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Ledno plezanje
Z NAMI NA POT
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Na obrobju
Savinjske doline

»Skale blede,
osne`en
in v nebo kipe
~i vrhi
se bli{~e v njeg
ovem `aru,
kakor démanti
plame~i.
Zor rumeni opa
suje
sne`ne vrhe in
zavija
zemljo vso v kras
oto rajsko...
O, prekrasna
je narava!«

LJevidi

PLANINsKO-IzLEtNIšKI vOdNIK PREddvOR,
PLaninsKi vo

dniKi

tomaž Polajnar in Marjan Raztresen

vodniKi in dn

evniKi
Po veZnih Po
Teh

PLeZaLni vo

dniKi

Preddvor

Tako je svet okol
i Stor`i~a in Grin
tovcev videla iz
nad Preddvorom svojega gradu Turn
ena od
ob~udovalk slove najbolj krhkih
nskega gorskega
sveta Josipina
Turnograjska-Urba
prva slovenska
n~i~,
knji`evnica in
pesnica,
doma z gradu
Turn nad Pred
dvorom.
V te gorske vi{av
e se sama sicer
nikoli odpravila
, bodo pa se nem ni
bralci tega na{e
ara
ga vodni~ka, s
katerim
posku{amo kolik
or je le mogo~e
ljivo usmerjati
zanesnjihov planinski
korak po
ozna~enih pote
h v gore in na
vrhove
severno od ob~i
nskega sredi{~a
dvora od Stor`
Predi~a na zahodu
do Krvavca
in Grintovca na
vzhodu.

Preddvor, ta premalo znani kraj, dobesednovopred
Kranja
in tudi Ljubljane, je izvrstno
dniKi vvrati
TuJih JeZ
iKih
ve^JeZi^ne
aJe
izhodišče za dolgo vrsto planinskih izletov inintur
vsehiZd
težavnostnih
stopenj, tudi na dvatisočak
vZGoJna LiT
eRaTuRa
storžič, ki je preddvorska hišna gora. Od številnih
planinskih
poti so opisane nekatere najbolj
dRuGe edici
Je
znane, ki vodijo na hribe in planinske točke na obeh
straneh reke Kokre in ki jih je mogoče
videti ali vsaj slutiti iz Preddvora in njegove neposredne okolice. Cilji teh planinskih poti so v
treh gorskih skupinah, ki se dvigajo nad krajem – v gorovjih storžiča, grintovcev in Krvavca.
Med njimi so taki, ki vzamejo le urico ali dve, pa tudi čisto prave celodnevne planinske ture na
dvatisočake in na hribe tik pod to višino, ki so primerni le za dobro in vsestransko usposobljene
ter opremljene planince.
17,95 euR
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Rado Kočevar (192
8), odličen alpinist
prve povojne gen
eracije, s svojim
nekajletnim inte
nzivnim delovan
jem,
velikimi plezalni
mi uspehi in pote
m
nenadnim zato
nom predstavlja
svojevrsten feno
men v zgodovini
slovenskega alpi
nizma. Slovel je
kot
zelo močan, trde
n, zanesljiv in pred
an
plezalec, ki se je
alpinizma loteval
načrtno. Veliko
vzponov je tudi
dokumentiral s
fotografijami, zap
isi,
članki in plezalni
m vodnikom V
naših
stenah (1954). Del
oval je kot gors
ki
reševalec, gorski
vodnik, alpinist
ični
inštruktor in učit
elj. Še vedno vita
len in
goreč občudovale
c gorskega svet
a je v
enaindevetdeset
em letu življenj
a
prej
el
priznanje PZS za
življenjsko delo
v alpinizmu.

Najlepše sem se
ujel s soplezalcem
Radom Kočevarje
Nobenih besed
nisva potrebov
m.
ala. Že po trese
nju hlač sva vide
kakšne težave ima
la,
kdo od naju. Pozn
ala sva se po peta
h,
kako sva jih post
avljala, po podp
latu.
Ciril Debeljak
soplezalec

- Cic

Tista lepa leta

t ist a
lep a le t a

tIstA LEPA LEtA, Rado Kočevar in Mojca volkar trobevšek
spomini Rada Kočevarja

France Zupan,
sople

zalec

Rado Kočevar je
vodilni povojni
plezalni avantgard
Njegovi vizionars
ist.
ki vzponi predstavl
jajo višek moderne
ga plezanja
na Slovenskem
pred letom 1950
.
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Silvo Karo, vrhun

ski alpinist

vaR in Mojca

volK aR TR

Tis
lepata
leta

Spo min i Ra
da Ko čevaR
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FOTOGRAFIJA
NA NASLOVNI
Rado Kočevar
v Šiji Brane (foto

FOTOGRAFIJA
NA ZADNJI STR
Rado Kočevar
(foto Milan Jazbe
c

bevšeK

volKaR TRo

Rado se je med
nami najbolj jasno
zavedal, kaj hoče
kako bo to dose
v alpinizmu,
gel in je imel za
to tudi neizčrpn
Bil je plezalec, ki
e zaloge energije
je tvegal in utira
in volje.
l pot. Niso mu zasto
nj rekli »živa miši
ca« …

R in Mojca

Trobevšek

nik, ker je vztra
jen, vedno dobr
in doseže tisto,
e volje
kar si zada. Obč
udujem ga.

Nick Kocevar,
vnuk Rada Koče
in najhitrejši Evrop
varja
ejec in belec v teku
na sto metrov na
svetovnem prven
mladinskem
stvu v Nairobiju
v Keniji leta 2017

Rad o Kočeva

Mojca Volkar

Rado Ko če

Rado je moj vzor

zamisel za knjigo se je rodila tam, kjer se je rodil Rado kot alpinist – v stenah nad Kamniško Bistrico neke čudovite jeseni, ko so snemali dokumentarni film o njem in njegovih
soplezalcih. Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar pripoveduje, kako so ga pred skoraj
petinsedemdesetimi leti, v izredno skromnih povojnih razmerah razmerah gore – oddaljene in visoke – tako očarale, da je postal alpinist.
Radova zgodba na videz ni dramatična, ni senzacionalna in ni napeta. ta zgodba je
polna malih korakov, velikih odločitev, trdega dela, tovarištva, pristne ljubezni do gora
in sočloveka ter neomajne vztrajnosti, ki so iz Rada ustvarili vrhunskega plezalca in
vrhunskega človeka.

Kr
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CENA: V času od 15. 2. 2019 do 15. 3. 2019 lahko planinsko-izletniški vodnik Preddvor kupite
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Iskrivi in dobrodu
šni Ra
pripoveduje, kako
so ga
petinsedemdeset
imi leti
skromnih povojni
h razm
očarale gore – odd
aljene
je postal alpinist.
S soplez
naše najbolj slov
ite stene i
ponavljal najtežav
nejše sm
preplezal tudi še
težje prve
ki so vzbujale najv
ečje obču
imajo še danes
posebno vab
je kot najboljši
v svoji gener
dohitevala alpin
istične veles
Spomini plezalca
»tistih lepi
ožarjeni z mladost
no svetlob
in zanesljiv pog
led na prvo p
generacijo.
Tako začenjam
o prav razume
uspehe, ki nas navd
ajajo z zasl
spoštovanjem in
občudovanje

t ist a

PuBLiKaciJe

planinsko-izle
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Aljaž Anderle solo čez Zahodni slap v Belci (WI6)
Foto: Anja Benedik
Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja
vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti,
ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in
možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu
lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro.
Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne
moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne
poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli
zaradi hoje in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Marta Krejan, Sinji slap, 24. 12. 2003
Arhiv Marte Krejan Čokl

Revija za ljubitelje gora že od leta 1895
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Ljubljana, 31. januar 2019

Dragi plezalke in plezalci v prihodnosti!

Pismo vam pišem v času, ko je ledu in snega vsako leto manj. Spominjam se,
kako je moral brat domov po starše, da so me rešili iz snežnega zameta, v katerem sem obtičala med potjo v šolo, pa od takrat ni minilo niti štirideset let. Oče
pripoveduje zgodbe o takšni količini snega, da so ljudje ostali ujeti v njem in so
zmrznili na poti od ene do druge kmetije, ki jo poleti prehodiš v pol ure. Zdaj
pa se v istem letnem času ozrem naokoli in vidim mladino, kako hodi v šolo v
tako nizkih platnenih čevljih in nogavicah, da jim gležnji gledajo ven. Zdi se mi,
da smo svoj planet pošteno zašuštrali.
Dan pred božičem leta 2003. Na ferajnu sem si izposodila čelado, cepine in dereze. Bila sem strašno zagreta tečajnica, tako da mi ni bilo prav nič težko iti brez
kakršnega koli znanja o lednem plezanju v Sinji slap. Seveda nisem šla sama,
ampak z vodjo alpinistične šole. V naslednjem slapu sem že plezala prva v navezi, in to s svojim parom cepinov iz druge roke, dereze pa sem si kupila čez
kakšne tri slape. Kako naj vam opišem nekaj, česar zdaj verjetno ne morete več
ne videti ne občutiti? Ljubezen na prvi (pog)led! Led pa je minljiv. Minljivost
je skupaj s svojim nasprotjem, večnostjo, pojem in dejstvo, ki bega ljudi, odkar
smo se začeli spraševati o svojem obstoju. Minljivost je nekaj, zaradi česar dobi
tisto, čemur pripisujemo to lastnost, večjo vrednost kot nekaj, kar je, recimo
pogojno, večno. Slika pokojnega slikarja je neprimerno bolj cenjena, kot je bila
prej, ko je še malal s čopiči po platnu. Logično, saj naenkrat količina slik ni več
neomejena. Podobno je z ledom. Njegov minljivi in spremenljivi značaj je tak,
da nas privlači. To, da nam ponuja obilo možnosti, ki so vsakič, ko plezamo po
njem, drugačne, je izziv. Mogoče je tako privlačen predvsem zato, ker nas s svojim značajem opozarja na našo lastno krhkost in minljivost. Led je lep, nepredvidljiv, iskren. Ne izsiljuje, ni ljubosumen, ne laže in ni zahrbten. Je, kakršen je,
tak se daje in ponuja. Če je prezahteven, se je treba spoštljivo umakniti. Če smo
vsiljivi, nas zavrne.
Končuje se moj najljubši mesec, kar pomeni, da bo kmalu tudi mojega najljubšega letnega časa konec. Presneto, vsako leto ga je manj! Zima je vedno krajša
in vsako leto milejša. Nazadnje me je konkretno zanohtalo pred sedmimi leti.
Prejšnji teden sva s prijateljico iskali led okoli Vršiča. Letos je, presenetljivo, zamrznilo kar nekaj vode, in čeprav mraz ni niti "konkreten", kaj šele običajen, kakor je bil še pred kakim desetletjem, vendarle vztraja nekoliko dlje kot zadnja
leta. Je pa vode manj kot navadno, tako da bera lednih lepotcev tudi tokrat ni
ravno velika. Od kakih štiridesetih zamrznjenih slapov, kolikor so jih imeli na
voljo na primer samo v Logarski dolini v osemdesetih letih prejšnjega stoletja,
jih zdaj tam zamrzne le kakih pet. Zato se prerivamo v njih in drug drugemu
mečemo kose ledu na glavo, saj sorazmerno z izginjajočimi zaledenelimi slapovi raste število lednih plezalk in plezalcev.

<<

V

UVODNIK

Slike, ki jih najdete v starih Planinskih
vestnikih, predvsem v tej številki, ki jo
držite v rokah, so najbrž precej zgovorne, ampak čeprav radi pravimo, da fotografije povedo več kot tisoč besed,
vam nikoli ne bodo povedale, kako se
počutim(o), ko plezam(o) po minljivosti, ujeti zgolj za trenutek, ki je mogoče
zadnji. Da, zadnji. Da se vrnem na Vršič … Nekje pod Prisojnikom čez skalni
previs visi kos ledu. Od daleč je videti
kot smrkelj, ki leze iz nosu premraženega mulca. Tisti kos ledu ima ime in
sloves. Lambada. Nikoli je nisem preplezala. Ni bilo priložnosti, čeprav se
čas za lepe stvari kljub noremu ritmu
življenja vedno najde. Bojim se, da je
tudi nikoli ne bom preplezala. Bojim
se, da je bil zadnji trenutek, ko je Lambada v celoti zamrznila, zares zadnji.
Zdaj, januarja 2019, gledam ta led in
tisto, kjer bi moral biti led, in si predstavljam plezalce, kako plezajo po …
tistem. Po nečem, kar ta trenutek ne
obstaja. Po nečem, česar vi najbrž ne
boste nikoli videli (razen na fotografijah), kaj šele doživeli, če ne boste odpotovali bolj severno ali bog ve kam, saj
ne vemo, kako se bo zasukala ta naša
Zemlja.
Drage ledne plezalke in plezalci, tako
je bilo včasih. Upam in iskreno si želim,
da sem le pesimistka srednjih let, ki se
moti, čeprav si vsako zimo znova reče:
"Saj bo! Čutim v kosteh!" No, roko na
srce, to se z leti vedno bolj (ob)čuti …
Tega pisma, namenjenega vam, ki bi se
mogoče zaljubili v led, če bi ga spoznali, ne morem vreči v poštni nabiralnik,
saj poštarji nimajo časovnih strojev.
Zato ga bom zapakirala v tole številko
Planinskega vestnika z upanjem, da se
bo kak izvod ohranil in prišel v roke,
ki bodo z enako spoštljivostjo in užitkom kot moje vzele par lednih cepinov
in jih kljub mojim bojaznim zapičile v
svoj "Sinji slap".
Vse dobro!
Marta Krejan Čokl
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