skialpinizmus
Kaukaz považujem za jedno z najkrajších pohorí na svete.
Strmé zasnežené štíty presahujúce 5000 metrov, malebné
dedinky v zelenajúcich sa údoliach a milí pohostinní ľudia
žijúci na úpätí divokých, komerciou neskazených hôr.

Strmo nadol SZ stenou Pik Selli.(mp)

text: Miroslav Peťofoto: Miroslav Peťo(mp), Róbert Vrlák(rv), Rastislav Križan(rk)
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ak si pamätám Kaukaz z roku 2015,
kedy som navštívil a zlyžoval mýtický
Kazbek. O dva roky neskôr som mal
možnosť spoznať nádherný kraj Svanetie
a ako bonus ku tomu sa mi podaril prvozjazd
ikonickej Ušby.
Tento rok sme vyrazili spolu s kamarátmi
Rasťom Križanom a Robom Vrlákom v rámci
nášho projektu Ski the World do severnej časti Kaukazu, ktorá oficiálne patrí k Ruskej federácii. Našim hlavným cieľom bolo spoznať
oblasť Bezengi a zmapovať možnosti extrémneho skialpinizmu v tomto najdivokejšom zákutí Kaukazu, prezývanom Malé Himaláje.
Kaukaz sa nachádza na hranici medzi Ruskom a Gruzínskom a rozdiel pociťujeme už
pri plánovaní a organizácii expedície. Do
Gruzínska stačí kúpiť letenku a na druhý deň
môžete letieť. Do Ruska treba okrem letenky
aj víza a permity, čo v praxi predstavuje dvojmesačný proces nekonečných mailov, pozývacích listov a špeciálnych povolení na vstup
do pohraničnej zóny. Nič nenechávam na
náhodu a vybavujem všetky možné papiere,
aby sa nám nestalo, že nás do niektorej z dolín nebudú chcieť pustiť. Výraznou pomocou
v tomto smere je lokálna cestovná agentúra
a jeden z ruských horských vodcov, s ktorým
som v kontakte už od výletu na Ušbu. Dva
týždne pred odletom je všetko vybavené. Byrokraciu vypúšťam z hlavy a teším sa na nové
skialpinistické dobrodružstvá...

Elbrus

Do Ruska prilietam desať dní pred chalanmi a mierim pod Elbrus. Elbrus je s výškou
5642 metrov najvyššou horou v Európe. Tvarom nejde síce o žiadny dych berúci štít, no

Na západnom svahu Chot-chat.(mp)

Robo Vrlák, Miro Peťo
a Rasťo Križan pod múrom Bezengi.(rv)

pre parádne výhľady z vrcholu sa určite oplatí
tento kopec aspoň raz v živote navštíviť. Vďaka svojej osamotenej polohe mimo hlavného
kaukazského hrebeňa je Elbrus výborným
vyhliadkovým bodom, z ktorého za dobrej
viditeľnosti možno obdivovať kopce od Kazbeku, cez oblasť Bezengi a centrálnu Svanetiu až po hory nad Čiernym morom.
Na Elbruse pôsobím prvé dni ako horský
vodca spolu so svojimi hosťami a druhou skupinou, ktorú vedie Jaro Michalko. Som rád,
že tu môžem byť práve s Jarom, ktorého pokladám za jedného z najlepších horských vodcov nielen po profesionálnej ale i po ľudskej

stránke. Ako začínajúci gajdovský zelenáč sa
od neho mám ešte čo učiť a je pre mňa cťou
zdieľať všetky zážitky s hosťami a čeliť nástrahám Elbrusu práve s Jarom. Výstup na tento
kopec z dediny Azau nie je technicky ani fyzicky náročný. Vďaka infraštruktúre lanoviek
a ubytovacích búd, nazývaných bočky, sa tu
dá pomerne rýchlo a príjemne aklimatizovať aj za horšieho počasia. Až do výšky 5000
metrov ide prakticky o obrovskú komerčnú zjazdovku, kde najväčším objektívnym
nebezpečenstvom sú ratraky a šialení vodiči rýchlych skútrov. Vyššie je trasa vyznačená vlajkami až do sedla medzi východným

Zakázané hory
Adylsu

Po desiatich dňoch sa lúčim s Jarom a našimi
hosťami a vzápätí vítam v Baksanskej doline
Rasťa s Robom. Chalani nie sú aklimatizovaní, preto sa ďalšie tri dni ešte motáme po
Elbruse a zahusťujeme červené krvinky. Potom sa rozhodujeme, že pred návštevou Bezengi, ktorá je našim hlavným cieľom, sa najskôr zastavíme v malebnej doline Adylsu. Tam
nás už z diaľky láka jej strážca – majestátny
Džantugan (4012 m). Na rozdiel od Elbrusu, ktorý leží celý na území Ruska, Džantugan ako aj mnohé ďalšie krásne štíty ležia na
hlavnom kaukazskom hrebeni, teda na hranici s Gruzínskom. V praxi vidíme rozdiel už
v ústí doliny, keď polhodinu stojíme na vojenskom kontrolnom stanovišti. Pohraniční vojaci do detailu študujú naše pasy, víza a povolenia a popri tom vyzvedajú, aké máme plány.
Keď spomíname Džantugan, nekompromisne

odpovedia: „Nevozmožno!“ Pýtame sa prečo.
Vojak nás vedie k tabuli a ukazuje mapu ruskej
strany Kaukazu, na ktorej sú farbami semafóra vyznačené jednotlivé pásma: zelenou je vyznačené pásmo voľného pohybu, žltou pásmo,
kde je potrebné mať špeciálne povolenia a červenou pásmo s absolútnym zákazom pohybu.
Červený je celý kaukazský hrebeň. Voláme do
cestovnej agentúry, ktorá nám pomáhala s vybavovaním permitov, čo je to za novinku, že sa
nemôžeme z ruskej strany priblížiť ku hranici
s Gruzínskom. V agentúre o ničom nevedia
a hovoria, že neoficiálne s horolezectvom na
pohraničných kopcoch ešte pred dvomi-tromi

rokmi nebol žiadny problém. Vojakom teda
hovoríme, že vyššie podľa podmienok zvážime nejakú inú alternatívu než Džantugan.
V kútiku duše však stále dúfame, že celý cirkus dole v doline bol len nejaké oficiálne bububu a že vyššie v kopcoch už nebude nikto
nič kontrolovať ani zakazovať...
Terénnym autom sa vyvážame ku starému
kempu vo výške 2250 metrov, odkiaľ naložení
na tri dni pokračujeme hornou časťou doliny. Čím vyššie stúpame, tým krajšie scenérie
sa nám ukazujú. Po dvoch hodinách prichádzame k morénovému plesu. Nad plesom sa
k azúrovému nebu vypínajú ostré zasnežené 
Ráno na zjazovkách Elbrusu.(rv)
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a západným (hlavným) vrcholom. Odtiaľ svah
naberá na sklone do 35°, no najstrmšia pasáž
je zaistená fixnými lanami. Na záver nasleduje
krátky plytký hrebeň až na najvyšší bod masívu. Výstup na vrchol napriek nízkej technickej náročnosti netreba podceňovať. Za silného
vetra, zimy, hmly a pri nedostatočnej aklimatizácii sa môže aj prechádzková túra stať bojom, ak nie o život, tak minimálne o zdravie.
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Zjazd z vrcholu Chot-chat do doliny Adylsu.(mp)
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štíty, z ktorých do dolín stekajú rozoklané ľadovce. Za plesom sa rozprestiera rozsiahle
trávnaté plató s malými drevenými domčekmi a plošinami pre stany nazývané Zelenaja
Gastinica. Oproti v diaľke vidíme vo svetle
zapadajúceho slnka siluetu Elbrusu. Nádhera!
Určite ide o jedno z najkrajších horských zákutí, aké som kedy navštívil. Oproti komerčnému Elbrusu je tu oáza horského ticha. Zdanie však klame. Až taký pokoj tu nie je. Ani
sme sa nestihli poriadne vybaliť a už z doliny
dobehli dvaja mladí pohraničiari. Opäť kontrolujú pasy a papiere a pýtajú sa nás na zajtrajší plán. Džantugan ako aj ďalšie okolité
kopce na južnej strane nám rázne zakazujú
a naznačujú rukami, že pokiaľ zákaz porušíme, skončíme v putách. Pýtame sa ich teda,
kam môžeme ísť. Ukazujú smerom doľava na
nižšie kopce v rázsoche vybiehajúcej z hlavného hrebeňa smerom na sever. Tá je celá v Rusku, tam môžeme ísť, vraj sa to volá Via-Tau.
Sklamaní upúšťame od pôvodného plánu vyliezť a zlyžovať Džantugan – za riziko ruskej
basy nám to nestojí. Vojaci od nás ešte páčia
presný časový plán zajtrajšej túry. Via-Tau je
relatívne blízko a je to západne orientovaný
svah, takže nám stačí štartovať okolo šiestej.
Pár minút pred šiestou ráno vychádzam
rozospatý z chatky. Ešte som ani poriadne

nerozlepil oči a už vidím, ako sa k nám zdola
rýchlym tempom blížia dvaja ľudia s lyžami
na batohu. Majú naponáhlo, no keď vidia, že
sme ešte stále v chatke, spomaľujú. Zdravíme sa a pýtame sa ich, čo tu robia. Vraj sú
členovia horskej služby a idú sa dnes prejsť
do sedla Gumači, kúsok od Via-Tau. Hm,
zvláštna zhoda náhod, alebo skôr nenáhod?
Takmer tá istá túra, v tom istom čase a v doline, kde sa na lyžiach v tomto období objaví
pár ľudí za mesiac. Keď chlapi vidia, že ešte
raňajkujeme, dávajú si raňajky aj oni a potom
tesne pred nami vyrážajú vyššie do doliny.
Držia sa neďaleko nás, každú chvíľu si nás
fotia a následne niekam telefonujú. Je evidentné, že ruský big brother nás nenápadne
sleduje aj dnes. Nenecháme si tým pokaziť
deň a dávame si ľahkú túru na kopec ChotChat (3737 m) v masíve Via-Tau. V krásnom
počasí a výborných snehových podmienkach
je to však len slabá útecha v porovnaní s nádherným Džantuganom, ktorý máme celý deň
pred očami na druhej strane doliny.

Bezengi

Po dvoch dňoch v doline Adylsu sa presúvame do oblasti Bezengi, ktorú domáci hrdo
nazývajú predsedníctvo Kaukazu. Sídli tu
päť zo siedmych kaukazských päťtisícoviek

– okrem Kazbeku a Elbrusu všetky ostatné.
Prevýšenia niektorých stien v slávnom Bezengi múre idú cez dve tisíc metrov, ľadovce tu
majú desiatky kilometrov a severné steny sú
plné obrovských serakov s veľkým objektívnym nebezpečenstvom. Prezývku Malé Himaláje si táto oblasť naozaj zaslúži.
Východiskom do oblasti Bezengi je mesto
Nalchik, ktoré je zároveň metropolou Kabardsko-Balkarskej republiky. Kabardi i Balkari
sú, podobne ako ostatné kaukazské národy,
hrdí ľudia. Keď sa náhodou pomýlite a poviete
miestnemu, že je Rus, prebodne vás pohľadom
a rázne odvetí, že on Rus nie je, že je Balkar.
Podobne ako vodič nášho terénneho UAZu,
ktorým sa trmácame z Nalchiku do dediny
Bezengi. Tesne za dedinou je veľké vojenské
stanovište, kde aj nášmu vodičovi, napriek
tomu že je domáci, dôkladne kontrolujú doklady a papiere. Nanešťastie si doma zabudol
pas. Hrozí, že nás kvôli tomu ďalej do doliny
nepustia. Našťastie pomáha telefonát z miestnej agentúry. I takto dávajú Rusi jasne najavo,
že oni sú tu pánmi a že tu všetkých držia pod
krkom svojimi všadeprítomnými vojskami.
Po štyroch hodinách kostrbatej jazdy prichádzame do Bezengi kempu. Ide o relatívne veľký samostatne fungujúci komplex, pripomínajúci staré pionierske tábory. Okrem

chatiek je tu veľká spoločná jedáleň, v ktorej
tety kuchárky varia pravidelné teplé raňajky,
obedy a večere. Kúsok vedľa je maličký obchodík s potravinami, kde na prvý pohľad
toho veľa nekúpite, no pri bližšom prieskume zistíte, že tu zoženiete všetko potrebné
na tunajšie fungovanie. Nič zbytočné tam
nepredávajú, len to čo naozaj treba. Načo by
tu bolo desať druhov čokolád či paštét, keď
stačí jedna poriadna. O kúsok nižšie sa nachádza ďalší malý obchod, v ktorom je vtesnané všetko ostatné od liekov a drogérie cez
horolezecký materiál až po mapy a suveníry.
Opäť minimalistické, ale postačujúce. V strede kempu je veľká budova so spoločenskou
miestnosťou a administratívou kempu. Riaditeľ je nižší postarší pán s guľatou tvárou,
ktorý, súdiac podľa fotiek v jedálni, tu pracuje už minimálne 20-30 rokov. Podobne aj
krívajúci dedo, ktorý má na starosti horskú
záchranu a zrejme aj komunikáciu s vojakmi.
Na mape nad Putinovou fotkou nám presne
vysvetľuje, kde môžeme ísť a kde nie. Hneď
na to nám dáva do rúk vysielačku s tým, že
vyššie v kopcoch sa musíme každý deň hlásiť
kde sme, čo robíme a kam sa chystáme. Rádiové relácie sa musia konať každé tri hodiny
o 9:00, 12:00, 15:00 a 18:00. V ťažšie dostupných oblastiach je to spôsob, akým chcú mať
pohraničiari všetko pod kontrolou, keď už
nie osobne tvárou v tvár, tak aspoň na diaľku.
Z kempu vyrážame pod Bezengi múr
v ťažkotonážnom štýle s jedlom na päť dní.
Niekde pod Džangi Tau by mala byť malá
bivakovacia búda – jediná obývateľná v celej
oblasti. Prístup k búde je vraj dlhý, no v realite zisťujeme, že je ešte dlhší ako dlhý. Dedo

nás totiž poslal hore po ľavej moréne ľadovca
a tá sa za posledné roky s globálnym otepľovaním rapídne zmenila k horšiemu. Starý
chodník je miestami zrútený a my musíme
dlhé úseky obchádzať hore-dole žľabmi a kuloármi. V závere nášho veľkého morénového traverzu dokonca hrozí, že v strmej hline a suti nenájdeme zostup z bočnej morény
dole na ľadovec. Nakoniec sa horko-ťažko
dole dostávame, avšak celá táto tortúra nás
stála veľa času a síl a na búdu dorážame silne
pokrčení až po desiatich hodinách úmorného
treku. Ďalší deň túra nehrozí, dávame oddychový deň. No aspoň máme viac času premyslieť čo ďalej. Našim pôvodným plánom
na ďalšie dni bolo skúsiť nájsť a zlyžovať kontinuálnu líniu v Bezengi múre. Ten ale leží
celý na hranici s Gruzínskom a niekoľko krát
nám bolo prízvukované, že kopce v Bezengi
múre sú z ruskej strany pre horolezcov v súčasnosti úplne uzavreté a že si máme vybrať
iné ciele. Riskovať problémy a klamať do vysielačiek sa nám nechce. Upúšťame teda od
pôvodných odvážnych plánov a vyberáme si
namiesto nich ľahší kopec Pik Selli (4370 m).
Pik Selli je pekný vyhliadkový bod medzi velikánmi Dych-Tau a Šcharou. Už cestou k bivakovacej búde nás zaujala jeho SZ
stena. Fotku z výstupu stenou majú dokonca
zavesenú aj v jedálni Bezengi kempu, takže zrejme ide medzi miestnymi horolezcami
o populárnu ľadovo-firnovú túru. Vzhľadom
na nestabilné búrkové počasie vyrážame na
kopec ráno a veríme, že stena napriek SZ
orientácii odmäkne už doobeda. Na začiatok
mája je totiž nezvyčajne teplo, počasie skôr
pripomína júl a august. Stena preto podľa

Viac fotiek a informácií o našom kaukazskom
dobrodružstve nájdeš na webstránkach
www.miropeto.sk a www.skitheworld.eu.

Lyžiarske resumé
Elbrus (5642 m) normálkou z J strany
Chot-Chat (3737 m) Z svahom
Pik Selli (4370 m) SZ stenou
Za finančnú a materiálnu podporu
expedície ďakujeme:
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Na ľadovci Bezengi.(mp)

očakávania rýchlo mäkne a naše načasovanie výstupu je optimálne. Vrchol dosahujeme
okolo obeda. Výhľad zhora je naozaj famózny – sme v centre oblasti Bezengi a vidíme
okolo seba všetkých päť päťtisícoviek. Dlho
sa však nezdržujeme, zo všetkých strán sa
zbiehajú temné búrkové mračná. Zapíname
lyže a frčíme strmou firnovou stenou dole
na ľadovec, z ktorého pokračujeme opreteky
s dažďom dole k búde. Pár minút po našom
príchode sa spúšťa lejak, bijú hromy blesky
a my v prítmí z teplých spacákov počúvame
klepot dažďa na streche nášho Džangi hotela. Magická atmosféra, ktorú presne o 15:00
preruší šušťanie vo vysielačke: „Zdes baza
Bezengi...“ V reláciách s táborom sa striedame, táto vyšla na mňa. Lámanou slovensko-poľskou ruštinou vysvetľujem dedovi, že
je vsio charašo, že sme zjechali na lýžach Pik
Selli, že restujeme v Džangi koš a že zajtra
ráno zostúpime dole do bázy. Dedo je spokojný a dokonca nám odpúšťa večernú reláciu
o 18:00. Zatváram oči a spätne si premietam
zážitky uplynulých troch týždňov. Napriek
všetkým tým nečakaným zákazom, kontrolám a peripetiám s tunajším systémom som
vďačný za všetko, čo nám tu bolo dopriate.
Čo dodať na záver? Príroda nepozná hranice, tie si vytvárajú len ľudia vo svojich mysliach. Bohužiaľ, na Kaukaze sú v súčasnosti ľudské hranice veľmi výrazné. Hory boli
odjakživa symbolom slobody a nespútanosti
a tá tu chýba. Ak sa teda vyberiete na Kaukaz zo severnej strany, počítajte v pohraničnej oblasti s výraznými obmedzeniami. Ako
povedal jeden vojak v Adylsu – nemôžete ísť
na vrchol, ale môžete sa na kopec dívať zdola.
Pevne verím, že napriek komplikovanej politickej situácii Rusi otvoria pre horolezcov
v budúcnosti aspoň Bezengi múr a že sa na
krásne kaukazské kopce nebudeme musieť
pozerať len z diaľky...


5

