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z sumske UpIoaVe su nas odvracali od ove ludosti. Kazu:
"Ako vas zaveje, пета ko da
vam priskoci u ротоС. Kada vetffi· nanese smetove па Valkaluci i па
Veliku Brezovicu, mi do proleea пе
mozemo da ih ргоЫјето!" Nismo
ih poslusali! Usledila su cetil·i dana
nezabolЋvne avanture ро najvecem
prostranstvu nenaseljene divljine u
Srbiji. Кисај је cak i leti izazov za
avanturiste. Zimi, kada ovo ogromпо prosuoanstvo sumovitih planinskih grebena i dubokih recnih kanjonskih dolina potpuno opusti, ро
kusaj prolaska пјјmе moze da se ро
redi sa nekom аvапtшот u egzoticnim ЮЋјеviта, poput nesagledivih prostranstava Sibira јlј severa
Kanade. Istocna Srbija јта speciБСпи, veoma osu-u miЮ·оkliтu, tako da tamo оЫспо snega јта vise
nego dovoljno i kada ga nigde Ф·u
gde пета, а Cгnj vrh tokom dobrog
dela zime belezi vecu debljinu
sneznog pokrivaea i пйе temperatше od duplo viseg Kopaonika.
ZnajuCi sve to, zajedno sa nekoliko prijatelja iz Svajcarske, predvodenih Мю·iот Manojlovicem,
poznatim "of-roud" vukom koji је
svojim modifikovanim "тјси
bisijem L200" ргоЮ·s tагiо Sаhю·u
- uzduz i popreko, odlucio sam da
ove zime dokazem da је preseca-
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Dok је pola Srbije bilo u sneznoj bIokadi, а putari nisu stizali da ociste
sneg пј sa magistralnih puteva, prtinu kroz Kucajske smetove, po red
vukova, divljih svinja i srndaca, pravilo је jos samo desetoro vatrenih
"of-roud " entuzijasta sa pet mocnih i nezaustavljivih terenaca ...
пје Ки саја

s jednog па drugi kraj
zimi, ipak, moguce, cak i ро najdubljem snegu.

Snegje poput peska
Ako је nesto pravi ispit итеса
terenske voznje, onda је to voznja
ро dubokom snegu. Za гаzlilш od
kamenja, zemlje (ра, cak, i blata),
sneg vas tel·a da voznju ргјlа
godavate uslovima. Puki podatak
о dubini snega пе znaci mnogo.
Svez, rastresit "prsic" јта dш
gaCije vozne osobine od tvrdog,

slegnutog i vlaznog snega. U prvom slucaju, posebno ako је dovoljno hladno da sneg пе bude
previse klizav, 'апсј vam mozda
песе biti potrebni i do dubine od
40-50 ст. Na prolece kada sneg
kopni, cak i 20 ст teskog, vlaznog
snega koji trenutno stvara vodeni
Шт u dodiru sa gumama moze da
zahteva svu ротос u ројасапји
trakcije koju mozete da dobijete.
Zato је osnovno, obavezno рга
vilo svakog zimskog "оf-гоud"
аvапtшistе da sa sobom nosi lап
се za sva cetiri tocka, bez obzil·a

па

kvalitet kloamponki koje poseduje. Vitlo је svakako nesto sto
tгеЬа imati i zimi i leti, mada ziтј vitlo u kl·iticnim situacijama
(posebno ako ste sami u рlапјпј )
najcesce postaje beskorisno јег se
najdublji smetovi stvaraju upravo
па cistinama, sirokim оtvогепim
povrsinama gde drvo ili drugo
CV1·Sto uporiste za koje Ы se vitlo
moglo zakaciti, najcesce пјје u dometu duzine vase sajle. Dakle,
Ысе vam роtгеЬпо dovoljno tople
i nepropusne odece i оЬисе i za
svakog putnika u kolima sto efi-

planine: па оуај n:or,n n:о,,:о
ekspedicija se probila tamo gde su
putari sa buldozerima - odustali

"Огапје"

.....:к:J:!I~="-=-=-_ . ---meranja kazaljke. Veliki motOl'i се
i najveci l' еzегvою' " рорШ " уес
posle nekoliko stotina kilometara
procenja snega.

Kad пе ide drukcije,
teren(a uplug

kasniji asovCic - ako nema nikoga da vas izvuce kada podvozjem
nasednete па sneg, а tockovi ostaпи bez uporiSta. Koliko god da ste
iskusni i dobro opremljeni, odlazak u planinu sa samo jednim уо
zilom predstavlja rizik koji Ы trebalo ро svaku cenu izbeci.
Tehnika voznje и snegu i pesku
је vrlo slicna. Za pocetak, pritisak
u gumama troeba smanjiti. Onda
treba nauciti kako da krenete iz
mesta (odnosno, sto је jos vazniје, kako da prepoznate mesta gde
uopste smete da se zaustavite).
Strogo је zabranjeno stiskati ро
gasu iz sve snage kad vidite da ne
ide, jer se tada samo beznadezno
ukopavate; mnogo је mudrije krenuti malo unazad tragom koji ste
vec utabali i uhvatiti zalet, ili uzeti и ruke asov i malo rascistiti рго-

st01' ispred i iza tockova, dok to
usled ukopavanja jos nije postalo
visecasovni posao.
Nigde kao и snegu nije dragoceпо osnovno pravilo "Of-1'Oud"
voznje - odrzavanje kretanja.
Кroz sneg se cak treba kretati b1'ze
nego ро suvoj podlozi, је1' се уат
to znacajno smanjiti opte1'ecenje
motOl"a i pogona i olaksati troakciји. Osecaj plutanja ро snegu dobijate kada uhvatite brzinu od oko
40-50 kmlh. Potom је neophodno
da se potrudite da ovu b1'zinu sto
stabilnije odrzavate. Као i и ре
sku, potroosnja pri voznji kroz dubok sneg moze i da se udvostrouci
и odnosu па nOl"malnu. Zato , koliki god da уат је геzегvою', ро
nesite i dodatnu kantu gOl"iva (ili
vise njih) и protljazniku, jer cete se
neprijatno iznenaditi brzinom ро-

Danas uobicajeno vidamo dizele
pod haubom terenaca, ali druzina
koja se ovoga puta okupila и nasem
spartanskom zimskom kampu па
750 m visine и dolini Во bovacke l'е
ke ЬНа је izuzetak od tog proavila. Saто је МЮ'iоv podignuti i ojacani
"L200" postavljen па gigantske guте Ыо skroman, 2,5-1itarski dizel,
dok su preostala cetiri "musketara"
ЬШ mnogolitrazni benzinci, i to tri
"юnегikапса" i jedan "japanac".
Ogr'omni "dodz гюn" , kao i "sevrolet silverado" imali su ро 340 "konja", 5,7-litarski V8 "hemi", а тој
"cirooki" i glavni junak оуе p1'ice,
kratka "tojota lend kruzero" iz FJ familije, imali su "samo" ро 4,0 litra
zap1'emine pod poklopcem.
Kada sam stigao do kucice koju
smo za tih nekoliko dana pozajmili
od lokalnih lovaca zatekla те је се
duljica па kojoj је pisalo da је тоје
drustvo bilo toliko zeljno avanture,
da su se уес uputili uzbrdo, ргета
Dubasnici. Nije ЬНо tesko krenuti и
potragu za njima, је1' Ш'иgih hoagoуа tockova ро planini nije ЬНо.
Nadomak objekata Borske sumske uprave па Dubasnici, fю'Оvi su
nam se ukrstili; oni su vec zavrosili
ruCak па jednoj livadi sa sil"okim ро
gledom i krenuli natrag. P1'edlozio
sюn da, iako је dan уес Ыо p1'ilicno
odmakao, proove1'imo kakvo је zaista stanje sa snegom па planini, tako sto bismo krenuli put Straze,
Ш'иgоg ро visini vrha па Кисаји, sa
Cijeg se gтebena pl"uza jedan od najlepsih pogleda и kl"aju. Ideja је radosno pl"ihvacena i ubrzo smo skrenuli па malo јаСј uspon ka Strazi,
putem kojim ocigledno od p1'vih

&negova и sezoni niko niје pl"osao.
Posle nepиna cetiri kilometra Рl"o
Ыј anj а njime, pl"Oblem - uleteli smo
и sneg dubok vise od metra, s vrlo
osetnim nagibom, gde bez lanaca
niје imalo nikakvog smisla ЬНо sta
pokusavati. Odlucili smo da se, posto se ml"ak уес blizio, okrenemo i
vratimo и bazu, svesni da nece bas
sve sto smo zarnisllii ici tako glatko
kako је па prvi pogled izgledalo. Jos
jedan od l"azloga zasto nismo hteli
ро svaku cenu da fOl"siгюnо protinu
Ыо је i to sto smo и bazi ostavili "tajпо Ol"uzje", spremljeno иршvо za
ovakve situacije - impl"ovizovani i za
nekoliko dana sklepani mеtalnо-ш
уеni plug, cije se spustanje i podizanje efikasno kontl"olisalo vitlom. S
prvim ffil"akom stigli smo do kuCice
и sumovitoj dolini Bobovacke l'eke,
zalozili "smederevce", а zatim sa
strepnjom gledali и nocno nebo, iz
kojeg је iz sata и sat sve јасе vejalo ...

Temeljno zavejani
Ujutro, 2. januara, imamo sta da vidimo: па nase dzipove је tokom noCi
napadalo oko pola metra novog snega, а mi smo, setajuci иnaokolo, ира
dali и sneg do kolena. Kasnije, kada
smo dosli do mesta gde тоЬilnа telefonija ima domet, saznali smo da је
sa najnovijim talasom padavina debljina sneznog ргеюivаеа па Crnom
Vl'hu iznosila cak 70 ст.
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Naravno, niје bilo Vl'eme ni za jadikovke ni za odustajanje; ovo је и stval'i bilo upravo опо zbog cega smo
dosli. Uzeli smo cetke i metle i prionuli па otkopavanje naвih 4х4 "zveri", а odmah nakon toga i па montafu
1anaca па sve tockove: bilo је ocigledпо da su пат и оviш us10vima пео
phodni. Na "tojotu" smo, пю:аvnо,
montirali i p1ug za probijanje рптih
smetova.
Niz Bobovacku reku i Resavu krenulo је dosta dobro, mada su se па
nekoliko mesta, gde potoci teku preko puta, fOl"miIale dublje rupe и koје је auto mogao 1ako da se zabode ili
nasedne. Uz jedno potezanje saj10m
dokopali smo se iz1etiSta па poeetku
prasumske do1ine Vinatovace. Ideja
је bila da putem uz Vinatovaeu, preko visoravni Юепсиs, predemo и
ЮоCanicu, а zatim preko Javorista da
stignemo do Valkalucija, verovatno

'Uvde Ы уес:јпа digla ruke: za naSu
ekipu "bela pustinja" је bila izazov

Nekad mora ovako:
zato su моуј uvek pri ruci
10 nimalo 1ako da gшаји pred sobom
sneg koji је dopiIao do po10vine predпје maske. Rastresit "prsic" se podizao i zasipao vеtюЬгanе, tako da smo
morali da se ispomaiemo brisacima
kao da је najgusea vejavica, а sneg је
zacep1jivao prodor vazduha do bladnjaka, tako da је temperatura motora skakala kao da је napo1ju +40 С, а
пе -lО°С. P1ug smo euvali za опе situacije kada zaista nikо od nas bez takvog komada zimske opreme пе Ы
Notno forsiranje Valkalucija
iшао sanse da proprti. Jaki Ю'оvni reКratak zimski dan је ыо pri ЮЋји,
flektori osvetljavali su put kroz ШIkli
ali пав entuzijazaт јов uvek niје ыо ШIak, dajuCi ovoj sneznoj avanturi
ni blizu potrosenog i nismo imali па nestvaran izgled.
Zavrsni, пеМо јасј uspon па visorameru da se tek tako, bez nekog "ofroud trofeja" vratimo и пави kolibu и van Valkalucija Ыо је plVO ozbiljno
p1anini. Smislili smo p1an za поспо iskusenje za пав p1ug. Visina snega
osvajanje Valkalucija: sa svojih 920 m па tom mestu, сiш se izbije па Cistivisine, to је najvisa taCka puta. prvi pr- пи, niје niza od metra, а cesto dostize
оЫешi sa smetovima koji su se па
i dva. P1ug је 1agano i ироmо, uspeo
tom putu mog1i ocekivati bili su па sve nanose da potisne и sU'anu i da
pocetku velike livade kada se vec iz- napravi prtinu preko citave livade, sve
Ыје па malu visoravan, па oko kilodo cetinarskog sumarka и kome se
metar i ро od сЩа. Вјо saт ubeden nalazi 10vacki dom, mada па zavejada сето, uz malu ротос p1uga, i taj пој Cistini niје bilo nimalo 1ako videproblem re1ativno 1ako prevaziCi.
ti kuda tacno ide put. Jedna od dasaКrenuli smo da рrtiшо 22 km kojika p1uga је pukla, tako da smo, ро
та ocig1edno pre nas niko niје mшku i snegu koji је јов uvek vejao,
prosao, dok је ШIak 1agano osvajao morali da poprav1jaтo па licu mesta.
Ьојесј пеЬо и teget p1avo. Smenjivali Ipak, uspesno smo l'ealizovali опо sto
smo se па ee1u, jer maвinaтa niје ы- smo tog jutra naumili!

najharizmaticnijeg mesta па рюstо
riша Киеаја. Inace, pre nego sto smo
se upustili и citavu ovu avanturu pregovarali smo sa sumskom upIoavom
oko zakupa 10vackog doma, ali su
pregovori propali zbog toga sto su iz
sumske uprave tvl'dili da nisu и staпји da garantuju рю1az do doma. Dakle, to је izazov исinilо јов vecim!
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Vratili smo se istim putem kojim
smo i dosli (koji је sada de1ovao kao
da је пјiше prosao cistac) i zakljucili
kako zas1uzujemo da se castimo
veeerom и restOl"anu pOl"ed vodopada и Lisinaтa, и kojem smo i skovali p1an za рюЬој. RezimirajuCi utiske,
и sali smo zakljucili kako smo upl'avo "zaradili" 800 evra. Naime, iz вит
ske иршvе su пат svojevremeno rekli da toliko kosta angaiovanje bagera koji Ы oCistio 22 km puta od Resavice do Valkalucija. Вi6e da smo bili i
brzi i efikasniji od bagera...

Као da пм је sam Bog poslao do

zavejanog manastira
P1an је Ыо da sutradan stignemo do
zivopisnog stenovitog vrha Mikulja i
manastira koji se nalazi pod samim
vrhom. U prethodnih nekoliko dana
stekli smo vec sasvim solidnu rutinu
и "sшfоvanји" ро dubokom snegu
brzinom od 40 kшlh, tako da smo
trasu vijugavog puta kroz guste
Kucajske вите prati1i s 1akocom.
Ubrzo smo stigli do gIebena LuCak.
Ти se odvaja put ka Lazarevom kaпјопи, а postoji i Cistina s koje se
pruza 1ep pogled па Mikulj. Ргоdшili
smo ka manastiru pod Mikuljem, ali
tu nas је, и saтoj zaVl'snici prilaza,

zaustavio ozbi1jan pl·oblem. Put ka
manastiru је veoma strm, а роМо је
па cistini i sneg је tu dublji i nepredvidljiviji nego и sшni. U pokusaju da
nekako ocistimo put do manastira,
uspeli smo da zag1avimo "lendkruzer" sa p1ugom, tako da је otkopavaпје potrajalo. Odustali smo od ideje
da se pl'obijemo tih pos1ednjih 200
metara UZbl'do, ра smo krenuli и goste monahinjaтa - ревјсе.
Docekani smo srdacno, и duhu izvomog pravos1av1ja i ugosceni vr10
ukusnim, posnim manastirskim
ruckom, uz price о coporima vukova
koji посiша zavijaju i opsedaju та
nastir и potrazi za Шanоm. Jedina
odbl'ana su manastirski sarp1aninci i
kavkaski oveari. Monahinje su zakljuCile da nas је saт Bog pos1ao tri dana ranije јguшaniја manastira је
"nivom" otis1a za Despotovac и па
bavku пamiIniса, ali zbog vejavice niје sme1a da krene nazad, da se пе Ы
zaglavila negde uz put. Sada smo put
рюkrCili i sestre su mogle da jave iguтaniјј da Ю'епе nauoag.

70 kilometara bele pustinje
Stigao је dan istine, trenutak da dokazemo koliko zaista mozemo. Ideја је bila da, napokon, spojimo kra-

•

Baza (dolina Bobovacke reke)
Autoput
Glavni asfaltni putevi
~ Sporedni asfaltni putevi
---- Trasa terenske voznje

јеуе,

da presecemo Kueajski masiv
njegovom duzinom, i da па
tom putu predemo preko podrucja
poznatih ро najvecim smetovima,
probivsi put do Valkalucija i s druge
strane. Planirano rastojanje, koje је
trebalo savladati kroz divljinu pre пе
go sto se dokopamo prvog asfalta i civilizacije bilo је oko 70 kilometara.
Tog, 4. januara osvanuo је najbladniji dan od svih, sa temperaturom od
-lSоС (па Crnom vrhu bilo је
-18°C), ali i sa јakiш vetrom koji је
ројаеауао bladnofu toliko da је subjektivno delovalo kao da је bar
Ыауот

0

-30 С.

Trebalo је prtiti sneg dalje. "Bela
zrnija" puta vijugala је kroz gustu Ьи
kovu sumu u nedogled. Medutim,
nasom tehnikom "sneznog surfa"
stigli smo nadomak Velike Brezoviсе bl·ze nego sto smo racunali. Sumsko gazdinstvo smesteno па istocnom kraju Brezovice, пајуе6е па
Киеаји (drvosece ga zovu "sumski
hotel"), bilo је pusto. Kada prodemo
kroz јо!; jedan иzi pojas eetinara, паа
сето sa па cetiri kilometra brisanog
prostora, gde је vetar sibao nemilice.
Uz malo sre6e, rnislili smo, тоМа ga
pl"Odemo i bez zaglavljivanja.
Ali, UPl"aVO negde u sredini Veli-

ke Brezovice, morali da prodemo
kroz pojas vrlo mekog, dubljeg
snega, pri tom па prilicno neravпот terenu. Ispod snega nalazili su
se "dzepovi blata" preko kojih se
bila uhvatila ledena kora. Jednom,
kada taj led pukne pod sobom imate sve osim cvrste podloge. Bili smo
potpuno spremni za takve situaciје, i "zdruzenom akcijom" naseg
pluga i kvalitetnih sajli iz Svajcarske sa 20 odsto elasticnosti - resili
smo sve. Mada је u takvim usloviта svaki minut boravka уan automobila delovao kao citava vecnost
pl·ovedena па krajnjem sevel·U Sibira usred zime. Morali smo da уо
dimo racuna i о tome da пат
snazni vetar пе odvali vrata istog
trenutka kada ih otvorimo. Ipak,
Velika Brezovica је savladana, sa
svim svojim zamkama pod
sneznim pokrivacem.
Na redu је bila zavrsnica probijaпја do Valkalucija. То је, opet, bila
prilicno rutinska voznja kroz sumu,
izuzimajuCi jednu neprijatnu strrniпи па mestu zvanom "osmice".
Mozete da birate izmedu dve "vю·i
jante" puta, jedna zaobilazna, s losiјот podlogom, i jedna direktnija, ali
strrnija. Posle "lakog utabavanja" i
to smo savladali i napokon stigli do

ceke nad velikom livadom па Valkaluciju.
Uspeli smo da stignemo па Valkaluci i s druge su·ane (verovatno "zaradivsi" јо!; 800 evra za Ысепје), tako da је rnisija u potpunosti ispunjeпа. Ucinili smo nesto sto oni sa vise
Kueajskog iskustva od nas nisu ро
kusavali. Tirnski radom i iskustvom,
uz dobro opremljene, pouzdane i ја
ke 4х4 "planinske zveri", izgleda da
smo pomerili granice moguceg.
А. Veljkovic
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