskih in letnih vzponov, kar 
mi je prišlo kasneje prav tudi kot gorske
mu reševalcu.« 
Janez Brojan le za hip pomisli in že ima 
pred seboj eno izmed najlepših, pa vendar 
tudi najtežavnejših doživetij v stenah: »Se 
danes mi je živo v spominu vzpon po 
severni razi Stenarja in zahodna centralna 
smer v Škrlatici, kjer sva z Dimnikom ple
zala 16 ur in zabila 7 klinov. Najhuje pa 
je bilo v Roglici, kjer smo z Dimnikom in 
Arihom preplezali centralni steber. Zanj sta 
naju že lep čas navduševala Joža Čop in 
Potočnikov Miha. Čop se zanj ni ogrel 
predvsem zaradi bivakiranja v njem, saj 
je bilo očitno, da bo potrebno dvakrat 
prenočiti; tedaj ga je namreč že mučila 
revma. Po obupnih naporih smo direktno 
smer v stebru preplezali, toda vmes so 
bili trenutki, ko sem z žalostjo pomislil na 
svojce, ki jih utegnem prizadeti. Obvisel 
sem namreč na golih rokah v povsem 
gladkih navpičnih ploščah, ki niso in 
niso marale sprejeti odrešilnega klina. 
Poti ni bilo ne naprej ne nazaj, pod menoj 
pa je zijalo 700 metrov praznine. Nad 
glavo so mi visele gibljive skale, ki niso 
kazale prav nobenega usmiljenja za moj 
položaj. Ko sem s kladivom nekako izdol-
bel majhen stop za nogo, so zgrmele 
prek mene v globino. Niso me zadele, 
toda vrv, s katero sem bil privezan na 
prijatelje pod seboj, me je skoraj razpo
lovila. Mislil sem, da zaradi skal, pa sta 
jo le soplezalca tako silovito zategnila, 
misleč, da letim mimo njiju v globino 
jaz.« 

Za debelo knjigo ima Janez Brojan svojih 
spisov iz pol stoletja in več trajajočih 
gorskih podvigov; za svoje polno, bogato, 
razdajajoče življenje pa ima poln regal 
priznanj, odlikovanj, medalj: vseh prak
tično ni mogoče našteti. Brez dvoma pa 
med njimi najbolj sijejo Bloudkova pla
keta, priznanje gorskih reševalcev, pa 
Planinske zveze Slovenije in Jugoslavije, 
red dela s srebrnim vencem in red zaslug 
za narod s srebrno zvezdo. 
»Občudujem današnje pogumne plezalce, 
vendar je tudi prav, da so bolje in var
neje opremljeni, kakor smo bili mi pred 
pol stoletja. Tedaj klinov praktično nismo 
zabijali, saj smo jih izdelovali sami in so 
bili nadvse dragoceni. Pa tudi zdelo se 
nam je, da smo ranili skalo, če smo 
vanjo zabili klin. Vzeli smo ji njen m i r . . . 
Pa naša tedanja obleka in obutev: plezali 
smo velikokrat bosi, saj so bili čevl;i 
okorni, obleka pa se je vselej kar na nas 
sušila in pogosto se je naše oblačilo 
spremenilo v leden oklep. Največje razlike 

pa je opaziti pri načinu gorskega reševa
nja in teh sem res vesel, saj bi tedaj 
marsikoga, ki ga kljub vsemu trudu v 
gorah nismo mogli iztrgati smrti, z današ
njo opremo brez večjih težav pravočasno 
rešili. Nikoli ne bom pozabil 1942. leta, 
ko smo vlekli iz sten Martuljka dva mrtva 
plezalca in enega hudo ranjenega. Z vsega 
30 metrov dolgo konopljeno vrvjo je delo 
silno počasi napredovalo; reševali smo jih 
tri dni, pri tem pa sta umrla tudi dva 
gorska reševalca, ki ju je zmečkal velik 
kos ledu. Ranjenca Toneta Tomazina smo 
vendarle uspešno rešili. No, danes pa heli
kopter in boljša opremljenost delata čude
že. Ta napredek moramo kot družba ne
nehno tudi finančno podpirati.« 

IZMENJAVA S SOVJETSKIMI ALPINISTI 

NEVARNE 
LEDENIKOVE PASTI 
LUKA KARNIČAR 

Od 26. julija do 18. avgusta lani je bila 
na Kavkazu 10-članska skupina jugoslo
vanskih alpinistov, ki so po različnih sme
reh plezali na osem kavkaških vrhov. 
Bivanje naših alpinistov v SZ sodi v tra
dicionalno izmenjavo med jugoslovanskimi 
in sovjetskimi alpinisti, lansko izmenjavo 
pa je organiziralo Planinsko društvo Je
zersko. V ekipi, ki je bila na Kavkazu, so 
bili Davo Karničar, Rado Markič in Luka 
Karničar (AO Jezersko — vodja), Snježana 
Bilač (AO Matica, Zagreb), Lazar Popara 
in Zoran Navratil (AO Novi Sad) ter Edin 
Kundalič, Mustafa Hodžič, Edin Durmo in 
Zeljko Knez (Alpinistični klub Dilber-Stje-
panovič, Zenica). Kar devet jugoslovanskih 
alpinistov se je to pot povzpelo na najvišji 
vrh Kavkaza Elbrus (5642 m), Jezerjani pa 
so z njega opravili prvi jugoslovanski spust 
s smučmi. 

V zamenjavo je bilo pri nas od 24. avgu
sta do 12. septembra lani deset sovjetskih 
alpinistov. Plezali so v stenah Dolgega 
hrbta, Grintovca in Kočne ter v Triglavu. 
Stanovali so v Češki koči, v penzionu Krč 
na Jezerskem in v Vratih, šest dni pa so 
bili na morju v Rovinju. V Češki koči je 
bila krajša slovesnost, na kateri so Jezer
jani podelili svojim sovjetskim gostom 
simbolične spominke. Skupino alpinistov 
iz Harkova v Ukrajini sta sicer vseskozi 
spremljala Karmen Karničar in Rihard 
Murn. Poleg Kamniških in Julijskih Alp so 
si gostje ogledali še Ljubljano, Jesenice, 
Kranj, Rovinj in Zagreb. 



Vodja lanske odprave na Kavkaz Luka 
Karničar je za Planinski vestnik napisal 
nekaj vtisov s plezanja na Kavkazu. 

V severni Užbi (4690 m) 

Le nekaj več kot 24 ur do odhoda na 
odpravo v Sovjetsko zvezo — reševalna 
akcija na grebenu Kočne. Sli smo vsi trije 
»Rusi« in še dva alpinista iz odseka. Noč 
mrzla in vetrovna, pot poledenela. Kruta 
julijska noč. Malo pred polnočjo prizor, 
ki ga spomin ne more izbr isat i . . . Mlado 
dekle tik nad grozečo globino z zadnjimi 
močmi objema svojo mater, poleg mrtev 
oče, primrznjen v steno, za robom še dva 
zmrznjena.. . 
Bolj sem odrival te spomine od sebe, bolj 
so me razžirali. Na Nemškem bivaku na 
zgornjem robu ledenika šelda na Kavkazu 
nisem zatisnil očesa. V mraku so sovjetski 
alpinisti šli reševat padlega planinca, 
zjutraj so ga srečno prinesli v dolino. 
Vtem se je razbesnela strašanska nevihta. 
Šotor se je dobesedno stresal — kot da 
se odpira ledenik. Oglušujoči grom in blisk 
nista pojenjala tja do tretje ure zjutraj. 
Jutro pa je bilo čudovito. Kljub temu svoje 
nočne odločitve, da ne grem v kavkaški 
Matterhorn, v Pik Žurovski, nisem spreme
nil. Davo se je nerad strinjal in tako se 
je smer Konsickega pridružila stenam ne
izpolnjenih želja. 
Šele ob devetih sva potem krenila — kam 
bi drugam — v Užbin strmi ledenik. 2e 
pri prvih prepričljivih razpokah me je mora 
noči spustila in vse misli so bile zaposlene 
z razpokami, mostički in mostovi in celo 
s sprotnim rušenjem serakov. Za najbolj 
vroče prehode se nama je najbolje obnesel 
način »zajemi sapo in steči«. Po dveh 
urah takega hitenja sva se znašla na 
Užbinski uravnavi — 200 metrov pod Žu-
rovskim in 700 metrov pod razvpito Užbo. 
Kam? Prav: če je odločitev taka, požirek. 
grižljaj in na delo — na Užbo! 
Do vznožja strmega vršnega dela ni bilo 
težav. 2e s krajno počjo pred zadnjimi 
tristo metri pa se je pesmica izpela. Pred 
nama je bil le še led — trd, strm, črn. 
In kako trd! Z vso silo je šel cepin za 
nekaj centimetrov v led, iz njega pa naj
večkrat še z vso silo ne. Izpod derez se 
je vsake toliko časa odkrhnil drobec lede
nega prahu. Kmalu se je v mišice naselil 
tako znani pekoči občutek. Pri kratkem 
skalnem odstavku se je obetal oddih, a 
v zelo strmih krušljivih skalah to ni bilo 
mogoče. Nekaj stopov je olajšala stara 
ruska vrv, pa še ta je bila na vrhu pritr
jena le v led. »Neverjetno, kako kvaliteten 
led v tejle Užbi!« 

Veter in bližajoče megle so vse bolj pri
ganjale. Nad skalami sva se dobesedno 
zagnala v strmino severnega vrha. Zajela 
naju je megla in kmalu nisva bila več pre-
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Davo Karničar na vrhu zahodnega Elbrusa (5642 m) 
Foto: Luka Karničar 

pričana, kje je kaj. Končno sva bila na 
grebenu, a kaj, ko je bila povsod megla . . . 
Kaj pa vrh? Davo spleza še vrvno dolžino 
po grebenu, kjer ta popusti in se obrne 
navzdol. »Dovolj, to bo vrh!« 
Toda kasneje se je izkazalo, da je bil vrh 
še kakšno dolžino vrvi dalje. 
Kaj pa sestop? Samo previdno — in s 
stisnjenimi zobmi. Ko le ne bi bilo tega 
izdiranja cepina! Kot le malokrat sva vsa 
zatopljena v svoje korake in komaj nama 
uspe napraviti nekaj posnetkov. Med 
sunki vetra sva se le malo pogovarjala, 
pa še to je bilo bolj podobno glasnemu 
premišljevanju: »Ne hiti, saj še ne bo 
nevihte.« »Včeraj je bila šele zvečer.« 
»Ne omenjaj mi nevihte! Ali si zavrtal?« 
»Grem — prekleti led.« »Rusi gotovo se
stopajo samo z vrvmi, ker imajo tako zanič 
dereze...« »Varuj!« 
Pod steno je vse tako, kot bi prav zares 
stopil iz težav. Korak se je podaljšal, 
megla ni bila več črna, ampak le še siva . . . 
samo »ledopad« — strm ledenik je bil še 
čisto resničen. Izkazalo se je, da plitvo 
dihanje in hiter korak celo čez podrte 
mostove premaga vse, celo strah. Ob štirih 
popoldan sva spet čisto mirno požirala 
svojima aparatoma streljaj od svojega 
šotora, kamor so ravnokar prišli tudi drugi 
prijatelji. 
Bivanje v Kavkazu je prišlo h kraju. Kljub 
neprostovoljnemu bivaku prijateljev v Pik 
Gumašiju, pa podhladitvi enega člana na 
Elbrusu in manjšim stopom v razpoke smo 
se vsi vračali s celo kožo. Zdravi in z raz
novrstnimi vtisi. 
Res: od gora prejmeš natanko toliko, kot 
jim sam daš. Izkušnje, doživetja in spo
znanja so v nas samih. 75 
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KAJ SO POTAPLJAČI NAŠLI V ZGORNJEM JEZERU? 

DVOŽIVKE NA KRIŠKIH PODIH 
MIRA ŠINCEK 

Tistega mračnega četrtka, ko je nebo v 
Sloveniji izlilo vse svoje divje vode, ko 
je z vetrovi hotelo ugnati moč dreves in 
ko je grozilo z vsemi močmi, se je šest
članska skupina v kombiju Hidroelektrarne 
iz Varaždina upirala vztrajnemu dežju in 
vetru, ki sta zavirala vožnjo, ovirala pogled, 
ustavljala in poskusila poslati ljudi nazaj, 
od koder so bili prišli. Šesterica se je 
pripeljala do pod Vršiča, vendar se je 
morala zaradi polomljenega drevja in 
hudournikov vrniti nazaj na Bled, v Bohinj 
in vse do Tolmina. Prizor je bil povsod 
strašen: na gore je pritiskalo breme neba, 
dan se je nenadoma izgubil v grozljivi 
temi in dežju, po prelepih zelenih travni
kih se je razlivala umazana rumena reka. 
Sicer veseli srebrni gorski potoki, ki med 
pesmijo preskakujejo kamenje in žuborijo 
po dnu svojih belih strug, so se zdaj pre
livali prek bregov, hrupno tolkli z umaza
nimi slapovi po drevju ter odnašali zemljo, 
kamenje, travo in veje, 
Dan je bil podoben nečemu grdemu. Za
četek je bolj vlival strah kot upanje. 
Toda naslednji dan po počitku v Tolminu 
je po še ranjeni pokrajini sonce razsulo 
svojo toploto in le v daljavi zbiralo vodo 
za nova, prihodnja deževja; le prozorne 
meglice so ovijale oddaljene vrhove. Dan 
se je začenjal z nasmeškom. 
Kombi je preskakoval kamenje in drvel 
proti Logu v Trenti. Počasi so se iz jutra
nje megle izvijali modri in bleščeči se 
s soncem obsijani vrhovi, v srca pa se je 
vse bolj vračalo veselje, pomešano z ne
strpnostjo in radovednostjo. Oči so veselo 
dirkale v daljave in vsem je bilo jasno: 
začelo se je! 
Težko opremo in priročna sredstva smo 
poslali z žičnico, družba pa je okrepljena 
z zajtrkom in vonjavami jutra krenila proti 
Pogačnikovemu domu, na pot, dolgo štiri 
ure skozi lepoto drevja, trav, kamenja, pla
nik. Čas je tekel, noge so se enakomerno 
premikale, vsak ovinek na stezi, vsak nov 
vzpon je odkril kakšen nov vrh, podaril 
prelepo sliko kamnitih verig, bolj modrih 
od neba, bolj sivih od krila grlice, bolj 
belih, kot je bil sneg. Vse manj je bilo 
izgovorjenih besed in vse bolj se je v srcu 
nabirala plima novih doživetij: gora pušča 
ljudi brez besed, spravlja v začudenje, 
zaustavlja dah, vendar kliče in vabi k sebi. 
Tako so po štiriurni hoji utrujeni od ne
štetih korakov in marsikaterega spodrsljaja 
pod nenavadno težkimi bremeni nahrbtni
kov prišli fantje pred dom. Oprema je že 
bila tam, gostoljubni oskrbnik Peter Ježek, 

mož s širokim nasmehom in srcem, pa je 
v trenutku našel lepo sobo, hitro okrepčilo 
ter ustvaril nepozabno vzdušje topline in 
prijetnosti. Fantom se je zdelo, kot da 
bi bili v dobro znanem kraju, med starimi 
prijatelji, čeravno so bili prvič tam. 
Sence so počasi postajale daljše, tem
nejše in vse bližje osvetljenim oknom. Noč 
je neslišno pokrila goro. 
Jutro se je prebudilo v belini. Na svetlobi 
zgodnjega sonca se je blestelo kamenje, 
poprhano s snegom. Vse to so bila sama 
presenečenja, vendar ni moglo nič več 
zaustaviti ali prekrižati načrta. 
Cilj je bilo Zgornje jezero na Kriških podih 
v višini 2154 metrov. Zdaj je bilo treba 
še hitro znesti vso opremo na jezerski 
breg — in priprave so se začele. V nekaj 
trenutkih so se fantje spremenili v nena
vadna bitja; na bregu so ostali gojzarji, 
vojaški škornji, cunje debelih vetrovk in 
puloverjev, na temni jezerski površini pa 
se je zrcalila slika modrih, črnih in rdečih 
ljudi — potapljačev. 

Natančno ob desetih je prva skupina za
čela svoje 20-minutno potapljanje v ne
znane jezerske globine. Hkrati sta se po
tapljala po dva v čisto, prozorno, bistro in 
mrzlo (4° C) vodo. Medtem ko sta prva 
dva še merila globino (največja 9,5 metra) 
in temperaturo vode in zbirala druge po
membne podatke, so drugi zunaj priprav
ljali gumijast čoln za prvo in do takrat 
edino plovbo po Zgornjem jezeru. Posebna 
atrakcija je bilo videti in še bolj doživljati 
vožnjo s čolnom po mirni, gladki površini 
ali pa se s skoraj vedno zaledenele obale 
odsankati v globine. Celotna podoba, na 
kateri so bili za goro nenavadno oblečeni 
ljudje, čoln, plavalci v jezeru z obrisi 
Triglava v ozadju, je bila bolj podobna 
fatamorgani kot resničnosti. 
Medtem ko je opoldansko sonce spustilo 
svoje žarke na jezersko površino, se je 
sneg že zdavnaj stalil, potapljači so kon
čali svojo akcijo in vse je spet dobilo 
vsakdanje barve, kot da bi bila zgodba 
končana, pripovedka do konca povedana. 
Vendar to ni bila pravljica, ampak prava, 
otipljiva resničnost. Nemara je bila prva 
taka pri nas; če ni bila prva, pa je bila 
vsekakor zelo redka, zanimiva in vredna, 
da bi zanjo še kdo zvedel. 
Med dobrim kosilom je potekal živahen 
pogovor; dovolj vzroka je bilo za tako 
govorjenje, saj se pri nas ne potapljamo 
vsak dan več kot dva tisoč metrov visoko. 
Poglede so medtem mamili vrhovi pre-
padnih sten Bovškega Gamsovca — in 
kdo bi se lahko upiral lepoti in ostal gluh 
ob klicu planin! Isti dan se je ista skupina 
vzpela še v višave. 
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Neprimerljiva so doživetja globin, miru, ki 
vlada v kristalno čisti vodi, kjer so edino 
življenje najpreprostejše alge, vse drugo 
pa je mir, popolna tišina, in višin, ki od
našajo poglede dlje od stvarnosti, kjer 
zvoki postanejo jasnejši, čistejši in bližji, 
majhen človek pa velik do neba. 
Vrnitev z vrha je bila posebno vesela; 
čeprav so se nekateri jezili na vodjo, ki je 
bil vendarle nekoliko izkušenejši planinec 
od drugih, so jim besede negodovanja 
ostale neizrečene: pogledi na oblake in 
vesolje čisto blizu, na veličastne vidike 
so rodile želje, da bi prav kmalu spet šli 
na kakšen vrh. 
Isti večer, ko je mrzel mesec zunaj razsi
pal svojo svetlobo, noč pa je vse bližje 
pritiskala svoje čelo k majhnim oknom 
doma, je notri zapeljivo zadišalo po okusni 
enolončnici. Soba, do zadnjega kota polna 
planincev, utrujenih in srečnih, je bila po
dobna pravemu skupnemu domu. Najprej 

VIKI GROŠELJ 

V samozaložbi izide te dni knjiga alpinista 
Vikija Grošlja, ki pripoveduje o lansko
letni alpinistični odpravi v Karakorum. 
Kot vemo, je bila odprava izredno uspeš
na, saj so se njeni člani povzpeli kar na 
dva osemtisočaka, na 8047 metrov visoki 
Broad Peak in na 8035 metrov visoki Ga-
šerbrum II. Vodja odprave Grošelj je bil 
med tistimi, ki je priplezal kar na oba. Ob 
ponudbi nekaterih odstavkov iz te knjige 
v pokušino velja poudariti, da je izdaja 
knjige v samozaložbi izredno pogumno 
dejanje in izjemno v našem alpinističnem 
založništvu, zato še posebej vabimo k na
kupu. 

lil. DEL 

— O jasnem, prebujajočem se jutru, v ka
terem se rodijo drzni načrti. 
— O soncu, ki se počasi premika proti za
hodu. O poti, ki ji ni videti konca. 
— O oblegani gori. O prizanesljivem 
smehljaju. In še o tem, kako se počiva 
do devetih zvečer, potem pa pleza skozi 
noč. 
— O samotnem vzponu po čarobnem sve
tu himalajske stene ponoči. O temi, ki 
beži v globine. 

i je tiho, boječe, iz najbolj oddaljenega kota 
i zaplavala po prostoru pesem; prav kmalu 
i so poprijel i številni skladni glasovi, široka, 

topla in zasanjana se je pesem razlila po 
prostoru; roka je obstala v zraku, beseda 
je ostala neizgovorjena, pogled se je za
ustavil; samo srce je na široko odprlo 
vrata prelepemu trenutku topline. Če ne 
naglas pa je bila vsaj na tiho izgovorjena 
obljuba sebi in dragi gori: spet bomo 
prišli, zares moramo spet priti! 

V ekipi, ki se je od 28. do 31. avgusta 1986 
potapljala v Zgornjem jezeru na Kriških 
podih, so bili člani Kluba za podvodne 
aktivnosti Drava iz Varaždina Suad Bišče-
vič, Dubravko Horvat, Zlatko Možanič, Da
vorin Podobnik, Tihomir Trubič in Miljenko 
Vidovič. Ta nenavadna in zanimiva akcija 
je bilo njihovo darilo klubu za petletnico 
delovanja. 

— O stopinji za stopinjo. O otroškem za
čudenju. In o neizmernih prostranstvih Ti
beta. 
— O begu z gore, ker je potem vihar. 
— O nemirnem snu. 
— O klepetu s prijaznimi tujci. In o tem, 
da nekateri kaj takega še niso slišali. 
— O tem, kaj Pakistanci mislijo, da Pa-
kistanci mislijo o alpinizmu. In o prstu, na
stavljenem na senca, ki se pomenljivo za-
suče. Medtem ko zunaj spet sneži. 
— O ledeniški reki. O bazi, do katere je 
le še dve uri hoje. In o osuplih, prijetno 
presenečenih obrazih. 
— O tveganju, ki pride za teboj. O utru
jenih, shujšanih, malo pozeblih, a vendar 
živih. O zares srečnem dnevu. 
— O nevihti, ki se je proti večeru priva-
lila po Baltoru navzgor. O ledenih vršičkih 
ledenika, ki so žareli v nenavadni sivo 
modri, grozeči svetlobi. 
— In še o tem, kako se ti včasih zazdi, 
da je človeško življenje samo sen. 
Ptica si hotel biti? 
Potem pokaži svojo moč za to! 
Leti noro, leti više ... 

ker 
ubil te bo lačen, 
pojedel brezbrižno. 
Potem bo pa s polnimi usti tebe 

govoril 
o svobodi nad žitnim poljem, 

KNJIGA, KI TE DNI IZIDE V SAMOZALOŽBI 

V PROSTRANSTVIH 
ČRNEGA GRANITA 
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o življenju, ki je prebilo okvir, 
o resnici gore neskončne, 
o ljubezni edini možni, 
o dostojanstvu in spoštovanju 
In ne bo se mu zaletelo, veš. 

Ob pol petih sem že v kuhinji. Isa je pra
vočasno pripravil zajtrk. Pripravljen sem 
že, ko se ostali šele prebujajo. Nič ne de, 
saj hodim počasi. Me bodo že ujeli. Poslo
vim se od Miška in počasi odkorakam po 
ledeniku navzdol v jasno, prebujajoče se 
jutro. Redžep, naš kuhinjski pomočnik, 
hodi pred mano. Nese nam nekaj opreme. 
Tako smo si vsaj malo razbremenili težke 
nahrbtnike. 
Danes nas čaka res dolga pot. Spustili se 
bomo do Concordije in tam zavili na zgor
nji Baltoro. Čisto na njegovem zgornjem 
delu je naš današnji cilj — baza pod 
Gašerbrumi. Iz naše baze do tja so tri 
normalne nosaške etape. 
Hodim kar v višinskih čevljih. Precej ne
rodni so za hojo po grušču, vendar če 
bi šel v copatih, bi moral čevlje nositi, 
zato raje malo potrpim. Do Concordije 
me prijatelji že dohite. Tudi Žare gre z 
nami do baze. Vsak po svoje iščemo pre
hod na moreno Zgornjega Baltora. Sonce 
že pošteno pripeka, ko smo vsi na z gru
ščem pokritem ledenem hrbtu, ki se v vi
jugati dviga daleč pred nami in izginja 
za pobočji Gaserbruma VI. 
Rad hodim sam in počasi. Prijatelji so že 
daleč naprej. V miru si ogledujem okoli
ške gore in razmišljam o prihodnjih na
črtih. Čisto me je obsedla misel, da bi 
se na smučeh spustil z enega od osem-
tisočakov. Za tak podvig se mi zdi Hid-
den Peak zelo primerna gora. Komaj ča
kam, da jo zagledam. Leta 1988, ko bomo 
imeli veliko odpravo na K 2, bom skušal 
pripraviti še majhno štiričlansko smučar
sko odpravo. Člani naj bi bili odlični smu
čarji in alpinisti s himalajskimi izkušnjami 
obenem. Zadeva bi bila zanimiva s šport
nega, pa tudi reklamnega stališča. No, 
bomo videli! 
Hodim, hodim, hodim. Steza je precej ne
izrazita, zato mi je v veliko pomoč tele
fonska žica, ki se vleče prav do baze. 
Zadnja leta so tu res poskrbeli za varnost. 
Pakistanska vojska je vse pomembnejše 
točke pod gorami povezala s telefonom, 
tako da vsak trenutek lahko pokličeš po
moč. To so res dobro naredili. 
Čogolisa — kraljica Karakoruma se mi 
razkriva v vsej svoji lepoti. Lepa, a ne
varna gora. Tudi gledana s smučarskimi 
očmi je od sile imeniten cilj. 
Potem je tu orjaški Golden Throne, ko-
pasta, nekaj čez 7300 metrov visoka gora, 
vsa načičkana z opastnimi seraki. Na videz 
je lahko dostopna, vendar je zahtevala že 
osem življenj. 
Sonce se pomika proti zahodu, poti pa ni 
konca. Hidden Peak se že kaže izza gre

benov, vendar je do njegovega vznožja 
še zelo daleč. Loteva se me utrujenost. 
Kar ulegel bi se in zaspal. Pretežak na
hrbtnik imam. 
Zadnje ure poti me že pošteno zvija. 
Končno zagledam v daljavi raznobarvne 
pikice — šotore baznega tabora, Tako 
daleč so še, da mi kar slabo postane. 
Zaženem se naprej in v pospešenem tem
pu tik pred mrakom dosežem šotore. Ura 
je sedem. Celih štirinajst ur sem potre
boval za to pot. Prijatelji so med tem že 
postavili dva šotorčka in skuhali čaj. Sil
no se mi prileze. 
Z Andrejem se greva predstavit v paki
stanski tabor. Vojaška odprava, ki jo vodi 
sloviti Sher Khan, je na vrhuncu. Vodja 
in še trije člani so v taboru štiri in bodo 
jutri poskusili priti na vrh. Nekaj jih je na 
ledeniku v enki, nekaj pa tu spodaj. Ne
verjetno prijazni so. Postrežejo nama z ve
čerjo in po vljudnostnem klepetu se spra
vimo spat. 
Ko odhajava k šotorom, opazim, da si 
Hidden Peak nadeva oblačno kapo. K 
sreči je precej mraz in upam, da bo vre
me zdržalo vsaj še dva dni. 
Spal sem kot top, čeprav smo bili v šo
toru trije. Ta novi šotor, ki ga je po naših 
zamislih izdelala tovarna Induplati, je res 
odličen. Brez dvoma eden najboljših te 
vrste na svetu. 
Po hitrem zajtrku se poslovimo od 2a-
reta, ki skupaj z Redžepom odhaja nazaj, 
in se začnemo vzpenjati. Čudovit dan je! 
Dobro aklimatizirani hitro napredujemo. Le
denik v spodnjem delu je enostaven. Pre-
hitimo navezo štirih Švicarjev. Šele pred 
dnevi so prišli v bazo in višina jim po
vzroča velike težave. 
Na najbolj strmi prelomnici ledenika za
idemo. Po svoje se prebijamo navzgor in 
pri tem preskakujemo ledeniške razpoke 
prav spoštljive širine. Vmes fotografiramo 
čudovito piramido Gaserbruma II, ki se 
v jutranjem soncu kot prikazen lesketa 
nad nami. 
Ravno ko se prebijemo na položnejši del 
ledenika, nas obsije sonce. Malo pose
dimo, a ne za dolgo. Spet sledimo mar-
kirnim zastavicam, ki so jih postavili člani 
drugih odprav. Kar pet odprav trenutno 
poskuša osvojiti to goro, dve nemški, švi
carska, francoska in pakistanska. Jutri pri
dejo v bazo Španci in še eni Nemci. Torej 
je to res oblegana gora. 
Pot se med številnimi razpokami vije vse 
više in više. Zaradi varnosti se navežemo 
in vztrajno korakamo navzgor. Radi bi po
hiteli, sneg je zaradi sonca vse slabši, 
vendar nam težki nahrbtniki tega ne do
volijo. Zadnjo uro se že kot cunje vle
čemo navzgor. 
Končno zagledamo tabor. Leži sredi pro
strane bele doline, krog in krog pa so 
sami veličastni vrhovi. Ravno v pravem 
trenutku smo prišli. Helikopter pakistanske 



PLANINSKI VESTNIK 

armade je za hip pristal v taboru, potem 
pa se je začel dvigati še višje. Neverjetno 
— a po naših ocenah se je dvignil okoli 
7000 metrov visoko. Nisem si mislil, da je 
kaj takšnega sploh mogoče. Najbrž je imel 
turbo motor. Kot so nam pozneje pove
dali, so s helikopterjem snemali film o 
pakistanskem vzponu na vrh. 
Še pol ure hoje med razpokami — in v 
taboru ena smo 5900 metrov visoko. Pravo 
bazno taborišče je tu. Kakih deset šotorov 
različnih barv in odprav je neenakomerno 
razpostavljenih po uravnavi. 2e drugič smo 
prijetno presenečeni nad pakistansko go
stoljubnostjo. Nekaj članov njihove od
prave nam pride naproti. Ponudijo nam 
čaj, sadje in juho ter nam obenem česti
tajo za Broad Peak. Videti je, da so jih iz 
baze obvestili, da prihajamo. Ko jih vpra
šamo, zakaj so tako prijazni, nam odgo
vore, da je to njihova dežela in da je to 
samo po sebi umevno. No, lepo, tudi pri 
njih imajo akcijo Pakistan — moja de
žela . . . 
Hitro postavimo dva šotora, potem pa kar 
zunaj kuhamo in pijemo, pijemo. Hkrati 
se seznanjamo z ostalimi prebivalci ta
bora. Vsi so videti prav simpatični. Pri
bližno deset jih namerava jutri navzgor 
proti taboru dva. Ko jim povemo naš 
načrt, se le prizanesljivo smehljajo. Res 
je drzen, vendar ko gledam oblačne kape, 
ki so se spet prikradle na najvišje vrhove, 
sem toliko bolj prepričan, da imamo prav. 
Naš namen je namreč počivati tja do de
vetih zvečer. Ko bo mraz spet strdil sneg, 
bomo odšli, plezali vso noč, naslednji dan 
skušali doseči vrh in se spustili v tabor 
ena. Le dan dobrega vremena nas še loči 
od sanj. 
Tja do treh kuhamo, potem se spravimo 
spat. Še malo prej se s Pakistanci vese
limo uspeha. Sher Khanu in njegovim trem 
prijateljem je okoli enih uspelo doseči 
vrh! 
Na pol dremam, na pol sanjam tja do 
osmih, potem pa se začnem pripravljati. 
S Pavlom kuhava in se oblačiva, prav tako 
Andrej in Bogdan. 
Točno ob devetih zvečer se navežemo in 
počasi krenemo proti steni. Zvezde gle
dajo z neba, pokrajino obliva čisto rahla 
mesečina, da se zamolklo, kovinsko sveti. 
V tem skrivnostnem razpoloženju se za
čenja nova pravljica. 
Povsem miren in sproščen sem. Nahrbt
nik, ki ga nosim, ni težak, le najnujnejše 
stvari nosim v njem. Preudarno hodim 
proti steni. Sij čelne svetilke migota med 
številnimi ledeniškimi razpokami. Nave
zana iščeva s Pavlom prehode prek krhkih 
snežnih mostov. Nekajkrat se nama zazdi, 
da ne bodo zdržali najine teže, saj se kot 
nežne čipke razpenjajo prek včasih tudi 
do sto metrov globokih razpok. Vendar 
zdrže. To noč se nama ne more nič zgo
diti! 

Dne 4. avgusta 1986 ob 13.30: Viki Grošelj na 
vrhu svojega četrtega osemtisočaka 

Na snežni ravnici tik pred seboj nena
doma zagledam temne kupole. Šotori ta
bora dva! Pogledam na uro: pet minut 
čez polnoč je. Tiho grem mimo. Člani 
drugih odprav počivajo v njih in niti sanja 
se jim ne, da nekdo mimo njih pleza 
svoj samotni vzpon. 
Smer se kot kača vije med številnimi mo
gočnimi ledenimi stolpi v pobočju. Ne
ustavljivo išče prehode med njimi in se 
vzpenja vse višje in višje. Kot hiša velike 
ledene gmote serakov vise nad globino, 
pripravljene, da jih najmanjši sunek spravi 
iz ravnotežja. A nočni mraz jih je okoval 
v neviden trden okov. Danes se nam ne 
more nič zgoditi!' 
Čas je izgubil svoj pomen. Pomembni so 
koraki: vsak korak nam da delček tako 
željene višine, z vsakim korakom so sanje 
bliže. 
Spet ravnica. Sledi šotorov. To je pro
stor, kjer je ponavadi tabor tri. Le kratek 
postanek in pogled na uro: pol štirih. 
Dobro nam gre! Višina tu je 6900 metrov. 
Stopinje vodijo rahlo proti desni pa spet 
naravnost navzgor. Petnajst, dvajset ko
rakov — in kratek počitek. Spet in spet. 
V neskončnost se ponavljajo ti kratki vzpo
ni. Globina, ki je ne vidim pod sabo, pa 
raste in raste. O, pač! Na vzhodu se po
javlja rahla svetloba. Odtenek sive po
staja vse svetlejši in dobiva rožnat nadih. 
Tema beži za moj hrbet in v doline glo
boko pod mano. Vršna piramida Hidden 
Peaka se izvija iz teme in postaja drzna 
konica. Popolnost trenutka moti le mraz, 
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ki z vso silo prodira skozi zaščitne sloje 
obleke in obutve. Vsakih petdeset višin
skih metrov po nekaj minut prosto za
mahujem po zraku, najprej z eno, potem 
še z drugo nogo. Šele ko mravljinci nepri
jetno zaščemijo prav v konicah prstov, se 
umirim in nadaljujem z vzpenjanjem. 
Prvi žarek se dotakne vrha Hidden Peaka 
in nato kot zlata lava polzi nižje in nižje. 
Ozrem se. Mašerbrum, Mustag in Paju so 
na vrhu oranžno zlati. Glej, tam zadaj! 
Nanga Parbat — kot privid. 
Stopinja za stopinjo, zamah za zamahom, 
meter za metrom. Malo pred šesto se me 
dotaknejo prvi žarki in tedaj se zavem, 
da nisem sam. Izvil sem se iz teme noči 
in sonce deli toplo luč meni in prija
teljem. Andrej in Bogdan sta nad mano, 
Pavle malo pod menoj. 
Kakšnih sto metrov nad sabo zagledam 
dva šotora in štiri postave, ki ravno le
zejo iz njih. To so Sher Khan in tovariši. 
Včeraj so prišli z vrha in tu prenočili. 
Danes se bodo spustili navzdol. Radostno 
jim pomaham in odzdravijo mi. Vidim, da 
Andrej in Bogdan spregovorita z njimi 
nekaj besed, nato pa se usmerita v dolgo 
prečnico, ki ju bo pripeljala na vršni 
greben. 
Ob pol sedmih sva na prostoru tabora 
štiri 7400 metrov visoko. Čestitava osva
jalcem. Veseli so. Malo še poklepetamo, 
potem odrinejo navzdol. Na ploščadi, kjer 
so še pred nekaj minutami stali šotori, 
si skuhava toplo pijačo. Dobro uro traja, 
preden se malo osveživa. Utrujena sva, 
pa vendar tako blizu cilja, da sedaj ne 
bi za nobeno ceno odnehala. Do vrha je 
le še šeststo višinskih metrov. 
Andrej in Bogdan sta že na vršnem gre
benu. Le kaki dve uri imata še do naj
višje točke. Sedaj ni več dvoma: vsaj 
dvema bo uspelo! 
S Pavlom zagrizeva v prečnico. Ni težka, 
je pa zelo slikovita. Hodiva poševno levo 
navzgor, pod nama je dva tisoč metrov 
stene, nad nama trikotni granitni vrh, ob
zorje pa polno čudovitih gorskih velika
nov. Kljub zelo dobri aklimatizaciji krepko 
čutiva višino. Umirim se in osredotočim 
na hojo. Uspeva mi napraviti nekajkrat po 
dvesto korakov brez počitka in dolga preč-
nica je končno za nama. Še vzpon na 
greben — in že vidiva Andreja in Bog
dana, kako plezata zadnje metre proti 
vrhu. 
Zadnja snežna strmina. Sonce se upre 
v pobočje. Kljub oblakom, ki se sumljivo 
kopičijo na nebu, se ne zgane niti naj
manjša sapica. Doživljam nekaj neverjet
nega. Plezam proti višini 8000 metrov v 
sami srajci in še mi je pošteno vroče. 
Takšno nenavadno vreme ne pomeni nič 
dobrega. Zaskrbljeno se ozrem okoli. Krog 
in krog so gore že zakrite z oblaki. Vsak 
čas lahko izbruhne vihar. Sedaj res velja 
pohiteti. 

Andrej in Bogdan se vračata. Izmozgana, 
a srečna. Brez besed si pademo v objem, 
le oči govorijo: 
»Pohitita navzdol!« 
»Vidva pa hitro gor in potem za nama!« 
Lovim sapo in ju opazujem, kako previdno 
sestopata po strmem pobočju. Nadiham 
se in spet poženem navzgor. Redek zrak 
me po desetih korakih tako sunkovito za
ustavi, da naslonjen na smučarski palici 
in loveč sapo komaj obdržim ravnotežje. 
Naporno zaganjanje se večkrat ponovi in 
čez kakšne pol ure je pred menoj le še 
nekaj metrov snežne strmine do vršnega 
grebenčka. 
Odložim palici, vzamem cepin in zastave 
ter dostojanstveno odplezam zadnje metre. 
Previdno. Še zadnji korak. Ravno na pra
vem mestu sem se potegnil gor. Levo je 
nevarna opast, ki bi se že ob rahlem do
tiku z menoj vred zrušila v globino, desno 
je greben, tako oster, da nenavezan ne 
bi mogel napraviti niti koraka . . . 
In potem kakor čuk občepim tam zgoraj. 
Z otroškim začudenjem zrem navzdol v 
prostranstvo Tibeta, pa na levo, kjer sta 
Gašerbrum III in IV, pa še malo naprej, 
kjer sta Broad Peak in K 2, že vsi ovešeni 
z nevihtnimi oblaki. Cisto mirno opazu
jem prihajajoči vihar in z vsemi čutili sr
kam vase to veličastno igro narave. Po
časi mi prihaja v zavest, da danes, 4. av
gusta 1986 ob 13.30, stojim na vrhu svo
jega četrtega osemtisočaka . . . 
Iz zamaknjenosti me predrami Pavle. Dva 
matičnjaka skupaj na vrhu! Imenitno! Po
tem se trepljava po ramenih — da bi se 
objela, je premalo prostora — pa foto
grafirava. 
Še bežen pogled naokrog — in hitro na
vzdol! 
Veter mi butne prve snežinke v obraz. 
Sestop do mesta, kjer ponavadi stoji ta
bor štiri, je en sam beg z gore. Sneženje 
z vetrom k sreči še ni tako močno, da 
bi nama zakrilo sledi. 2eneva se po gazi 
navzdol, omahujeva v sneg, loviva sapo, 
vstajava in vedno znova omahujeva od 
utrujenosti. 
Povsem izsušena se malo čez štiri sese-
deva na ploščad, kjer sva pustila kuhal
nik. Brez nekaj požirkov tople pijače ne 
bova zmogla poti do tabora ena. Kljub 
naraščajočemu sneženju mi uspe skuhati 
čaj, Pavle za vsak primer vzame še table
to revibola — in pripravljena sva. 
Tako kot ponoči, ko je bilo edino vodilo 
le »navzgor«, je sedaj obratno. Stopinje, 
že delno zasute z novim snegom, se ne
varno podirajo. Strmina se končuje dva 
tisoč metrov pod nama — ne smeva na
praviti niti najmanjše napake! Samo dol, 
dol, dol. Bijeva bitko z viharjem, z utru
jenostjo, z nočjo, ki prihaja. Jo bova do
bila? Morava! 
Vse temneje postaja, a že je tu mesto 
tabora tri. Nevarno spuščanje med gro
zečimi seraki — in dve uri kasneje skozi 
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mečavo in polmrak zagledava šotore ta
bora dva. Rešena sva! Avstrijci in Švicarji 
nama navdušeno čestitajo in ponujajo čaj. 
Pripravljeni so naju sprejeti za čez noč, 
čeprav imajo sami malo prostora. Hvala, 
fantje, vendar bova šla naprej. Nekaj 
nama govori, da bo tole poslabšanje dol
gotrajnejše. 
Po snežnem razu sestopava že v siju čel
nih svetilk. Kako prav nama pridejo fiksne 
vrvi, ki so jih napeli člani drugih odprav! 
Ob osmih obstaneva v vznožju stene. Sij 
svetilke prodre le nekaj metrov skozi gosto 
mrežo snežink, ki jo tke veter. Nič se ne 
obotavljava. Navezana pozorno slediva 
ostankom gazi, ki naju varno vodi proti 
rešilnim šotorom. Pavle hiti kot obseden. 
Vpijem za njim, da nisem vzel revibola in 
naj, za vraga, ne hiti preveč. Malo se re
živa drug drugemu, popolnoma pa se spro
stiva šele, ko ob pol desetih prideva do 
šotorov. Napetost popusti. Veliko dejanje 
in veličastno doživetje se zaključujeta na 
istem mestu, kot sta se začela. 
Zakličeva Andreju in Bogdanu, da sva tu. 
Pavle ima še toliko volje, da skuha nekaj 
tople pijače. Preutrujena sva za hrano. 
Šelestenje snežink po strehi šotora je še 
dodaten razlog, da takoj utonem v miren, 
sproščen sen. 
Zjutraj še vedno sneži, vendar to niti naj
manj ne zmoti občutka sreče, ki preveva 
izčrpano telo. To, kar se je dogajalo vče
raj, se zgodi morda samo enkrat v živ
ljenju. Vsega dvaintrideset ur smo potre
bovali iz baze 5100 metrov vsoko do vrha 
Gaserbruma II 8035 metrov visoko. Od tega 
smo deset ur čakali na to, da je mraz 
strdil sneg. Čistega vzpenjanja je bilo 
torej le dvaindvajset ur. Mislim, da še 
dolgo ne bomo kakšen osemtisočak osvo
jili tako hitro. 
Po drugi strani pa seveda zelo želim, da 
bi ga — in to čimprej! 
Pavle se spravlja h kuhanju, zunaj pa 
kljub sneženju vlada pravi vrvež. Paki
stanci, Švicarji, Nemci in Francozi se 
spravljajo navzdol. Mi bomo še malo po-
lenarili. Tako prijetno je poležavati, pa še 
odhajajoči nam bodo napravili gaz med 
ledeniškimi razpokami. 
Sher Khan se še enkrat pride poslovit od 
nas, nam čestita in pove, da bomo v bazi 
njihovi gostje. Veseli smo priznanja in 
vabila, saj danes še ne bomo mogli od
potovati proti naši bazi. 
Uro potem, ko petnajsterica odide, se po
časi spravimo ven. Dva Španca in Nemec 
so še ostali tu. Čakajo prijatelje, ki sesto
pajo od tabora dva. Zaradi slabega vre
mena se gora prazni. Res smo bili ob 
pravem času na pravem mestu. 
Snežiti je počasi nehalo. Skozi megle se 
celo sili sonce in v hipu postane vroče. 
Malo poklepetamo s simpatičnimi tujci in 
kar naenkrat vsak od nas privleče na dan 
kakšno dobroto. Sredi tabora pripravimo 

»mednarodni« zajtrk in prav imenitno se 
imamo. Vmes sušimo premočeno opremo 
in obleko in že kujemo nove načrte. Ta 
večni nemir . . . 
Malo čez dvanajst se poslovimo od tedaj 
že kar prijateljev, se navežemo na vrv in 
odkorakamo navzdol. Vreme se je medtem 
spet skazilo. Sneži, vendar nas ne skrbi, 
saj je gaz predhodnikov dobro vidna. Pre
skakujoč številne razpoke se hitro spu
ščamo in na spodnji uravnavi predhodnike 
že ujamemo. Sestop od tu naprej je nevar
nejši. Natakniti moramo dereze. Na pre
lomnici, najbolj zoprnemu delu, kjer je naj
več razpok, se sneženje spremeni v divji 
metež. Kaže, da nam ne bo nič prihranje
nega. S težavo se prebijamo še nižje, kjer 
metež nima več takšne moči. 
Končno smo iz največjih težav. Še nekaj 
sto metrov niže se razvežemo. Potem gre 
hitreje. Malo čez četrto dosežemo moren-
ski rob ledenika, kjer je baza. Francoz 
Patrick, ki je že včeraj sestopil iz enke 
v bazo, stoji pred šotorom in nas prijazno 
pozdravi. 
»Do kam ste prišli?« 
»Do vrha.« 
»Ne me zezat! Resno sprašujem: do ka
tere višine?« 
»Ja, vsi štirje smo bili na vrhu!« 
»Zares?« 
»Čisto zares!« 
Še kar noče verjeti, potem pa le stopi k 
nam in iz srca čestita, rekoč, da za kaj 
takega pač še ni slišal. Nadvse imenitno 
se nam zdi. 
Pakistanci so spet karseda prijazni. Lahko 
se preoblečemo v njihovih šotorih. Malo 
kasneje, ko pridejo Sher Khan in tovariši, 
zavlada v taboru pravo slavje. 
Popoldne mineva v zanimivem klepetu s 
Sher Khanom. Ne samo da je čisto v vrhu 
pakistanskega alpinizma, poleg tega je iz
redno načitan in razgledan. Med pogo
vorom spoznavam njegov pogled na svet 
in vse bolj všeč mi postaja. Res je dedec 
na mestu. Z zanimanjem ga poslušamo, 
kako z žarečimi očmi pripoveduje o prav
ljični deželi za alpiniste — Shim Shalu 
na pakistansko-kitajski meji. Baje je tam 
še cel kup izredno lepih in neosvojenih 
sedemtisočakov. To si velja zapomniti! 
Pravi, da je poročen, da pa ne ve, če je 
še, ker je ves čas v hribih in se je žena 
medtem morda že ločila. Dobil je že naj
višje pakistansko odlikovanje za zasluge 
in ko ga vprašamo, kaj Pakistanci na 
splošno mislijo o alpinizmu in apinistih, 
nastavi prst na senca in ga pomenljivo za
vrti. Smeha ni ne konca ne kraja, še in 
še se pogovarjamo, dokler ni ura devet 
zvečer in nas začne zmagovati utrujenost. 
Povabimo ga na poslovilno večerjo v Isla-
mabad in vabilo z veseljem sprejme. Od
stopi nam jedilnico za prenočišče in okoli 
desete utrujeni poležemo. 
Zunaj pa spet sneži. 
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Visela je v prostoru, brezkončnem, brez
časnem; in oddajala prejeto valovanje. 
Včasih, ta pojav se je periodično ponavljal, 
je padla nanjo senca in ji odvzela spo
sobnost oddajanja. Le redko se je tok 
svetlobe z njene površine popolnoma usta
vil. Največkrat je bila zakrita le delno, 
mejna črta sence je bila lok, ki ga je 
ustvarila površina povzročitelja. 
Zrla je nanj in mu s svojim delom ali 
celoto podarjala srebrno temino. Krogla
sto telo, od katerega je padala senca na 
luno, je bila Zemlja. Na njej je bilo 
veliko živih bitij, med njimi tudi ljudje. Bili 
so del prostrane praznine vesolja, vendar 
se tega niso prav nič zavedali. Bili so in 
so ujeti v neviden oklep razumske nebog
ljenosti, ki sicer nekoliko presega naravne 
meje Zemlje, vendar jim je vstop v Res
nico nedosegljiv. Prepričani pa so, da so 
sposobni z logičnim nadgrajevanjem nekaj 
osnovnih elementov, ki so si jih nekoč 
izmislili, da bi si olajšali življenje, izraču
nati absolutno resnico. 
Z gotovostjo sledijo različnim dogmam 
različnih obdobij. 
Kako pretresljiv je bil korak človeka v 
vesolje! Pretresljiv za znanost, še bolj pa 
za tiste ljudi, ki so fizično premagali 
zemeljski okvir. Kar naenkrat so se znašli 
izven vsega, kar je do takrat predstavljalo 
njihovo življenje. Zemljo so gledali kot 
kroglo, eno izmed mnogih. Ni bila več 
ena in edina. 
Opazovali so jo iz prostora, ki se nikjer 
ne začne in nikjer ne konča in presega 
tudi človekov logistični razum. 
In potem so se vrnili v normalno življenje, 
v sredino omejitev, a obogateni s spozna
njem. 
16. 8. 1986 je luna s svojo polno močjo 
srebrila tudi nočno puščavsko pokrajino 
karakorumskega predgorja v Pakistanu. 
Visoka obrobja so bleščeče izstopala iz 
monotone sivine teme, kajti bila so krita 
s snegom, ki je vračal precej več sve-
lobe kot drugi predeli. Stene so se skri
vale v senci svojih vrhov, nikoli jih ni 
poiskala nočna svetloba. Izvor se je pre
mikal, vendar je bila njegova pot skoraj 
vedno enaka: iz teme je izvijal pokrajine, 
ki jih je svetlil že od vekomaj. 
Sence gora so padale tudi v prostrano 
suho dolino reke Shigar. Premikale so se 
s potovanjem lune po nebu. Vse je bilo 
mrtvo in tiho. Ljudje so počivali, zaviti v 
krpe, na glinenih strehah svojih hiš. Bilo 
je vendar poletje. Živali so mirovale, tako 
v vaseh kot v divjini. Reka je bila tu lena, 

razlivala se je v milijon rokavih po skoraj 
ravni zapeskani in zaprodeni dolini, bila 
je tiha, mirna, kot bi se hotela odpočiti 
od ozke, divje, podirajoče se soteske, 
skozi katero se je prebijala čez dan, vse 
od trenutka, ko se je vsa podhlajena, 
komaj rojena, prikazala iz mogočnega 
ledenega predora ledenika Baltoro. Dolga 
pot jo še čaka do oceana in dobro je, da 
zdaj počiva. 
Spokojno noč je motilo edino premikanje 
črne pike po peščeni, na nekaterih krajih 
precej od ledeniških hudournikov izjedeni 
cesti, ki je spremljala tok reke po njego
vem levem bregu. Ta črna pika se je pre
mikala precej hitreje kot luna na nebu. 
Premikala se je drugače, levo, desno, 
kakor ji je ukazala svetleča črta. Kadar 
je nenadoma prevozila ostro mejo sence 
in lunine bleščave, je srebrno odblisknilo 
v vesolje. 
Ta pika, ki je motila nočno zastalost, je 
bil džip, ki je vozil Bogdana, mene, zvez
nega oficirja in cel kup opreme, ki je 
ostala od plezanja v gorah, od začetka 
ceste v Dassuju proti mestu Skarduju nek
je ob Indu. 
Vozilo se je premikalo skoraj neslišno; 
droban pesek, ki ga je bilo vse naokrog 
dovolj, je prekrival cesto in dušil zamolklo 
ropotanje motorja. Sedela sva visoko nad 
streho kabine. Nanj smo naložili toliko 
opreme, kolikor je le šlo in vrhu vsega 
sva si uredila sedišča. Že več dni prej 
sva z nejevoljo pričakovala to potresava-
jočo in mučno vožnjo, ki ti preobrne vse 
organe v telesu. 
Dan se je začel slabo. Vozila bi morala 
pripeljati že zjutraj, vendar jih ni bilo. 
Proti poldnevu je le prišlo eno in vzelo 
s seboj velik del opreme in ljudi. Šeste
rica nas je ostala v vasi, v prahu, umaza
niji, pod marelicami, ki niso več mogle 
v preobložen želodec. Veselo pričakovanje 
civilizacije je zamiralo na obrazu. Ure so 
minevale, upanje je minevalo. In potem, 
ko ga skoraj ni bilo več, potem so prišla 
ostala vozila. Imeli so okvare, zato so za
mudili. 
V poznopopoldanski pripeki naložimo 
tovore in sebe. Z Bogdanom sva zleknjena 
visoko zgoraj na mehkih šotorih. Zibanje 
vozila nama je zaprlo oči. Naenkrat posta
nek. Odpreva oči in pred nosom imava 
zelene, z rumenimi, sončnimi marelicami 
obložene veje. Spogledava se, počiva do 
ušes v smeh in baševa. Džip pa še kar 
stoji, bogve zakaj. 
Obereva veje, še vedno leže, dvigneva 
roko in zavpijeva »okay«. Avto se premak
ne. Zopet se spogledava. »Saj to je kot 
v raju!« Vse je kot po naročilu. Le kaj 
je pičilo šoferja! Igra naključij? 
Ozračje je toplo. Sonce je že tik nad 
belimi grebeni, a ima še vedno svojo moč. 
Prijetno je. Veter, ki ga povzročava, ko 
se premikava skozi prostor, nežno veje 
po telesu in se vihravo poigrava z dol-
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gimi lasmi. Reka, siva in kalna, prostra
na, obdana s peščenimi bregovi, ki jih 
poživljajo otoki zelenine v vaseh. Za hrb
tom pa zahajajoče sonce. Pogledam nazaj 
in kar zatulim. Sonce visi tik nad ošiljenim 
vrhom, zdaj — zdaj se bo usedlo nanj in 
zdrknilo zadaj. Konica hriba je temna, 
okrog krogle pa so čudoviti temnovijolično 
obarvani krogi, ki so tako nejasni, da jih 
lahko le slutiš. Čudovit prizor. Popolnost 
linij, barv, nekaj je v tem, nekaj se v člo
veku zgane. 
Vpijem Bogdanu, naj pogleda nazaj. Ozre 
se, vendar na njegovem obrazu ne opazim 
ničesar. Kako sem razočaran! 
Čez nekaj časa snamem ledeniška očala, 
ki sem jih imel na očeh, da bi jih ubranil 
vetra, pogledam nazaj proti soncu — pa 
ni nikjer tiste popolne lepote. Saj ni čudno, 
da Bogdan ni opazil ničesar: na očeh ni 
imel temnih stekel. 
In kaj je zdaj resnica? Ali sem jo videl 
jaz, ko sem imel na očeh temno obarvana 
očala, ali jo je videl Bogdan, ki jih ni 
nosil, ali so jo mogoče videle žuželke 
s svojimi satovjastim pogledom? Mogoče 
pa vsega tega sploh ni, če ni nikogar, 
ki bi to opazoval . . . 
Vsak pač vidi svojo resnico. 
Sonce je zapustilo dolino reke Shigar. 
Vrhovi nad njo bodo še nekaj časa odse
vali pojenjajočo svetlobo. Puščavska po
krajina je segreta, še precej časa bodo 
peščena tla sevala toplotne žarke. 
Mrači se, vendar še vedno v kratkih hla
čah in majici visoko zgoraj kot na kameli 
potujeva skozi mlačen zrak. Le kadar se 
potopimo v osrčje zelene vasi ob cesti, 
hladno zaveje. Zrak je tu vlažen in hitreje 
se ohlaja. 
Potem pride noč in z nočjo ne pride tema, 

Kamniti pogled na karakorumske gore 
Foto: Matevž Lenarčič 

ampak luna. Polna. Opazujeva temno 
zvezdnato nebo, ki v bližini lune postane 
tako svetlo, da celo zvezde izginejo. Zreva 
v vesolje izpod kupole človekovega men
talnega dosega in zdi se mi, da ima v tej 
zamaknjenosti, ko se nekaj v prsih izlije, 
ko skozi površino možgan mlačno zdrsne, 
ko začutiš globino temnega svoda nad 
seboj, ta kupola majhne pore. 
Cesta zavije strmo navzgor v skalno so
tesko. Bizarne oblike skalovja prekinjajo 
svetlobne žarke lune. Sprehaja se med 
njimi, izginja, se skriva in potem zopet 
z vso silo udari njena svetloba izza gre
bena. Hiti tik nad razdrapanim obzorjem. 
Velika je. 
Sediva visoko, zreva in tuliva od ugodja, 
šofer naju sliši in ustavi vozilo, ker misli, 
da je kaj narobe. Ne ljubi se nama razla
gati, zakaj vpijeva, saj ne bi mogel 
razumeti. 
Prizori so kot v kakšnem indijanskem filmu. 
Skalne čeri soteske so mehko zaobljene, 
neresnično posrebrene, nikjer ni krute 
resničnosti dneva, vse je zavito v tančico 
romantike. Doživljava tako popolno, kot bi 
gledala človeškim čustvom prirejen film in 
hkrati v njem sodelovala. Bogdan izjavi: 
»Jaz sem VVinetou.« Kako neumno! »Jaz 
sem pa Old Shaterhand!« In se voziva 
naprej, po grapah, pod previsi, ki bi jih 
najraje pobožal, ter vedno znova odkrivava 
luno in globino vesolja. 
Sledi spust do Inda, še slabo uro pa bomo 
v Skarduju. Prehitro bo konec. Tam pa bo 
snidenje z Radom; dolgo se že nismo 
videli. 
Le kdo bi vedel, da je v tem trenutku še 
vedno v baznem taboru in še vedno vsako 
minuto dneva željno prisluškuje v tišino 
nad ledenikom, kjer naj bi priropotal heli
kopter in odnesel njega, njegove pomrznje-
ne okončine in izčrpanega Duška v civiliza
cijo. 
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NA SAMOTNIH POTEH 

GLOBAČE IŠKE IN ZALE 
MILAN VOŠANK 

Danes bom sestopil z gora. V globače in 
kanjone, kjer je manj svetlobe in kjer ni 
razgledov. 
Pozno oktobrska nedelja. Kakšen dan! 
Modrina neba in svetloba sonca. Svetlobni 
pasovi in sence po slemenih, po grebenih 
in hribovju. In na daljnjih gorah: veriga 
Julijcev, dela Karavank in Grintovcev, ki 
se v celoti kažejo tu z notranjskega 
višavja. Pa jesenske barve. Ubrana razno
likost, ki jo močna svetloba še poveličuje. 
Narava je res mojster slikarstva brez pri
mere. 
Zapuščam dolino Cerknice, ki se nikakor 
ne more otresti jutranjega meglovja nad 
tokrat popolnoma osušenim jezerom pod 
vrhovi Javornikov in Slivnice. Vozim se 
med od slane belimi travniki tja nekam 
proti severovzhodu, na Vidovske hribe. Za 
mano v tem prebujajočem se jutru osta
jajo kakor opustele vasi med Slivnico in 
Špičastim stražiščem: Begunje in na levi 
Bezuljak. In potem naprej še Selšček, pa 
Topol in Cajnarje. Nekje v strminah pod 
Slivnico Rudolfovo in Ravne. Naprej ob 
moji poti še zaselka Bečaji in Hruškarje. 
Table ob poti me vedno znova opozarjajo, 
kam prihajam. Slišim cerkvene zvonove, 
ki vabijo k jutranjim mašam. Dvigujem se 
v breg, dokler dokončno ne zapustim ozkih 
dolin in po strmem ovinkastem makadamu 
ne zavozim na piano. Na planoto. 
Vidovski hribi torej! Pripeljem se v prvo 
vas Žilce z mogočno cerkvijo v sredi. 
Bavdkova gostilna sredi vasi je videti že 
živahna. Nedeljsko oblečeni vaščani se 
kakor nejeverno ozirajo v neznanega 
prišleka. Pričaka me prijatelj Ivo. Nahrbt
nika na rame — in že se napotiva po 
rosni travi navzdol proti gozdovom, v 
kanjon Zale. 

Leto ali več je tega, ko me je Ivo prvič 
peljal na vrhnji rob Zale. Kanjon se pri
čenja s prepadno, kakšnih stopetdeset 
metrov visoko skalnato steno. Kotli. Od 
kod tako ime? V steno, ki stopničasto 
pada navzdol, je potok, ki priteka izpod 
Žile, izdolbel okroglaste luknje, nekatere 
tudi čez meter globoke, ki so jih domačini 
zaradi njihove izrazite oblike že zdavnaj 
poimenovali kotli. Nenavaden pogled na 
neobičajno delo narave. Vsekakor naravna 
znamenitost, ki pa jo razen domačinov le 
malokdo pozna. Kotli so vedno polni bistre, 
žuboreče vode, kar znajo pogumni mladci 
in mladenke iz okoliških vasi v poletnih 
mesecih uporabiti za kopanje. 
Potem ko sva se tistega dne s prijateljem 
vračala po kolovozih in čez robove nazaj 

proti vasi, sva se ozirala še tja proti 
vzhodni strani, proti sosednjemu kanjonu 
Iške. Sive strmali z okoliških vrhov so 
padale v globino. Takrat sva se dogo
vorila: prehodila bova oba kanjona hkrati. 
Ob Kotlih se spustiva po poraščenem 
bregu v kanjon. Stena od spodaj učinkuje 
še bolj mogočno. Sedaj se začenja najina 
prava pot. Dolga zna biti, verjetno ves 
dan krepke hoje. Kaj vse se bo zgodilo na 
tej poti? Toda glej razočaranje že na 
začetku: na novo speljana cesta v kanjon 
z Vidovske planote zgoraj se vleče že 
nekaj sto metrov! Potrebna bo za gradnjo 
majhnih elektrarn, je nekje zvedel Ivo. Mo
derna tehnologija sodobne civilizacije po
sega v naravne lepote slovenske zemlje. 
Mar se vedno da vse zakriti z izrazom 
gospodarska upravičenost? Mar nisva s 
prijateljem v Žali pričakovala gozdnato 
neokrnjeno divjino, kjer si utira strugo 
istoimenski potok? 

Potem prideva do prašnih strojev in ljudi, 
ki se s težavo zajedajo v strmino nad 
potokom. Končno se oddahneva in se 
spustiva do vode. Verjetno sva med zad
njimi obiskovalci, ki bova vendarle še 
večino zgornjega toka Zale našla v prvotni 
obliki. Pa za sedaj pozabiva na te misli, 
saj takoj uvidiva, kakšna bo pot naprej; 
to bo hoja v neznano, brez pravih stez. Pa 
sva le našla iskano! V hipu sva v drugač
nem svetu, kjer se je narava skozi stoletja 
uravnavala po svoje in kamor je le redko 
posegal človek. Začne se popotovanje: 
nenehno iskanje presenečenj in naravnih 
zaprek, hoja po produ in po skalah, ple
zanje v poraščeno strmino in čez skalne 
bolvane, lovljenje med drevesi navzdol, 
neprestano iskanje najlažje poti čez potok, 
potem nekaj travnate ravnine ali hoje med 
grmovjem . . . 
Tako nama minejo prvi kilometri. Potok 
se polagoma v blagih zavojih in okljukih 
spušča navzdol med stoletnim drevjem. 
Sonce naju skozi to goščavo le poredkoma 
doseže. Toda ko se ozirava nazaj, vedno 
znova uzreva osvetljene vrhove smrek na 
valovitih grebenih; vedno znova svetloba 
oriše profile barvnih izsekov, ki se ostro 
zajedajo v modro nebo. Doživljanje kanjo
na in krajine nasploh naju vedno bolj 
prevzema in vleče naprej novim doživlja
jem nasproti. Kaj bo za naslednjim ovin
kom? Kakšna bo nova ovira? Nama bo 
uspelo priti do konca? To naju skrbi. 
Redki ostanki ognjev naju opominjajo na 
poletne obiskovalce. 2e naletiva na prve 
slapiče (boj vode in pečevja). Potem naj-
deva sredi vrbovja ostanke stare kamnite 
zgradbe. Mrharjev mlin, pravi prijatelj. 
Nemi spomenik preteklosti. Kdo ga je 
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uporabljal? Verjetno vaščani iz Osredka, 
zaselka pri Žicah zgoraj na planoti. Ver
jetno pred zadnjo vojno. Okoliški prebi
valci so v kanjon Zale (in tudi Iške) nare
dili preproste poti — vlake. Za vlečenje 
hlodovine z enim konjem ali volom ali za 
prenos žita. 
Tišina gozdov naju spremlja. Cesto se 
ustavljam in prisluhnem. Kako se zna v 
človeka zagristi samota! 
Naletiva na nove ostanke kamnite zgradbe 
ob stranski dolini z leve. Osreška žaga. 
Uporabljali so jo prebivalci s sosedne 
rakiške planote, zopet ve povedati Ivo. 
Kdaj prideva do kanjona Iške? V daljavi 
pred seboj ugledava prve bele osončene 
skale. Potem je teh osamelcev vedno več. 
Ponekod so prave stene in stolpi. Nena
doma nama pot zapre visok, lep slap. 
Na ravnem pod gostimi smrekami zatem 
odkrijeva spomenik, postavljen v čast mla
dincem iz Iške vasi, ki so se med zadnjo 
vojno na tem prostoru pripravljali na od
porniške naloge. In že nova pregrada: 
sedaj nama pot zaustavi mogočna skalna 
tesen. Zidovje gladkega pečevja nad po
divjanim vodovjem (da najini glasovi zamro 
v hrupu šumenja), ko morava uporabiti vse 
svoje plezalske spretnosti, da prideva 
preko. 
Še nekajkrat morava prestopiti potok, pre
den obstojiva na travnatem prostoru z 
ugaslimi ognjišči. Z desne priteka Iška. 
Sva na koncu kanjona Zale, na sotočju 
Vrbca, nad katerim se iznad drevja dvi
guje Smrtna skala, precej visoka peč. 
Zala in Iška sedaj družno žuborita naprej 
med pečine Iškega Vintgarja in travnike 
Iške vasi proti Ljubljanici. Midva pa greva 
nazaj, proti toku Iške. Vse naokrog se dvi
guje visoko, strmo gozdnato hribovje. Na 
levi, zadaj nekje, se dviguje Krim, na desni 
Mokre. To je svet, ki ga še ne poznam 
(pač, iz literature vem za dogajanja med 
drugo vojno tukaj; pisatelj Vitomil Zupan 
v »Menuetu za kitaro« zanimivo opisuje 
partizanovanje v teh hribih). Kakšen bo 
kanjon Iške? Bodo steze, lažji prehodi? 

Guinnessovi rekordi 

V francoskem jeziku Je konec lanskega 
leta Izšla Gulnnessova knjiga »Gore in 
alpinizem«, v kateri so zbrani malone vsi 
rekordni dosežki z gorniškega in alpini
stičnega področja. V knjigi, natisnjeni na 
212 straneh, v kateri je 160 fotografij ter 
76 načrtov in skic, so med drugim po
datki o prvih pristopih na najpomemb
nejše In najvišje gore sveta, o najpo
membnejših alpinistih z vsega sveta, o 
najrazličnejših dejavnostih v gorah ter 
dokaj celovit pregled informacij iz vseh 
držav sveta. Knjigo Je mogoče naročiti 
pri reviji »La montagne et Calplnisme«, 
9 rue La Boetie, 75008 Pariš, France. 
Stane 159 francoskih frankov, 10 frankov 
pa zaračunajo za poštnino (morebiti za 
tujino še kaj več). 
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Takšna vprašanja si zastavljava, ko sle
diva neznatni poti ob strugi. Toda že 
je zmanjka, že nama strmina zapre pot in 
že morava na drugo stran potoka (vsa 
ta skakanja čez potok so bila pogosto 
težaven problem, kako ostati suh). Pestro 
iskanje poti se bo torej nadaljevalo! Sedaj 
odkrijeva lovsko stezico, ki naju vodi na 
strm breg, na sončen razgleden greben, 
in vse više ter vse bolj stran od Iške. 
Toda zračnost in svetloba vrhov naju danes 
ne smeta premamiti: spustiva se nazaj k 
šumenju voda. 
Kanjon Iške je še bolj skalovit in bolj 
ovinkast kakor Zala. In bregovi naokrog 
se zde bolj strmi ter poraščeni. Bolj zaprto 
se zdi vse. Steze seveda ni nobene več. 
Zato pa so vedno nove naravne ovire (vsak 
ovinek je novo presenečenje), ki naju 
silijo iz brega na breg, k plezanju čez bol-
vane in med drevesi. Visoko zgoraj pa so 
še vedno osvetljeni lepo obarvani gozdnati 
grebeni. Toda te svetlobe, opažava, je 
vedno manj, mrakobnost, se zdi, vse bolj 
sili v kanjon. 
Naletiva na nenavadno oblikovje v skali, 
zemlji in lesu, ko stranski potoček Iške 
ustvarja med vsem tem materialom rove, 
žlebove in slapiče (res, kaj vse je zmožna 
ustvariti na videz pohlevna sila narave!). 
Na ravnici enega od okljukov je postavljen 
zanimiv taborni prostor; vse je narejeno 
iz lesa in zelo preprosto, nobenih žebljev 
(torej je v kanjonu poleti dovolj mladostne 
živahnosti). Krajše navpične skalnate stene 
in skoki, nekateri tudi poraščeni, nama 
kar naprej stoje na poti. Še je tu bobnenje 
slapov. Kolovozna cesta z Mokrca naju 
opomni na bližino vasi zgoraj. Hitiva iz 
zavoja v zavoj. Kmalu bo v teh globačah 
mrak in vse kaže, da ne bova prišla do 
konca kanjona Iške nekje pod Bloško pla
noto. 

Pri Črnem potoku (res so skale temnejše), 
pritoku Iške, ki, kakor pravi Ivo, priteče 
izpod vasi Osredek, se odločiva kreniti 
navzgor čez gozdove proti planoti. Še se 
ozirava nazaj v Iško in kar žal nama je, 
ko morava zapustiti to prelestno pot, to 
mrakobnost tišine gozdov in žuborenja 
vode. Šele sedaj se zaveva prav vse 
veličine obeh kanjonov, ki sva jih preho
dila. Vtisov je veliko. Odkrila sva nov svet, 
ki naju je s svojo raznolikostjo znal pre
senetiti. Koliko je samo že kar neobičaj
nega oblikovanja pečin! Koliko barv! 
Kakšna vseskozna temačnost in utesnje
nost (pri srcu včasih kar stisne)! In gozd: 
sožitje preperelih debel in mladih dreves. 
Nekaj časa slediva gozdni cesti, nato se 
prijatelj odloči za navpik čez gozd, kjer 
da so Zilce. Slediva poraščenim vlakam 
čez hudo strmino med debelim in polom
ljenim drevjem. Hitro sva pod vršnimi gre
beni. Onstran kanjonov že vidiva proti 
gozdovom Krima in Mokrca. Zatem ugle- 85 
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dava prve travnate planote Vidovskih hri
bov in Osredek. Še malo — in zunaj sva. 
Oblije naju medla svetloba zahajajočega 
sonca: rdeča barva prehaja v oranžno-
rumeno ter v komaj opazno modro, vse 
pa hoče obvladati sivina, ki se vleče iznad 
Nanosa čez Javornike in Slivnico proti 
Snežniku. Alpe daleč onstran mnogih 
dolin so vse bele in megličaste. 
Na piano prideva pri zaselku Tavžlje. Kar 
povprek čez travnike, dol in gor, greva 
proti Žilcam, katerih cerkveni zvonik nama 
je kažipot. Vaščani naju brez besed opa
zujejo. Kakšna razsežnost pogleda in ob-

PLANINSKI MUZEJ V MOJSTRANI 

IVAN JENKO 

Misel na planinsko zbirko in na naš pla
ninski muzej je nekatere planince, po
sebno tiste z Dovjega, iz Mojstrane in z 
Jesenic, vznemirjala že v prvih povojnih 
letih. Navdušeno so se lotili zbiranja mate
riala, zaradi organizacijskih, lokacijskih in 
drugih težav pa je zbirka čez nekaj let 
romala v Ljubljano. Zagnani Jeseničani 
pa se niso dali. Še naprej so zbirali mate
rial in ga deponirali v Tehničnem muzeju 
Železarne Jesenice. Leta 1977 se je 
upravni odbor Planinskega društva Jese
nice odločil, da odstopi svojo zbirko moj-
stranskim kolegom v upanju, da jim bo 
dano izposlovati primerne prostore. 
Naslednji pomemben korak je bil prikaz 
zgodovinskega nastajanja Aljaževih objek
tov v Vratih. Ta razstava leta 1978 je 
odprla pot nadaljnjemu delu: veliko raz
stavo fotodokumentacije, planinske litera
ture, značk in znamk s planinsko tematiko 
v avli osnovne šole v Mojstrani, ki je bila 
organizirana ob praznovanju 200-letnice 
prvega vzpona na Triglav. 
Nato so navezali stike z Muzejskim 
društvom v Škofji Loki. Leta 1980 je odbor 
za zbirko sprejel poslovnik in program 
dela in usmeritve triglavske muzejske 
zbirke v Mojstrani. Tudi kustos Gorenjske
ga muzeja je obljubil, da odstopi fotodo-
kumentacijsko gradivo z razstave »Začet
ki organiziranega planinstva na Gorenj
skem do prve svetovne vojne«. 
Ob otvoritvi posodobljenega Triglavskega 
doma na Kredarici so pripravili razstavo 
»Gora Kredarica skozi čas« in se pred
stavili v več mestih. Povezali so se z neka
terimi muzeji na Gorenjskem, njihovi so
delavci pa so odbor seznanili z načinom 
dela, organizacijo, problemi, vodenjem in 
skrbjo za razstavljeno in deponirano gra
divo. Omembe vredna je tudi navezava 
stikov z upravo Triolavskega narodnega 

čutka svobode planjav in svobode duše 
je tu zgoraj v primerjavi s kanjonoma Zale 
in Iške daleč spodaj! Tu bi vriskal, doli bi 
vrisk takoj zamrl. 
Sonce se je spustilo za obzorja, barva je 
izžarela. Hodiva zadnji kilometer med 
Vidovskim hribovjem (hude zime znajo biti 
v tem svetu). Koliko vasi je tu zgoraj! Ivo 
mi razlaga: Osredek, Žilce, Zala, Čohovo, 
Lesnjaki, Tavžlje. Skušam si zapomniti vsa 
ta imena. Verjetno si jih ne bom. Raz
mišljam o vračanju v ta tihi svet na robu 
Krasa. Pozimi na tekaških smučeh, poleti 
na iskanje slikarskih motivov. 

parka, s katerim je bil decembra 1983 
podpisan samoupravni sporazum o zdru
ževanju sredstev za ureditev muzejske 
zbirke v Mojstrani, njihov arhitekt pa je 
strokovno postavil stalno razstavo zbirke. 
Na sestanku januarja 1984, ki ga je sklical 
predsednik gospodarske komisije občine 
Jesenice, so sprejeli predlog o najemnem 
pogodbenem odnosu za objekt »Sonja 
Marinkovič« — Jozelnovo hišo v Mojstrani. 
Zbirka je torej postavljena in prikazana. 
Dolgoletna želja planincev Dovjega, Moj
strane in Jesenic je izpolnjena. V Mojstrani 
je prikazana ta zvrst naše kulturne dedi
ščine ne le slovenski in jugoslovanski, 
temveč tudi širši zamejski in svetovni 
javnosti. 

Sredi Mojstrane opozarja tabla na levi strani 
— če je popotnik namenjen v Vrata — na Tri
glavski muzej Foto: Danilo škofič 
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KAJ PA SEDLO 
IZ LETA 1499? 
France Mazi je v članku Sedlo ali preval? 
na 576. strani 12. lanske številke Planin
skega vestnika zanimivo opisal slovenske 
izraze za gorske prehode. Oprl se je na 
dobrega, starega Rudolfa Badjuro, ki je 
menil, da pred letom 1744 sedla v tem po
menu še niso uporabljali, po letu 1850 pa 
so nemške izraze samo prevedli in pre
vale enostavno »posedlili«, ne da bi po
vprašali domačine o domačih izrazih. Vse 
to verjetno drži, vendar nam kljub vsemu 
ostaja omemba Kamniškega sedla iz leta 
1499. 
Tega leta so se sporekli gornjegrajski in 
kamniški podložniki za pašno pravico na 
območju Korošice, Nese in Leniškega De-
šaka (Koroschiza, Nesena, Deschackh). 
Sporni svet si je ogledalo osem mož: 
Osvvolt z Brezij, Marsche iz Godiča, Kos 
in Rabathar iz Mekinj, Luka Planinz z 
Grabna, Treliz iz Podgorja pri Kamniku, 
Rebernikh s Sv. Lenarta in Gallenbir s 
Sv. Ambroža nad Šenturško goro. Ugoto
vili in zaznamovali so mejo ter z imeni 
našteli planini v kamniški posesti, kjer 
so bili zaplenjeni koštruni. 
25. avgusta 1499 napisana listina oziroma 
pravni sklep omenja imena Na Naschi 
(verjetno v bližini planine Dol), Na Ros-
senik (Rzenik), Studenska Planava oder 
Oistriza (Petkova njiva in studenec nad 
njo), Vsedli na Brani (Na Stanu pod Kam
niškim sedlom), Das bergh Sa Branio na 
rebri (za Brano oziroma v 2mavčarjih), die 
Almb Nakazich (Na Kalcah), Porebernize 
oder Nakrizi in Medvedia dolina. Udele
ženci ogleda so našteti po vrsti. Tudi 
imena planin so našteta lepo po vrsti od 
desne proti levi oziroma od vzhoda proti 
zahodu in jih je zato mogoče večinoma 
prepoznati. To kaže, da so pri zapisu so
delovali res dobri poznavalci območja. Tu
di danes bi trajalo kar nekaj dni, da bi 
obhodili vse omenjene kraje. Verjetno si 
je osmerica (za takratne čase srčnih) mož 
razdelila delo in si pomagala z izročilom, 
saj se do poznavanja tako širokega ob
močja ne da priti tako hitro in tudi paše 
ni mogoče razširiti kar čez noč. To po
meni, da so kraje vsaj delno poznali že 
prej. 

Prva omemba vrhov osrednjega grebena, 
ki z navedenih krajev sploh niso težko 
dostopni, pomeni, da sodijo prvi obiski 
teh vrhov v ta čas. Ime Vsedli na Brani 
(planina Sedlo oziroma Na Stanu nad 
Klinom) pa kaže, da je ime Sedlo, ki se 
je nanašalo na vse območje prevala med 

Brano in Planjavo, domače in ne izpo
sojeno iz nemščine. 
Zaenkrat še ni ugotovljeno, kdaj so kam
niški podložniki pašo prepustili drugim, 
gotovo pa pred sredino 18. stoletja, ko 
je bila zaradi škripajočega kamniškega 
gospodarstva opravljena terezijanska davč
na rektifikacija. V njej je med drugim 
omenjeno, da se je takrat na »Bistriški 
planini« letno prepaslo 40 glav govedi in 
500 glav drobnice s sosednjega Koroškega 
(Jezerjani, ki so z Jezerskega gnali v 
Kokro, nato v Suhi dol in na Kokrsko 
sedlo, navzdol v Konec, navzgor v 2mav-
čarje in na Male Pode in od tam Za 
Kogel in na Velike Pode. To je trajalo 
daljše obdobje in je zahtevalo temeljito 
poznavanje, med drugim tudi vrtoglavega 
prehoda čez Mlinarsko sedlo) in Štajer
skega (Solčavani, ki so ovce gnali čez 
Klemenškovo planino, Škarje, pod vrhom 
Planjave, pod Sukavnik, v škrbino Na 
movzini in po grapi za Vrafm mimo Ma-
cesnovca do planine Na stanu pod Kam
niškim sedlom, kar je trajalo podobno 
dolgo in je prav tako zahtevalo podrobno 
poznavanje, med drugim prav tako nevar
nega prehoda iz Zadnjega Okrešlja na 
Sedlo). Okrogle podatke o paši so ver
jetno zaokrožili navzdol najprej uporab
niki paše, nato pa še kamniški meščani, 
saj s takimi stvarmi ni, da bi se hvalil. 
Sklepati je mogoče, da so Jezerjani in 
Solčavani s pašo začeli že precej pred 
letom 1750, se kot prišleki s severa od
lično znašli in vsaj takrat kot prvi obiska
li preostale glavne vrhove. 
V tem času, ko so na kamniških pašnih 
območjih pasli ljudje od drugod, je dobilo 
svoj smisel poimenovanje Ta Kamelska 
Planina (ali Kamelske Planine; po na
rečni obliki Kamelk), ki ga je leta 1778 
zapisal Balthasar Hacquet. Marsikdaj je 
omenjeno, da so Kamniške planine le 
upravno-politični pojem za pašniško pred
gorje Krvavca in Velike planine, a vse 
kaže, da je zajemalo tudi višje planine 
(ki so jih zaradi lovskih koristi po letu 
1850 večinoma prepovedali), od katerih 
so imeli korist Kamničani. Zato je bolj ver
jetno, da so Hacquetu omenili Kamniške 
planine kot ime za vse gorstvo z juga 
in so ga tako tudi uporabljali. Manj ver
jetno pa je, da bi se zmotil sam, saj poleg 
tega imena navaja tudi ime Grintauzi. 
Po vsej verjetnosti je šele za vsem tem na
stopil slavni rokovnjaški poglavar Nande 
Jerman in za seboj pustil precej imen: 
Jermanov turn, grapa Jermenca, jasa Jer-
manca, Nandetova jama in Jermanova 
vrata. 

Po vsem povedanem kaže, da je najmlajša 
le prva polovica poimenovanja Kamniško 
sedlo, Sedlo samo pa bo čez 13 let praz
novalo kar petstoletnico. 

France Malešič 
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Alpe — Jadran 

Založniška delovna organizacija »Moto-
vun« iz Motovuna je konec lanskega leta 
izdala lično, informativno in bogato ilustri
rano knjigo »Alpe — Jadran«. V njej je 
z besedo in sliko predstavljenih enajst 
članic te delovne skupnosti: Bavarska, Fur-
lanija-Julijska krajina, Hrvaška, Koroška, 
Lombardija, Zgornja Avstrija, Salzbursko, 
Slovenija, Štajerska, Tridentinsko-Gornje 

Poadižje in Veneto. Vsaki članici je od
merjen popolnoma enak prostor — osem 
velikih strani, ki jih je izrabila po lastnem 
preudarku: nekatere so posvetile več pro
stora razkošnim barvnim fotografijam, 
druge so uravnovesile besedni in slikovni 
del. 
Vendar ni niti ene članice delovne skup
nosti Alpe Jadran, ki ne bi v slikovnem 
delu (besedni je namenjen politični, zgo
dovinski, kulturni in gospodarski predsta
vitvi) pokazala nekaj svojega (kajpada naj
zanimivejšega) gorskega sveta. 2e v uvod
nem delu so fotografije Kapruna, Triglava 
(z napačno višino 2863 m), Dachsteina in 
Dolomitov, v delih, namenjenih članicam 
skupnosti, pa med drugim vidimo foto
grafijo gore Coglians — »streho« Furla-
nije-Julijske krajine, Grossglockner z le
denikom Pasterzo, Dachstein, Triglavsko 
pogorje, skupino »Vajolet« v Dolomitih, 
Misurinsko jezero v Dolomitih ter še vrsto 
naravnih in kulturnih znamenitosti, katerih 
ozadje je mogočna kuliserija hribov. Gora 
je tudi na prvi strani te bogate publikacije, 
ki so jo natisnili v tiskarni ČGP Delo v 
Ljubljani. 

Knjiga, debela več kot sto strani, je pri
kupna vizitka, ki strnjeno, a razumljivo 
predstavlja ta edinstveni medregijski orga
nizem ter postreže z dokaj izčrpnimi po
dati o njegovih članicah in njihovi skupni 
dejavnosti. Slovenija je v tem slikovnem 
gradivu predstavljena z ljubljanskim Tro-
mostovjem in frančiškansko cerkvijo, Tri
glavskim pogorjem, Planico, Postojnsko 
jamo, Lipico, dolenjskimi griči in vinorod
nimi Slovenskimi goricami, Cankarjevim 
domom v Ljubljani, prekmursko narodno 
nošo, Bledom s kulisami Karavank in Pi
ranom. V tekstovnem delu so posebej 
omenjeni Triglavski narodni park kot ena 
izmed največjih slovenskih naravnih zna
menitosti ter podatki, da imata med vsemi 
športi v republiki posebno mesto smučanje 
in planinstvo, da »je v planinskih društvih 
v republiki včlanjenih 100 000 ljudi, v gore 
hodi 450 000 prebivalcev Slovenije, s smu
čanjem pa se ukvarja vsak četrti Slove
nec« in da ima Slovenija okoli 45 trans-
verzal in množico pešpoti. 
Če knjiga ne bi sodila v pravo planinsko 
knjižnico, pa bi prav gotovo na knjižno 
polico ljubitelja narave: saj na koncu kon
cev ne hodimo v prirodo samo zato, da 
bi občudovali njene nežive stvaritve (in 
morebiti še kakšno žival in rastlino), ampak 
da bi se spoznali tudi z delom človeških 
rok in uma v tej pokrajini. Marsikaj takega 
pa je tudi na straneh knjige Alpe — 
Jadran. 

M. R. 

Le kam gre plezalstvo? 

Predlani je obšla plezalskl svet in tudi široko 
Javnost vznemirljiva vest: mladi franooski po
klicni plezalec Christophe Profit je v 24 urah 
sam splezal tako imenovane »tri zadnje pro
bleme Alp«. Začel je v Matterhornu. Ko je 
preplezal severno steno, ga Je helikopter pre
peljal prav do severne stene Eigerja. »Steno 
smrti« je pleplezal v sedmih urah. Vendar to 
ni bil rekord, saj na Eigerju dela še ni do
končal. Helikopter Je plezalca nato prepeljal 
k zadnjemu »problemu« — Grandes Jorasses. 
Tam pa je prišlo do zapleta. Krajani so imeli 
prav malo razumevanja za zaslužkarsko Pro-
fitovo dejanje in zato so menda francoske 
oblasti prepovedale pristajanje helikopterja 
prav pod steno. Profit je helikopter zapustil 
na italijanski strani. Moral je bivakirati in je 
k vznožju stene prišel peš. Bila je že tema. 
Zato je namenoma izbral pot »Rubaš«: po 
temi se vendar bolje pleza v 75-stopinjskem 
ledu kakor v skali šeste težavnostne stopnje. 
Namera je uspela: resnično je premagal vse 
tri stene v 24 urah. 
In kaj je od vsega tega? Velika propagandna 
kampanja ne samo v časopisih, temveč tudi 
v trgovskih hišah. In velik promet z zvene
čimi novci. 
Strokovnjaki premišljajo, kako naprej. Ple
zalstvo vozi na stranski tir. Dolgo je bilo 
znano, da gre za netekmovalni šport, ko 
človek premaguje predvsem samega sebe in 
ne tekmeca kot v drugih športih. Poudarjali 
so, da gre za razvoj telesnih in tudi duševnih 
moči, za prijateljstvo, ljubezen do narave in 
skromnost. Zadnji razvoj svetovalnega ple-
zalstva pa kaže, da ima večji pomen športna 
veljava podviga, duhovna plat tega nekoč 
izjemnega športa pa se umika na stranpot. 
Svetovna javnost postaja že nekoliko utru
jena od nenehnih novih rekordov, ki Imajo 
danes le kratko življenje, saj jih zelo kmalu 
zamenjajo novi. Dirka za »naj, naj, naj« raz
bija stare, plemenite odnose. 
Christophe Profit si svojega življenja ni po
enostavil. Plezalsko kariero ima pravzaprav 
šele pred seboj. Po načelu, da mora biti nov 
piezalski podvig spet rekorden, bo moral 
misliti na nekaj drugega. Alpe so zaradi nje
govega zadnjega podviga postale zastarana 
arena. Gotovo bo moral na pot v Himalajo, 
česa se bo domislil? Preplezati vse osem-
tlsočake v enem letu? Preplezati vsakega 
osemtisočaka v enem dnevu gor in dol? Pre
plezati vse najtežje vrhe po najtežji smeri? 
Vendar je tu še eno vprašanje: pa bodo taki 
podvigi v današnji poplavi informacij o re
kordih in pomembnih dejanjih sploh še koga 
zanimali? 

Ivo Petrik, 
»Turista«, Praga 
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Alpinistični razgledi št. 23/1986 

Najnovejša, 23. številka AR vnaša v zbirko 
takšne literature osvežujočo novost — do
miselno karikaturo. Začenši z naslovnico 
in prvo notranjo stranjo, tja do 14., 15. in 
16. strani. Uredniki karikaturam duhovito 
pravijo »novice v slikah«, njih glavne 
osebe pa so naši znani alpinisti, ki so že 
obljubili, kot beremo v uredniškem sporo
čilu, da ne bo zamere. Avtorji teh »novic« 
so Tomo Jeseničnik, Janez Vozel in Bošt
jan Griljc. Ker smo že pri likovnem delu, 
naj omenim še vrsto skic plezalnih smeri 
od Paklenice do Grenlandije, potem z 
risbami ponazorjen trening alpinistov in 
končno še skici dveh improviziranih reše
valnih sedežev. 

Zdaj pa k bralnemu delu, ki ga napove
duje France Malešič z uredniškim pozivom 
k skupinskemu delu in sodelovanju, ki je 
edino lahko v pomoč dobremu organizi
ranju našega alpinizma in planinstva na
sploh. V prvem daljšem članku Bine Mlač 
nadaljuje svojo serijo o velikih pionirjih 
alpinizma (23. del). Tokrat piše o zname
nitem engadinskem gorskem vodniku in 
odličnem plezalcu Christianu Kluckerju, ki 
je v svoji karieri opravil kar 49 prvih pri
stopov na vrhove Alp in 88 prvenstvenih 
smeri. Zavidanja vredna življenjska bera 
s preloma stoletij! V tej številki AR se 
nadaljuje tudi zaostrena rubrika »Kje me 
čevelj žuli — kaj me najbolj jezi?« — 
tokrat s kratkimi replikami na zasvinjanost 
planinskega okolja. V rubriki nastopata 
Karel Bajt in Tone Škarja. Na povsem 
nekulturen (lahko bi zapisal še kakšno 
bolj ekspresivno besedo) odnos do skla
da osrednje planinske knjižnice in sploh 
do planinske knjige pa opozarja, kot že 
tolikokrat doslej, France Malešič. 
Osrednji prispevek zadnje številke AR pa 
je prav gotovo 3. del študije Dušana Je
linčiča o likih, dosežkih in vrednotah 
alpinizma doma in po svetu s posebnim 
ozirom na psihološke in filozofske razsež
nosti. Svoja razmišljanja utemeljuje na eni 
strani v Nietzschejevi filozofiji in njegovi 
volji za močjo, na drugi pa jih aktualizira 
z mislimi Nejca Zaplotnika o alpinizmu in 
alpinistovem odnosu do lastnega početja. 
Strokovno alpinistično javnost bosta pri
tegnila zanimiva prispevka, dvoje razmiš
ljanj o prostem plezanju. Avtor prvega je 
Rudi Mayr, drugega Igor Škamperle, v ta 
sklop pa sodi še portret Petra Crofta — 
vodilnega kanadskega plezalca v kopni 
skali, povzet po reviji Climbing, 6/1986, in 
studiozno napisan članek Bojana Leskoška 
o treningu alpinistov. Vsemu naštetemu 
sledi še vrsta opisov novih plezalnih smeri 
in dvoje tehtnih navodil: kako pripraviti 
improviziran reševalni sedež in kako pre
izkusiti domačo plezalno vrv. Avtorja sta 
Franc Vidic in Zvone Korenčan. 

Kaj nam torej prinaša 23. številka AR? 
Veliko zanimivega in koristnega branja, 
vendar pa pogrešam polemičnosti, ki je 
sicer odlika te revije. Razen če kot pole
mično naravnanost celotne številke vzamem 
obračun z napuhom in samozadostnostjo, 
ki alpinizmu ni v prid. Obračun z naslov
nice in prve notranje strani: Ekipa — 
to sem jazi, in: Zakaj nisem sam na vrhu?. 
Dvoje pikro ironičnih komentarjev lastnosti, 
ki tudi alpinistom niso tuje. 

Mitja Košir 

Naše planine 9—10 

Izšla je dvojna lanska številka glasila Pla
ninske zveze Hrvaške »Naše planine«, ki 
na 32 straneh prinaša prispevke iz planin
stva, alpinizma, odpravarstva, pohodništva, 
jamarstva in orientacije, v prilogi pa na 
16 straneh prispevke za zgodovino hrva
škega planinstva. V prvem delu alpinist 
Bogdan Brakus iz Zadra, ki živi v tujini in 
ki se je udeležil mednarodne odprave na 
Čo Oju (8201 m), opisuje svoj vzpon na 
to goro. Osrednji del revije je posvečen 
planinskim doživljajem in opisom, precej 
prostora pa je posvečenega jamarstvu na 
Hrvaškem. V prispevku »Dosežki sloven
skega alpinizma« so opisane peklenska 
diretisima, ki je postala svetovni uspeh 
leta 1986, omenjene pa slovenska odprava 
v Karakorum, plezanje Slovencev v Fitz 
Royu, rekorden podvig Toma Česna v Cen
tralnih Alpah, prosta ponovitev Sreča Reh-
bergerja in Tadeja Slabeta v Anica Kuku 
(osma stopnja) in načrt za slovenske alpi
nistične odprave v prihodnjih petih letih. 
Naposled je v tej rubriki »rekordna« novica 
o najhitrejših plezalcih v Eigerju: tretji 
najhitrejši je doslej Franček Knez, ki je 
Eigerja splezal v šestih urah, najhitrejši, 
Švicar Bubendorfer, pa v 4,50 ure. — V 
prilogi so med drugim podatki o vseh 
transverzalah na Hrvaškem (ki jih je zdaj 
po teh podatkih kar 57) in o vseh planin
skih društvih, ki jih je v tej republiki bilo 
ali jih je še kar 174, od tega na Reki 11 
in v Zagrebu 29. 

Orijentirac — prva številka 

Planinsko smučarsko društvo Železničar iz Sida 
v Srbiji je začelo izdajati ciklostiran časopis 
za orientacijski šport »Orijentirac«, ki so si ga 
založniki zamislili kot sestavni del revije Pla-
ninar. V tem društvu deluje sekcija za orien
tacijo že 25 let, kot pa je zapisano v enem 
od uvodnikov prve številke časopisa, so »že 
prvi koraki in prvi uspehi pokazali, da je orien
tacija postala dominantna panoga v planinski 
aktivnosti«. Na 16 straneh formata A 4 je več 
praktičnih napotkov, ki bodo dobrodošli ljubi
teljem orientacijskih pohodov in tekmovanj. Ured
ništvo »Orijentirca« (PSD Železničar, 22240 Sid, 
B. Kidriča 44) vabi k sodelovanju vse, ki jih 
zanima planinska orientacija. 



VESTNI* smmmmmm 

Popotniška obvestila 

V 20., decembrski številki lanskega letnika 
Obvestil o popotniški dejavnosti in gozdnih 
učnih poteh je največ prostora kajpada 
posvečenega otvoritvi slovenskega dela 
evropske pešpoti številka 7 od Robiča do 
Kumrovca ter spominjanju 10-letnice E6 
YU. Ob tem je za popotnike, ki se bodo 
lotili našega dela E6, izredno zanimiv pri
spevek »E6 pod drobnogledom«, v ka
terem avtor opisuje, kako so označeni po
samezni odseki te dolge poti. Avtor daje 
te informacije »iz prve roke«, saj je celot
no pot od Radelj do Kastava prehodil od 
13. do 21. avgusta lani. 
Poleg tega pritegnejo pozornost prispevki 
o slovenskih gozdnih učnih poteh, ki jih 
imamo, kot so ugotovili na lanskem jesen
skem posvetovanju o teh poteh v Radov
ljici, kar 12 in poleg tega še obe evrop
ski pešpoti. Posebej je v Obvestilih pred
stavljena gozdna učna pot Bukovica na 
obronkih Goričkega in na meji med ob
činama Murska Sobota in Lendava; o 
gozdni učni poti Ušankovo v občini Ruše 
zvemo, da jo letno prehodi komaj kakšnih 
150 ljudi, gozdna učna pot Dravograd je 
po Obvestilih zgledno urejena, družina 
takih učnih poti pa je predlanskim prido
bila novega člana, gozdno učno pot Šum-
berk pri Domžalah. Kot so dejali udele
ženci posvetovanja v Radovljici, bodo v 
prihodnje tudi pri nas načrtovali gozdne 
učne poti za slepe, invalide ali šole s pri
lagojenim programom oziroma za lažje du
ševno prizadete otroke, ki še kako potre
bujejo naravno okolje in gibanje v naravi. 

Naša pota 

»Veseli smo tega novorojenčka. Vzgajali 
ga bomo po svojih najboljših močeh. Tru
dili se bomo, da bo postal krepak, lepo 
vzgojen, z dobrim glasom. Od neštetih 
akcij in podvigov v tem letu smo prav 
njega najbolj veseli.« To je med drugim 
zapisano v uvodniku 2. številke 1. letnika 
glasila PD Hrastnik Naša pota, lično ure
jenega ciklostiranega časopisa, iz kate
rega bralec zve vse najpomembnejše, kar 
se je zadnji čas dogajalo v tem planin
skem društvu. 
Dogajalo pa se je marsikaj: 
Društveni pionirski odsek je po članstvu 
najštevilnejši in dobro deluje, še v tem 
šolskem letu pa bodo organizirali planin
sko šolo. Odsek starejših planincev ima 
svoj program: v visokogorje hodijo ob 
ponedeljkih, na bližnje hribe pa ob četrt
kih, in sicer redno ne glede na vremen
ske razmere. To je edino takšno organizi
rano delovanje starejših planincev v Slo
veniji. V letošnjem šolskem letu bodo 
hrastniški planinci poskusili vključiti v ak
cijo »ciciban-planinec« vse tamkajšnje 

otroke malih šol in zanje pripraviti dva ali 
tri izlete v spremstvu planinskih vodnikov. 
Kako v Hrastniku skrbijo za planinski pod
mladek, priča med drugim podatek, da so 
starši vpisali Nejca Zupančiča in Katjo 
Markovič v domače planinsko društvo isti 
dan, ko sta se rodila. 

Dvakrat 8000 

O slovenski odpravi v Karakorum, katere 
člani so sredi lanskega leta priplezali kar 
na dva osemtisočaka v Karakorumu, na 
Broad Peak (8047 m) in Gašerbrum II 
(8035 m), zelo pohvalno piše v zadnji šte
vilki dvomesečnika goriške sekcije CAI 
Alpinismo goriziano (november-december 
1986). Potem ko avtor predstavi vse ude
ležence odprave (vključno z zdravnikom 
Zaretom Guzejem ter vodjo slovenske od
prave na K 2 leta 1988 Tomažem Jamni-
kom), natančno opiše celoten podvig, ko 
je kar 12 slovenskih alpinistov prišlo na 
Broad Peak, med njimi prva Jugoslovanka, 
Marija Štremfelj, ki se je povzpela na 
osemtisočak, vsi brez pomoči nosačev in 
brez umetnega kisika, nato pa še štirje 
na Gašerbrum II. Posebej poudari, da so 
na tej odpravi kar štirje alpinisti stali na 
dveh osemtisočakih in da je Tomo česen 
med tem plezal na drugi najvišji vrh na 
svetu, na K 2 (8611 m). 

Alpinist je zdrav egoist 
Reinhold Messner, Dirka na vrh, Geografski inšti
tut De Agostini, Novara 1986, 160 strani, 28.000 
lir. 
»Dirka na vrh se je začela že davno (. . .). To, 
kar šteje, je, kje so danes najboljši, ali natanč
neje, kje plezajo (. . .). Ali bo razvoj dober ali 
slab, ni pomembno. To je realnost(. . .). To, kar 
danes objokujem, je pomanjkanje poguma mla
dih, da bi utirali nove poti, nove sloge na naj
višjih gorah sveta (. . .).« 
To so nekatere trditve iz zadnje knjige Reinholda 
Messnerja »Dirka na vrh«. Gre za knjigo, ki kar 
sili k razpravljanju: malokdaj prej se je Messner 
tako razgalil kot na teh straneh, malokdaj je bil 
tako izrazito polemičen. 
Smo priče prave dirke za vrhove in on, hote 
ali nehote pogreznjen vanjo do vratu, zavedajoč 
se tega, pojasnjuje vzroke: »Danes divja tekmo
vanje med alpinisti: kdo se je povzpel na osem-
tisočake, na koliko in kako? Jaz se ne pustim 
vplivati niti od teh neumnih številk niti od naše 
televizijske ekipe« (govori iz baze pod Maka-
lujem, med prvim poskusom lani). 
In malo pozneje potrdi: »Res je, hotel bi se 
povzpeti na vseh štirinajst osemtisočakov. Nihče 
me ne sili v to. Niti moji sponzorji niti pri
čakovanja javnosti niti moji tekmeci. Sam sem 
tisti, ki to želim.« 
Ko se je po običajni poti povzpel na Lotse, si 
je za vedno prislužil žezlo »kralja osemtisočakov«. 
Kot zmagovalec je rekel: »Ko govorimo o pusto
lovščini, tekmovanja ne moremo izraziti v šte
vilkah: kdo je preplezal večino osemtisočakov? 
Kdo je bil najhitrejši? Številke vulgarizirajo pu
stolovščino, nikoli ne zajamejo bistva.« 
Približno v takem tonu je napisana cela knjiga, 
dolgo raziskovanje in razmišljanje o današnjem 
stanju alpinizma, prekinjano s poglavji, v ka
terih pripoveduje o svojih poslednjih vzponih: 
Daulagiri 1984 in 1985, prečkanje Gašerbrumov, 
Annapurna, poskus na Makaluju. V svoji pripo-
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vedi Messner izpušča nekatera imena in vpra
šujemo se, če to ni storil namenoma. Na primer 
osebnosti, kot je Renato Casarotto, ne bi smel 
ne mogel ignorirati, četudi je njegovo udejstvo-
vanje žal že končano. 
Druga poglavja imajo značilne naslove: »Proti 
času, za sponzorja«, »Dirka konkretno«, »Bodoče 
perspektive«. Predvsem v teh se Messner sprosti. 
Napada, ne da bi štel udarce, tiste, ki jih ime
nuje »idealiste« (Ljubezen do gora? Kakšna vzvi
šena hinavščina! Opazoval sem idealistične he
roje gora v kritičnih situacijah. Vsak od njih je 
bii pravi egoist.«), ne da bi izbiral besede pri
bije svoje mnenje o elitizmu in njegovi vlogi 
v alpinizmu (»Ne pričakujem odobravanja za 
svoje mnenje o elitizmu. Ne pričakujem niti 
strinjanja, pričakujem nasprotovanje«. »Ponosen 
sem, ker sem tam gori razbil več tabujev kot 
vsa moja generacija skupaj.« »Revolucija, ki sem 
jo sprožil, je omogočila serijsko plezanje na 
osemtisočake, celo njihovo premagovanje.), za
vzame jasno stališče do tekmovanja (»Nisem 
nasprotnik tekmovanj, toda vodniki, birokracija, 
masovni vzponi se mi upirajo«), izrazi svoje 
mišljenje o današnjem alpinizmu (»Alpinizma 
v klasični obliki ni več. Pričelo se je obdobje 
praznine, ker je vse že storjeno«) in pušča 
prosto pot mračnim napovedim: »To, samo to je 
možna prihodnost visokega alpinizma: tveganje 
neuspeha (. . .); z neuspehom ne mislim »vzvi
šene« in »nezainteresirane« odpovedi vrhu (. . .), 
pač pa katastrofo.« 

»Dirka na vrh« je po mnenju nekaterih ocenje
valcev temeljni tekst v aktualni panorami alpi
nistične literature. Ko gre, na primer, za odnose 
z alpinističnimi klubi, piše: »V večini alpinistič
nih klubov se ne počutim dobro. Tudi zaradi tega 
ne sodelujem, sem samo častni član (. . .), zanje 
sem trn v peti (. . .). Sem njihovo živo na
sprotje.« 
Knjiga je seveda polna fotografij (nekatere so 
malce srhljive: trupla, mumificirana v snegu) in 
fraz ter aformizmov nekaterih najboljših sodobnih 
alpinistov. 
»Biti kmet, se enkrat na leto podati v pustolov
ščino, gojiti tesne stike z malo prijatelji: po 
dvajsetih letih ekstremnega alpinizma na vseh 
celinah si tako predstavljam svoj jutri.« »Hotel 
bi živeti, kakor je živel Evropejec v dobi rene
sanse. Utrujen sem od zadrževanja svoje skrom
nosti. Hotel bi biti ponosen, dati duška svoji 
oho,osti in obupu, ne da bi me zato takoj str
pali v norišnico,« piše Reinhold Messner. 

(Alp) 

Rešeno življenje 
O tovariših, ki tvegajo življenje in zdravje, da 
bi pomagali tistim, ki so se v gorah znašli v 
nevarnosti, je napisal knjigo Luavvig »VViggerI« 
Gramminger in ji dal naslov »Rešeno življenje« 
(izšlo v miinchenski založbi Rudolf Rother, ki 
izdaja planinsko literaturo; 272 strani, 39,80 
mark). Avtor je knjigo lahko napisal doživeto, 
saj je bil »od vseh začetkov« pri nemški gorski 
reševalni službi in je živa zgodovina te dejav
nosti v deželi: prav malo ljudi se še spominja 
časov, ko so ljudje hodili po gorah z okovanimi 
čevlji in ko so imeli plezalci zavezane okrog 
pasu konopljene vrvi. V knjigi ni opisana samo 
zgodovina gorskega reševanja v Nemčiji ter ne
katere epizode, ki prikazujejo organizacijo v lepi 
luči, ampak tudi manj svetla stran te dejavnosti, 
ki jo številni želijo zamolčati, ki pa naj bi jo 
kajpada (nemara tudi pri nas) priklicali v spo
min, da bi bila zgodovina zares objektivna: ko 
je na primer, šlo za vprašanje, koliko naj bi 
reševalci še tvegali. 

Bubendorferjev Fitz Roy 
Pri dunajski založbi ORAČ je konec lanskega 
leta izšla knjiga alpinista in plezalca Thomasa 
Bubendorferja »Mount Fitz Roy — Kakovost na
slednjega koraka« (180 strani, 32 barvnih strani, 
39,80 mark), o kateri bo verjetno med alpinisti 

veliko polemik: če ne zaradi drugega prav gotovo 
zato, ker je Bubendorfer problematičen plezalec. 
Leta 1983 je v rekordnem času sam preplezal se
verno steno Eigerja, lani je sam plezal v Pata
goniji na Fitz Rovu, ki ga naši alpinisti še kako 
dobro poznajo. 
Marsikateremu alpinistu, posebno vrhunskemu, 
očitajo samozaverovanost — in Bubendorfer je 
že eden izmed tistih. Iz svoje kože ni mogel 
niti v tej knjigi, zato so že prve reakcije na to 
delo take, da je avtor v njem ponovno uve
ljavljal svoj duševni ekshibicionizem. Toda če
prav predstavlja sebe in svoje plezanje takč, piše 
ta 24-letni alpinist disciplinirano in zadene srž 
tistega, kar je hotel povedati. Čeprav ima namen 
opisovati predvsem svoje plezanje v Patagoniji, 
se vendarle sprehodi tudi po drugih gorah, ko 
premišljuje o svojih alpinističnih podvigih. 

Ledeniške »Alpe« 
Številka lanskega četrtega četrtletja revije Švi
carskega alpskega kluba »Alpe« (ki jo izdajajo 
v štirih uradnih jezikih Švice) je skoraj v celoti 
posvečena ledenikom od Patagonije do domačih 
Alp. Tudi za slovenske raziskovalce gorskega 
sveta (glaciologov je bolj malo) je zanimivo po
ročilo ledeniške komisije Švicarskega združenja 
za naravoslovje o ledenikih v švicarskih Alpah 
v lanski zimi: kakšno je njihovo stanje v pri
merjavi z letom prej. Poljudno je napisan pri
spevek o bolečem rojstvu ledenodobne teorije. 
Prvi prispevek je opremljen z grafikoni in razpre
delnicami o meritvah, oba pa z veliko izrednih 
barvnih fotografij, ki prikazujejo zanimive in ne
malokrat prav atraktivne podrobnosti iz sveta, 
kjer že dolga stoletja pokrajini dajejo pečat lede
niki. — Četrtletna številka revije stane za nečlane 
Švicarskega alpskega kluba 10 švicarskih frankov. 

Športno plezanje danes 
V miinchenski založbi Bruckmann je izšla Wolf-
ganga Gullicha in Andreasa Kubina knjiga »Šport
no plezanje danes« (192 strani, 130 fotografij, od 
tega 12 barvnih, 25 skic in diagramov, format 
12,5 X 20 cm, kartonirano, 32 mark). To je te
meljna knjiga, namenjena športnim plezalcem in 
tistim, ki hočejo to postati. Zainteresiranim po
nuja pogled v smisel in namen te mlade športne 
panoge ter vrsto nasvetov, da bi se bolje sezna
nili z vsemi možnostmi, ki jih ponuja. V uvodnem 
delu so razložena pravila športnega plezanja, ki 
si jih zdaj plezalci pogosto krojijo po svoje, ter 
metode varovanja, oprema in padci. V naslednjih 
poglavjih so tehnika, taktika in trening razloženi 
tako, da je to razumljivo tudi popolnim začet
nikom. 

Krasv Slovenska, 12/86 
Izšla je zadnja, 12. številka lanskega, 63. letnika 
revije »Krasv Slovenska«, mesečnika, ki pred
stavlja naravne lepote Slovaške, tamkajšnji cest
ni promet, turizem, alpinizem, jamarstvo, varstvo 
narave in narodopisje. Z vseh teh področij so 
v tej številki prispevki: o plezanju po zamrz
njenih slapovih, o zimski opremi, potrebni za 
vzpone v visoke gore, o alpinistu Viktorju Be-
raneku, ki je v devetih dneh sam prečil Za
hodne, Visoke in Nizke Tatre v CSSR, kar mu 
je služilo kot trening pred odpravo na Spitz-
berge (prehodil je več kot 270 km in pri tem 
premagal višinsko razliko 37,5 km), o 65-letnici 
turističnih Demanovskih jam, predstavljenih je 
nekaj vrhov iz družine dvatisočakov na Slova
škem, kot priloga pa je nanizanih več predlogov 
za izlete po deželi. Revija sicer ni čisto pla
ninska, posveča pa največ prostora planinstvu 
in sorodnim (ali mejnim) področjem. Očitno iz
dajatelji nimajo takih denarnih težav kot jih ima 
Planinska zveza Slovenije, saj so Krasv Slo
venska bogato ilustrirani. Številka stane 5 kron. 



35. filmski festival v Trentu 
Od 3. do 9. maja letos bo v Trentu 35. 
mednarodni festival gorniških filmov »Citta 
di Trento«, ki ga prirejata mestna uprava 
Trenta in Italijanska planinska zveza. Na 
njem lahko sodelujejo filmski in televizij
ski producenti in režiserji. Tekmovalni pro
gram bo v treh kategorijah: gorniški filmi, 
raziskovalni in pustolovski filmi ter doku
mentarni in igrani filmi. Avtorji gorniških 
filmov morajo z vsebino svojega dela pri
spevati k poznavanju, varovanju in vred
notenju evropskih in izvenevropskih gora, 
in sicer iz naravovarstvenega, socialnega, 
alpinističnega in športnega vidika. Avtorji 
filmov iz druge kategorije morajo (z iz
jemo filmov s področja znanstvene fanta
stike) poročati o raziskavah manj znanih 
ali popolnoma neznanih območij ter o ra
ziskavah, ki imajo antropološki, ekološki, 
fizični, arheološki, naravoslovni ali favni-
stični značaj. Avtorji filmov iz tretje kate
gorije morajo prikazati zgodbo iz gora. 
Najvišja festivalska nagrada je »zlati en-
cijan« (Velika nagrada mesta Trento). Po
delili jo bodo filmu visoke umetniške vred
nosti ter človeških in kulturnih vrednot. 
Srebrne encijane bodo podelili za najboljši 
gorniški film, za film, ki prikazuje izjemne 
alpinistične ali alpinistično smučarske 
dosežke, za najboljši film o športnem ple
zanju ter za raziskovalni, pustolovski (v to 
kategorijo so vključeni tudi jamarski, zma-
jarski, kanuistični ali padalski filmi, slednji 
iz gora ali v gorah) in igrani film. Poleg 
tega bodo podelili še nekaj drugih na
grad, tako med drugim nagrado za naj
boljši zimsko-športni film. 
Tuji filmi naj bi bili po možnosti govorjeni 
ali komentirani v italijanščini ali vsaj pod-
naslovljeni v italijanskem jeziku. Če niso, 
je treba poleg filma poslati na natečaj 
trojno kopijo govornega besedila v itali
janščini, francoščini, angleščini ali nem
ščini. Tam bodo neitalijanska besedila pre
vedli v italijanščino, brali pa jih bodo 
uradni festivalski napovedovalci. Poleg 
vseh filmov je nujno treba poslati najmanj 
15 fotografij v formatu, večjem od 13 krat 
18 cm, ki ponazarjajo filmsko vsebino in 

če vam Je Planinski vestnik všeč, 
če hočete propagirati planinstvo, 
če želite kaj prispevati k čisti naravi 
v Sloveniji, 
če bi radi lipov list nesli na vsak slo
venski holm, grič in goro, 
pokažite našo revijo prijateljem in znan
cem! Svetujte Jim, naj naročijo Planinski 
vestnik, najstarejšo slovensko revijo z več 
kot SO-letno tradicijo! 

ki so festivalski upravi brezplačno na voljo, 
da jih po potrebi uporabi za javno publi-
ciranje. 
Filme iz tujine je treba poslati po želez
nici kot ustrezno opremljeno mednarodno 
pošiljko na naslov: Festival Internazionale 
Film Montagna Esplorazione, c/o Societa 
Spedizioni STI, Stazione Ferroviaria 
Trento. 
Festivalska uprava naproša vse udeležence 
natečaja, naj brzojavno sporočijo, da so 
poslali filme in katere so poslali, na na
slov: Filmfestival Montagna, Centro S. 
Chiara, 1-38100 Trento. Filme poslane kot 
poštne pakete, bodo odklanjali. 
O uvrstitvi filmov v festivalski program bo 
odločala izbirna komisija, sestavljena iz 
strokovnjakov s področja filma, planinstva 
in gorskih športov. O uvrščanju filmov v 
kategorije ter o podeljevanju ali nepode-
Ijevanju nagrad bo odločala žirija, proti 
sklepom katere ni pritožbe. V mednarodni 
žiriji bodo ugledni predstavniki s področja 
filma, kulturnega življenja in informiranja 
ter strokovnjaki za alpinizem in gorske 
športe. 

Glede na to, da se za ta festival zanimajo 
tudi slovenski filmski ustvarjalci, ki delu
jejo v gorskem svetu, naj svetujemo, da 
se je za dodatne podrobnosti o pogojih 
za sodelovanje najbolje pozanimati v fe
stivalski upravi (Via S. Croce — Cenaro S. 
Chiara, Trento, Italia, tel. 0461-998488-
986120), da od tam pošljejo prijavno tisko
vino in brošuro z navodili. 
Zadnji rok, ko še sprejemajo filme na 
letošnji natečaj, je 20. marec 1987. 
Ob letošnjem festivalu velja omeniti, da 
je bil član lanskoletne mednarodne žirije 
v Trentu Tomaž Banovec, predsednik Pla
ninske zveze Slovenije, da je bil lani član 
žirije za video-tape režiser ljubljanske te
levizije Beno Hvala in da je — kar je se
veda vredno posebne pozornosti — dobil 
lansko leto na tem festivalu posebno na
grado Maria Bella, ki jo podeljuje Itali
janska planinska zveza CAI, slovenski te
levizijski snemalec Matjaž Fistrovec za 
film Peklenska gora Cerro Torre, »ki iz
ključno z avtentičnimi posnetki poroča o 
novi smeri na eno izmed najtežavnejših 
gora na svetu«, kot je uradno sporočila 
posebna žirija. 

Kot sporoča organizacijski vodja festivala 
Emanuele Cassara, vabita Trento in Itali
janska planinska zveza tudi letos na to že 
tradicionalno srečanje planince, plezalce 
v skali in ledu, ljudi, ki jih privlačijo pu
stolovščine v naravi, raziskovalce podzem
skih jam, kanuiste, zmajarje, smučarje-te-
kače in vse druge naravoslovce, da sode
lujejo s svojimi filmskimi prispevki — ali 
pa pridejo maja v Trento in pogledajo, kaj 
so njihovi somišljeniki posneli na filmski 
trak. 

M. R. 

PLANINSKI VESTNIKi 
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Na Triglav 
Svit sonca na vzhodu je razgrnil meglo, 
ki je puhtela iz namočene zemlje. Kriki 
ptic so preparali tišino, črne silhuete so 
se pognale proti nebu. Sonce je vzšlo, 
prebudilo se je oblačno jutro. 
Iz nemirnega sna me je prebudila misel: 
»Danes gremo na Triglav!« — V napetem 
pričakovanju smo se vozili skozi tiho po
krajino. Med klepetom je čas hitro mine
val. Bližali smo se Bohinju. Nenadoma se 
je nebo pooblačilo in zatrpalo z oblaki. 
Razbesnela se je nevihta. Živahen pogovor 
je zamrl. V strahu, da se nam narava 
postavi po robu, smo se peljali naprej. Ko 
smo prišli do Koče pri Savici, se je nevihta 
umirila. 
Pod težkimi nahrbtniki so se šibila kolena. 
Pogled je ujel veličastno steno Komarče. 
Slap Savica je prijazno šumel in nas 
spodbujal. Ovinki proti Komni so ostajali 
za nami, ob poti so nas pozdravljali rume
ni primožki. Misel, da smo z vsakim kora
kom bliže Triglavu, nam je dajala polet. 
Počitek v prijaznem domu na Komni nam 
je dal novih moči. Pot proti Bogatinu se je 
vijugala med skalami in zaolatami zemlje. 
Ob poti so nas pozdravljali planinsko son-
čece, kamnokreči in druge cvetice. Rodo-
dendron je rdel že od daleč, vendar je že 
odcvetel. Čmrlj je še našel rdečkaste 
čašaste cvetove med zelenim dlakavami 
listi. 
Pot se je lagodno dvigala in spuščala. 
Veličastni macesni, zasidrani globoko v 
živo skalo, so bili povsem obrasli z lišaji, 
močne veje so dajale zavetje vranam. Po 
dobrih dveh urah hoje se je pred nami 
razgrnila tajanstvena Dolina Triglavskih 
jezer. Oblaki in drevesa so se zrcalili na 
mirni gladini Dvojnega jezera. Prodnato 
obrežje, ogromne skale, ki so molele iz 
zelenkastomodre vode, in okolica, porasla 
s cvetočo močvirsko čebulico, vse to je 
naredilo naravo nenavadno pravljično. 
Zavili smo v kočo. Popili smo čaj in z 
užitkom pojedl okusno enolončnico. Pred 
počitkom smo še enkrat stopili k jezeru. 
Prešteli smo žulje in si osvežili noge. 
Nenadoma se je gladina jezera nakodrala, 
zapihal je veter. Drobne deževne kaplje 
so zarisale majhne kroge na jezerski gla
dini. Stekli smo v kočo, legli v posteljo 
in si zaželeli lahko noč. 
Nenadoma so svinčeno nebo preparali 
bliski, nevihta je srdito prihrumela, na 
temne stene so se risale zlovešče sence. 
Utrujenost pa nas je vseeno zazibala v 
zdrav spanec. 

Zbudilo nas je prelepo, hladno jutro. Na 
nebu je žarela zvezda danica. Vznemirjeni 
in polni pričakovanja smo še v mraku sto
pali po zasanjani Dolini Sedmerih jezer. 
Pred nami je v jutranji tišini zablestelo 
Jezero v Ledvicah. Brez besed smo po
sedli in opazovali rojstvo dneva. 

Najvišji vrhovi Lepih Špic, odeti v zlato 
sončno zarjo, so se ogledovali v temačnih 
čarobnih globinah jezera in razkazovali 
svoje bogate čipke. Prečudovit prizor! 
Spet smo se vzpenjali. Na tratah ob poti 
so cveteli nežni Sternbergovi klinčki in na
polnjevali ozračje z opojnim vonjem. Za
gledali smo Zeleno jezero in za njim Kočo 
na Prehodavcih. Strmo pot na Hribarice so 
nam ozaljšale planinske cvetice. Iz me-
lišča sta poganjala julijski in Kernerjev 
mak. Beli in rdeči cvetovi so delali družbo 
krvavordečim blazinam triglavskih rož. 
Obirski grobeljnik in planinska madron-
ščica sta nagajivo kukala iz drobnega 
kamenja. Čudovito cvetje v teh surovih 
pogojih življenja nas je razveseljevalo s 
svojo lepoto in raznolikostjo. Za nami se 
je bočil ponosni Krn, ki je bil v tem umitem 
jutru nenavadno blizu. 
Sedlo Hribarice. Glej, pred nami je vstal 
očak Triglav, veličasten v svoji mogočnosti, 
zavit v bežeče pramene meglic! 
V majhni sobici v Koči na Doliču smo 
prijetno prebili noč. S kakšno lahkoto smo 
stopali naslednje jutro naši najvišji gori 
naproti! 
2e smo pri klinih. 
»Zavarovana plezalna pot«, smo prebrali 
na rdeči tabli. Stisnilo me je pri srcu, a le 
za trenutek. Zgrabil sem se za jekleno 
vrv, poti nazaj ni bilo. Hitro smo pridobi
vali višino. Nenadoma me je prevzela 
neznanska sladkost, roke so se kar same 
stegovale po klinih in oprimkih. Zapihal je 
veter, vrh Triglava se je ovil v meglo. Čez 
čas so se megle razpršile, posijalo je 
sonce. In glej, pred nami je bil vrh 
Triglava z Aljaževim stolpom! »Je res, ali 
je le privid? Je mogoče, da stojim na 
naši najvišji gori?« Srce se mi je napol
nilo z radostjo in ponosom. 
Odložili smo nahrbtnike in se zazrli v 
dolino. Kako lepa je naša Slovenija s 
svojimi mogočnimi vrhovi, kot so Jalovec, 
Škrlatica, Mangart in drugi! 
Naslednjega dne smo se vračali po zgor
nji poti v upanju, da bomo videli prelepo 
Dolino Triglavskih jezer še z Zelnarice. 
A vreme nam ni bilo naklonjeno. Bilo je 
megleno, pihal je veter. Narava se nam 
je oddolžila na drugačen način. Našo pot 
je posula s čudovitim planinskim cvetjem. 
Prvič v življenju sem videl Zoisovo zvonč
nico in rapontiko. V travi so nas pozdrav
ljale murke, planike, svišči in še druge 
cvetice. Kakšna lepota! Ko smo tiho sto
pali mimo zadnjega, Črnega jezera, sem 
vedel, da se poslavljamo od Kraljestva 
Zlatoroga. Še slap Savica nam je zažubo-
rel v slovo. V meni pa je dozorel sklep: 
»Še se bom vračal v tvoje kraljestvo, 
Triglav!« 

Rok Poles, 6. a 
Os Veljko Vlahovič, Titovo Velenje 
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Sodelovanje med češkimi 
in slovenskimi pianinci 
Sedmega novembra 1986 so se v Pragi 
sestali vodilni predstavniki VST ČUV 
ČSTV in komisije VHT (Centralni odbor 
češkoslovaške zveze za telesno kulturo, 
Komisija za mednarodni visokogorski tu
rizem) in delegacija PZS (Planinska zveza 
Slovenije), češkoslovaške planince so za
stopali inž. Vaclav Tittelbach, Jiri Brejška, 
inž. Ivo Hejl, inž. Ladislav Jirasko in 
Vaclav Jindra, slovenske pa podpredsed
nik PZS Drago Kozole, Mirko Fetih, Viki 
Grošelj in Franc Vogelnik. Do sestanka je 
prišlo na povabilo ČSTV in TJ Slovan v 
Lvsi ob Labi. Vlogo prevajalca je prevzel 
inž. Joško Lorenc. 

Goste je pozdravil tajnik ČSTV inž. V. 
Tittelbach in ob tem dejal, da se obisk 
slovenskih planincev nanaša na bližnjo 
90-letnico ustanovitve Praške sekcije 
(Češke podružnice) SPD; obhajali jo bomo 
maja 1987. Ta datum velja za začetek 
alpinizma in planinstva na Češkem. 
Rezultat pogovorov so nekateri pomembni 
sklepi. 
1. Od leta 1987 si bosta obe strani pri
zadevali, da se bodo predstavniki obeh 
zvez sestajali z namenom, da bi se raz
širili stiki na športnem področju, in sicer 
z medsebojno udeležbo na srečanjih in 
zborih na Češkem in v Sloveniji ter z 
izmenjavo programov in koledarja akcij 
med komisijo ČSTV in PZS. 
2. Od leta 1987 bosta obe zvezi podpirali 
izmenjavo obiskov med planinskimi odseki 
pri čeških športnih društvih in posamez
nimi slovenskimi planinskimi društvi in s 
tem k neposrednim stikom med češkimi 
in slovenskimi planinci, in sicer brez 
finančnih zahtevkov (brezgotovinski turi
zem). Na podlagi dogovorjenega programa 
za 10 do 14 dni se bosta izmenjali skupini 
planincev. V letu 1987 naj se na tej podlagi 
izmenjata skupini planincev TJ Slovan v 
Lysi ob Labi in PD Hrastnik. 
3. Ugotovljeno je bilo, da bi te izmenjave 
in stiki med zvezama (na ravni uradnih 
delegacij in na ravni stikov med planin
skimi odseki čeških športnih društev in 
slovenskih planinskih društev) prispevali 
k poglobljenemu poznavanju češkoslo
vaške in slovenske gorske narave, zlasti 
če bi bili podprti s predavanji z barvnimi 
diapozitivi (gostovanje predavateljev). 
4. Domenjeno je bilo, da bi zastran boljše 
informiranosti bilo treba izmenjavati pla
ninske zemljevide, vodniško literaturo in 
športno planinski tisk. Obenem bosta obe 
strani proučili možnost za izdajanje pre
vedene češke literature v Sloveniji in slo
venske na Češkem. Predstavniki PZS so 
bili seznanjeni s tem, da bo ob 90-letnici 
ustanovitve Češke podružnice SPD pri 

založbi Olvmpia v Pragi izšel vodnik »Ju
goslovanske gore« (10.000 izvodov). 
5. Z zastopniki PZS je bilo dogovorjeno, 
da bodo predstavniki ČSTV in komisije 
za planinstvo (VHT) prejeli vabilo za obisk 
v Sloveniji. Do obiska naj bi prišlo poleti 
1987, in sicer ob planinskem srečanju pri 
Češki koči, ki bo posvečeno 90-letnici 
ustanovitve češke podružnice SPD (Praška 
sekcija). 
6. Zastopniki obeh zvez so soglasno skle
nili, da bodo razvijali nove pobude in pred
loge za sodelovanje športno planinskih 
zvez. Predloge je treba pripraviti do na
slednjega srečanja zastopnikov zvez. 

Po uradnem zapisniku ČSTV 
prevedel Franček Vogelnik 

Istega dne zvečer Je Viki Grošelj v Lysi ob Labi 
pred številnim občinstvom predaval o jugoslovan
skih alpinističnih odpravah v Himalajo, ob koncu 
pa kratko povzel tudi naš najnovejši uspeh v Ka-
rakorumu. Njegovo razlago je sproti prevajal Ing. 
Joško Lorenc. 

(fv) 

Zlati jubilej MO PD Trbovlje 

Mladinski odsek pri Planinskem društvu 
Trbovlje je 27. novembra lani praznoval 
zlati jubilej. Ob tem dogodku so člani 
odseka pripravili v večnamenskem pro
storu osnovne šole Josipa Broza Tita pro
slavo, ki se je je udeležilo približno 
250 mladih planincev, predstavnikov 
društva, vodnikov in organizacij, s katerimi 
imata društvo in odsek tesne stike. 
Mladinski odsek pri podružnici SPD 
Trbovlje so ustanovili 17. februarja 1936. 
Že ob ustanovitvi je štel 40 članov iz trbo
veljskih šol pa tudi vajencev in drugih 
mladih delavcev. Vodil ga je takratni uči
telj na osnovni šoli na Vodah Tone Flegar 
v sodelovanju s predsednkom trboveljske 
podružnice SPD Antejem Begom. Delo 
odseka se je še okrepilo, ko so 29. maja 
1938 na takratni meščanski šoli ustanovili 
posebno planinsko skupino. 
Mladi planinci so se udejstvovali v najraz
ličnejših oblikah dejavnosti, tako na izle
tih, na smučarskih tekmovanjih, pri foto-
amaterski dejavnosti, prostovoljnem delu 
itd. — Takoj po osvoboditvi, ko je sredi 
oktobra 1945 začelo delati PD Trbovlje, je 
zaživelo tudi delo pri mladinskem odseku. 
Razmahnilo se je na gimnaziji, delavskem 
tehnikumu ter postopoma v vseh osnovnih 
in srednjih šolah v Trbovljah. Mladi trbo
veljski planinci so bili ves čas nadvse 
delavni: na izletih in pri organiziranju pla
ninskih šol, planinskih krožkov v celodnev
ni osnovni šoli, delovnih akcijah, planin
skih predavanjih in večerih s kvizi, 
pesmijo in tekmovanji, razstavami, izobra
ževalnimi akcijami, usposabljanjem mla
dinskih vodnikov ter mentorjev in inštruk
torjev, s hojo po transverzalnih poteh, 
akcijami ciciban- ter pionir-pianinec, 
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literarno dejavnostjo, izdajanjem glasila 
Mladi planinec itd. Posebej je treba ome
niti sodelovanje na vsakoletnih srečanjih 
zasavske in posavske mladine in v pla
ninskih delovnih brigada. Za marsikterega 
od teh uspehov se je treba zahvaliti men
torjem v šolah. 

Tine Lenarčič, Trbovlje 

Sedemdeset let Janeza Čanžka 

Na lanskoletni proslavi dneva republike v 
Logatcu je častni predsednik planinskega 
društva Logatec Janez Čanžek prejel za 
dolgoletno delo v planinski in taborniški 
organizaciji in za zasluge pri javnem delo
vanju, ki so pomembne za splošni napre
dek države, ob svojem sedemdesetem 
rojstnem dnevu odlikovanje red republike 
z bronastim vencem, s katerim ga je odli
kovalo predsedstvo SFRJ. 
Janez Čanžek je deloval v številnih orga
nizacijah, saj je bil med drugim načelnik 
alpinističnega odseka in načelnik gorske 
reševalne službe v Zasavju ter podpred
sednik planinskega društva Hrastnik. Po 
odhodu iz Hrastnika je v Logatcu usta
novil planinsko društvo, ki mu je deset 
let predsedoval. Zaradi bolezni je to 
funkcijo odložil, PD Logatec pa ga je ime
novalo za častnega društvenega predsed
nika. 
Za svoje delo je prejel vrsto visokih držav
nih in društvenih odlikovanj in priznanj, 
med drugim zlati znak PZS in PZJ, srebrni 
znak GRS in zlati znak meddrustvenega 
odbora zasavskih planinskih društev. 

M. L. 

Pohod na Velebit 

Doma sem v nižini, zato mi planine od 
nekdaj niso prav nič pomenile. Toda ko 
sem v 4. razredu postala planinka, nisem 
več mogla brez njih. Pridno sem jih 
obiskovala in si tako prislužila zlati znak 
pionir-planinec. Ta je bil »kriv«, da so 
me pri PD Maribor-matica izbrali za po
hod na Velebit. 
Zbrali smo se 14. oktobra lani na želez
niški postaji v Ljubljani. Kar malo strah 
me je bilo iti na pot: do takrat še nikoli 
nisem potovala sama in še v neznane 
kraje povrhu, saj niti Ljubljane ne poznam. 
Vendar je sreča, da sem bila izbrana, pre
magala ta strah. 
Uro na ljubljanski železniški postaji, kjer 
smo bili dogovorjeni, sem takoj našla. 
Vseh skupaj nas je bilo dvanajst, devet iz 
Kobarida, dva iz Rogaške Slatine in jaz 
iz Maribora, vodili pa so nas trije odrasli, 
in sicer Vilma Purkart, Marija Fabčič in 
Frane Koren. 
Iz Ljubljane smo se pozno popoldne od
peljali z vlakom do Zagreba, od tam pa 
s spalnikom do Zadra. Tudi to je bilo po

sebno doživetje, saj sem se prvič peljala 
in prespala noč v postelji na vlaku. Iz 
Zadra smo se z avtobusom odpeljali do 
Starigrada ter nato peš odšli do Boriso
vega doma pod Veliko Paklenico. 
Naslednje jutro nas je čakala prava tura: 
odpravili smo se na vrh Malovan in na 
Ivine Vodice. Pot je bila lahka, a dolga, 
tako da smo se kar utrujeni vrnili v kočo. 
Takoj naslednji dan nas je čakala nova 
tura, in sicer na Badanj. Pot je bila na
porna, čutare so se hitro spraznile, toda 
k sreči smo spotoma našli studenček, tako 
da žeja le ni bila prehuda. 
Še dan pozneje smo se morali odpraviti 
v dolino. Kar težko sem se poslovila od 
prijaznega doma. Ali bom še kdaj stopila 
vanj? Ali bom še kdaj hodila po Velebitu? 
Kdo ve! 
Doma sem po izdatni kopeli zaspala kot 
ubita, a sanje so me še isto noč ponesle 
nazaj v tiste prečudovito preživete dneve. 

Mojca Kacjan, OŠ »25. maj«, 
Staršs 

Žičnica na Kokrško sedlo 

V soboto, 6. septembra lani sem šel z 
ženo, sinom in hčerko na Kokrško sedlo. 
V lepem, sončnem vremenu sem enako 
občudoval gore okrog sebe kot pridne 
delavce, ki so popravljali žičnico na Ko
krško sedlo. Ne vem, ali so bili to delavci, 
ki so delali za denar, ali planinci, ki so 
delali prostovoljno; na koncu koncev to 
sploh ni pomembno, saj so bili zame le 
pridni ljudje. Delali so v več skupinah: 
eni so bili pri žičnici, drugi so pripravljali 
temelje za most, spet nekateri so nosili 
težke kose opreme na sedlo. Presenečeni 
smo gledali, ko smo se naslednje jutro 
umivali pred Cojzovo kočo, da so bile 
jeklene vrvi, ki so še prejšnji večer ležale 
po tleh, napete, kar je pomenilo, da so 
delali še pozno v noč. 
V nedeljo pred poldnevom smo se vračali 
v dolino z žigom Grintovca v transverzal
nih knjižnicah. Toda mnogo lepši od vseh 
žigov je bil pogled na košaro žičnice, ki 
je že peljala prvi tovor na Kokrško sedlo, 
in na srečanje z delavcem nasmejanega 
obraza, ki smo ga prejšnje popoldne videli, 
ko je nesel na sedlo kakšnih 20 kilogra
mov težak škripec za napenjanje vrvi: 
ponosno se je oziral na tresoče se jeklene 
vrvi nad seboj. 
Dva lepa dneva hoje po gorah sta minila, 
v dušah pa nam ostaja zapisan in zarisan 
lep košček naše dežele Slovenije, katere 
jutrišnji dan je samo v pridnih rokah, pa 
najsi bo to prijaznega oskrbnika v Cojzovi 
koči, delavcev pri žičnici, kmeta na prek
murskih ravninah ali vinogradnika v okolici 
Kapele, od koder nas je tudi nekaj ljubi
teljev gorskega sveta. 

Franc Peld, Okoslavci 
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Tudi to se dogaja 

Zadeva: Prepoved objavljanja člankov o 
našem društvu, poslanih brez uradnega 
žiga. 
Komaj dve leti staro planinsko društvo 
Grosuplje ima okrog dvesto petdeset čla
nov. Večina jih hodi na ture, izlete in druge 
akcije, jedro članstva pa te aktivnosti vodi. 
Letos smo si dali v program označitev 
grosupeljske poti. Delo je v glavnem kon
čano. Že od samega začetka tega dela pa 
se nam dogajajo nevšečnosti, ki nam jih 
povzroča planinec-občan Grosuplja Š. Š. 
Ni naš član, vendar smo tudi njemu zaupali 
opravljanje nalog okrog grosupeljske poti, 
ker je dajal videz delovnega, zagnanega 
planinca. Izkazalo pa se je, da je zelo 
nepremišljen, površen, prenagljen in zad
nje čase, ko smo ga začeli na napake 
opozarjati, tudi predrzen. Zelo rad pošilja 
razne članke o delu društva, ki pa so veči
noma netočni, nepravočasni in nam s tem 
dela moralno škodo. Prispevkov ne pod
pisuje s svojim imenom, ampak vedno 
koga drugega. Mi bomo svoje delo oprav
ljali naprej in drugič na napake posamez-

Nekoliko zapoznela novoletna želja: da bi 
bili v letu 1987 vsi gorohodci vedno pre
skrbljeni vsaj z najnujnejšim. (Der Tourist, 

96 Dresden) 

nikov hitreje reagirali, vas pa prosimo, da 
ne sprejemate v objavo nobenega sestavka 
o našem društvu, ki ne bo opremljen z 
uradnim žigom planinskega društva Gro
suplje. 

Hvala za razumevanje! 
Planinski pozdrav! 
Grosuplje, 15. 12. 1986 

Predsednik 
PD Grosuplje: 

Tone Jeršin 

Zavarovana brunarica 

Prvo lansko novembrsko nedeljo smo 
Ferralitovi planinci iz Žalca poravnali 
dolg, ki se nam je v obliki finančne po
moči nabiral čez leto. Zima, ki je tik 
pred durmi, in pomanjkanje kurjave sta 
priganjala k pripravi tovarniške brunarice 
na Vrheh na zimovanje. Tako smo pri
vlekli iz bližnjih gozdov drva, jih razžagali 
in zložili, zbrusili in premazali vse lesene 
dele sprednjih oken, očistili in prelakirali 
vrata in železni del ograje na terasi, za
menjali vhodna vrata, postavili in preiz
kusili pečico v kleti, popravili ves leseni 
opaž na steni v kleti, pokrpali stole in 
točilno mizo, preselili več predmetov iz 
prostorov v prostor, toplotno izolirali okno, 
sneli okrasno okovje, ki smo ga medtem 
že prečistili v Ferralitu, ter v tovarno 
pripeljali smučarsko vlečnico, ki smo jo 
medtem tudi že popravili. 

Odstopim — podarim 

Spoštovano uredništvo PV, 
prosim vas, da mi od leta 1987 ne pošiljate 
več Planinskega vestnika, in sicer zaradi 
moje starosti in nizkih prejemkov. 
Imam pa shranjene letnike Planinskega 
vestnika od 1957 do 1986, med katerimi 
manjkajo samo številke 8 iz letnika 1981, 
12 iz letnika 1984 ter 2 in 5 iz letnika 1985. 
Vse te revije bi prav rad odstopil in po
daril. Moj naslov je Anton Beze, 41000 
Zagreb, Dunjevac 9, tel. (041) 579 335. 
Prejmite prav lep planinski pozdrav! 

Anton Beze 

Prispevki za kočo 

Za izgradnjo nove koče na Grohotu so 
prispevali na žiro račun PD Mežica Planin
sko društvo Gornja Radgona 100.000, 
Magda Janžovnik, član PD T. Velenje 
1.000, Tone Janžovnik 1.000, Marija Cero-
večki 1.000, Rudi Cerovečki 1.000 in Mi
roslav Zolnir 1.000 dinarjev. 
Vsem darovalcem se iskreno zahvaljujemo. 
Vnaprej pa se priporočamo za prostovoljne 
prispevke, ki jih lahko nakažete na žiro 
račun PD Mežica 51830-678-83791. 



V delovni organizaciji GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA izvajamo znanstveno
raziskovalna in proizvodna dela na področjih geologije, geotehnike, hidrogeo-
logije in rudarstva. Proizvajamo opremo za vrtanje, zastopamo tuje firme in 
imamo konsignacijska skladišča opreme za naše dejavnosti. S področij 
geotehnike in miniranja izvajamo specialna dela v rudarstvu in gradbeništvu. 
Izdajamo strokovno revijo Geologija - razprave in poročila. 
V delovno organizacijo GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA je združeno 6 
temeljnih organizacij in delovna skupnost skupnih služb, in sicer: 

GEOLOGIJA, GEOTEHNIKA IN GEOFIZIKA, 
RUDARSKA DELA, 
GEOTEHNIČNA DELA, 
VRTALNO MINERSKA DELA, 
STROJNA PROIZVODNJA IN VZDRŽEVANJE, 
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI. 

Na znanstvenoraziskovalnem področju smo usmerjeni predvsem na proble
me, kako sedanjim in bodočim rodovom zagotoviti vire energije, mineralnih 
surovin in vode, kar je pomembno za vsak narod. 
Ob svojem delu med drugim proučujemo tudi geološko zgradbo in hidrogeo-
loške razmere v naših gorah. Skozi najlepše predele smo speljali Slovensko 
geološko pot. 



Želite prijetneje preživeti dneve na planinskih turah? 
Na voljo vam je naslednja planinska literatura: 

ZEMLJEVIDI 

Julijske Alpe - Bohinj 
Julijske Alpe - Triglav 
Julijske Alpe - vzhodni del 
Julijske Alpe - zahodni del 
Triglavski narodni park 
Karavanke 
Kamniške in Savinjske Alpe z Obirjem in Peco 
Pohorje - vzhodni del 
Pohorje - zahodni del 
Posavsko hribovje 
Škofjeloško hribovje 
Okolica Ljubljane 
E6 
Panoramska karta Gorenjske 

VODNIKI 

Julijske Alpe (1984) 
Karavanke (1983) 
Vodnik po Zasavskem hribovju (1978) 
Po gorah severovzhodne Slovenije (1980) 
Kamniške in Savinjske Alpe (1982) 
Turni smuki, 2. popravljena in dopolnjena izdaja 
Bil sem na Triglavu (1983) 
Blegoš 
Lubnik 
Ratitovec 
Dražgoše 
Vodnik Triglavski narodni park 
Vodnik po peš poteh 

VODNIKI IN DNEVNIKI PO VEZNIH POTEH 

Vodnik po slovenski planinski poti, 5. izdaja 
Dnevnik po slovenski planinski poti 
Ciglerjeva pot od Drave do Jadrana - E6 YU, 
2. izdaja (1984) 
Vodnik po transverzali kurirjev in vezistov NOB 
Slovenije (1980) 
Dnevnik 

Notranjska planinska pot 
Loška planinska pot 
Ljubljanska mladinska pot, 2. izdaja 
Bohinjska planinska pot 
Vodnik po Badjurovi krožni poti 
Vodnik po poti spominov NOB občine Domžale, 
3. izdaja 
Vodnik Šaleške planinske poti - dnevnik 
Savinjska planinska pot 
Dnevnik Pomurske poti 
Kranjski vrhovi 
Dnevnik Koroške planinske mladinske poti 
Idrijsko-cerkljanska planinska pot 
Bratska planinska pot Ljubljana-Rijeka 
Haloška planinska pot 
Dnevnik po poti NOB Hrastnik 
Čez Kozjak 
Štajersko-Zagorska planinska pot 
Vrhniška kurirska planinska pot 
Snežnik - Snježnik 
Pot prijateljstva treh dežel 
Kamniška planinska pot 
Vodnik po planinski poti XIV. divizije - dnevnik 
Vodnik Trdinova pot 

VODNIKI V TUJIH JEZIKIH 

Die Slovvenische Berg - Transverzale 
Triglav - ein kurzer Fuhrer 
How To climb Triglav 
Ravenska Kočna - Kleterfuhrer 
Zaščitena območja - Naturschutgebiete-Zone 
Protette 
Slovarček za planince - VVorterbuch fur Berg-
steiger - Vocabolario per Alpinisti 

DRUGE EDICIJE 

Razgled s Triglava 
Razglednice s Triglava 
Trije Tominški planinci 
Dr. Henrik Turna 
Pozor plaz 

Vso navedeno literaturo lahko kupite v planinskem društvu 
Ljubljana-Matica, Ljubljana, Miklošičeva 17, v nekaterih večjih 
knjigarnah po Sloveniji in nekaterih planinskih društvih, z 
naročilnico pa tudi na Planinski zvezi Slovenije, Ljubljana, 
Dvoržakova 9. 


