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Expedícia Elbrus 2008
Elbrus svojou výškou 5642 m.n.m je v najväèšou
horou Európy. Nachádza sa v krásnej a divokej prírode
Ruského Kaukazu, ktorý hranièí s Áziou. Naša
expedícia na jeho vrchol sa zaèala 4. Augusta, keï
45 èlenný tým vysokohorských turistov prekroèil vo
veèerných hodinách hranice Slovenska s Ukrajinou
a zaèal tak svoju 3000 km strasti plnú cestu za
vytúženým víťazstvom nad nepoddajnou horou. Tato
masa skál, ladu a snehu si každoroène vypýta svoju
daò v podobe približne 100 3⁄4udských životov.
Naša takmer nekoneèná cesta trvajúca 5 dní,
naprieè Ukrajinou popri Èiernom a Azovskom mori
sa skonèila v krásnej 100 km dlhej doline Baksan.
Tento prekrásny Ruský vidiek nám miestami vyrážal
dych svojou divokosťou a miestami sme mali pocit
ako keby tu na chví3⁄4u zastal èas. 1⁄4udia ve3⁄4mi milý
a priate3⁄4ský nás privítali tradiènou ruskou vodkou.
Výstup na Elbrus zaèal jednodnovými takzvanými aklimatizaènými túrami po okolitých kopcoch,
kde sme si poèas 3 dni zvykali nie len na ťažký skalnatý
terén, ale aj na riedky vzduch vo výškach. Prvý výstup
sme absolvovali na observatórium Terskol 2830 m.n.m
s nádherným vodopádom a jedineènými formami stuh-

nutej lávy. Druhý výstup bol na
kopec Èeget 3470 m.n.m, kde
je najkrajší výh3⁄4ad na samotný
Elbrus i na severnú za3⁄4adnenú

stenu Donguz-Orunu.
V ïalších nieko3⁄4kých dòoch po príprave nasledoval

samotný výstup na strechu Európy, ktorý trval 5 dní. Výstup
sme zaèali adrenalínovou jazdou lanovkou na 3600 m.n.m
kde sa zaèala postupná aklimatizácia na svahoch Elbrusu
v 2 výškových táboroch, 3600 m.n.m kde sme strávili 1 noc

a 4100 m.n.m kde sme strávili 3 noci a reaklimatizaèné
túry na koniec Pastúchových skál vo výške 4700 m.n.m.
ako i nenahradite3⁄4ný deò vo3⁄4na boli predpokladom na
úspešné zdolanie hory. Ráno približne o druhej
hodine 15. augusta sa naša skupina s vedúcim Maťom,
vydala na tvrdý boj s kopcom ale aj s nami samotnými .
Vrchol som dosiahol o 11 hodine kde
ma už hodinu a pol èakal môj na kosť
premrznutý brat. Naša expedícia mala
pomerne šťastie na dobré poèasie, na
vrchole bolo „len“ -14°C a fúkal vietor o sile 15 – 20 m/s, takúto idylku
náš sprievodca Maťo poèas svojich 10
výstupov na vrchol ešte nezažil.
Naša expedícia bola mimoriadne
úspešná, okrem toho že sa nikto vážne
nezranil, sme boli najväèšia expedícia
všetkých èias zo západnej Európy, ktorá
v jeden deò vyšla na vrchol Elbrusu
v poète 40 3⁄4udí.
Domov sme sa vrátili síce unavení ale napriek tomu šťastní po 21.
dòoch, poèas ktorých som nadviazal
nové priate3⁄4stvá, stretol úžasných 3⁄4udí a zamiloval som si
nádhernú krajinu na Kaukaze.
Podujtaie zorganizoval Rokošport Prievidza.
Marek Čači Radovský

