
Страна 1 од 3 

ЗИМСКИ УСПОН НА ЗАПАДНИ ЕЛБРУС (5642 м) 
 

Поласка 11.02.2020, 14:00 
Повратка 26.02.2020, 18:00 

 

Учесници: 

Цалберт Карољ, ПСК Спартак, Суботица 

Алфред Абрахам, ПСК Спартак, Суботица 

Клаудиа Сарваш, ПСК Спартак, Суботица 

Ласло Ходик, ПСК Спартак, Суботица 

Ребека Сорђе¸ ПСК Спартак, Суботица 

 

 

КРАТАК ОПИС 
 
11.02.2020, уторак, 1 дан 

Полазак из Суботице у 14.00 сати, пауза у Хоргошу, наставак путовања преко 
границе до села Вечеш надомак аеродрома у Будимпешти. Смештај у апартману, 

вечера у центру села, рани одлазак на спавање. 
 
12.02.2020, среда, 2 дан 

Устајање у 02.00, пут до аеродрома. Лет (Виззаир) у 05.55 за Москву на аеродром 
Внуково. Лет траје 2 сата и 35 мин. На аеродрому купујемо руске СИМ картице. По 
локалном времену у 18.40 летимо (Победа) ка Минерали Води, лет траје 2 сата и 20 

мин. Уговарамо такси превоз према Азау где стижемо око 02.00 после поноћи. 
 
13.02.2020, четвртак, 3 дан 

Устајање у 07.00, доручак у хотелу (шведски сто). Након тога шетња до Терскола и 
пријава успона руској ГСС (МЧС) и наставак шетње до Чегета. 
 

14.02.2020, петак, 4 дан 
Устајање, доручак. У плану имамо аклиматизацију: пешачење до 3000м/нв. Због 
забране обезбеђења скијашких стаза мењамо план и Старом жичаром идемо до 

станице Кругозор до 3000 м/нв, затим пешачимо до станице Гарабаши на 3850м/нв. 
Време је лепо, сунчано, са слабим ветром, температура ваздуха је око -15 степени. 
Враћамо се ходајући до 3000м/нв , затим жичаром до 2350м/нв до полазне станице. 

 
15.02.2020, субота, 5 дан 
Пењемо се жичаром до станице Гарабаши, аклиматизација до цца. 4200м/нв. Призор 

који нам се пружа је обесхрабрујући: од 4300 м/нв до краја видокруга све прекрива 
лед без снега. 
 

16.02.2020, недеља, 6 дан 
Напуштамо хотел и селимо се на 3750 м/нв у контенер који смо резервисали преко 
интернета пре поласка из Србије. У контејнеру има 4 кревата на спрат и један утикач 

за струју (мобилне можемо да пунимо). У осталим контејнерима су смештене групе 
руске специјалне јединице који су на обуци за турно скијање. Увече се дружимо са 
њима током спремања вечере. 

 
17.02.2020, понедељак, 7 дан 
Данашњи циљ нам је да нађемо проходан пут преко ледника и пукотина и да изађемо 

до Пастухове стене. 3 учесника остају на висину од 4300м/нв, а Алфред и ја 
независно тражимо пут преко ледника. Обојица налазимо пут, али различит. Алфред 
је наишао на пут до 4700м/нв, а ја до 4800 метара. Током силазка са 4300 м убедили 

смо и остале чланове групе да ходају на леду због привикавања, с обзиром да немају 



Страна 2 од 3 

други избор уколико желе на успон. Увече још једанпут оштримо дерезе. Лед је јако 

твд и плаве боје. Дерезе хватају око 2-3мм. Не сме се дозволити ниједна грешка. 
 

18.02.2020, уторак, 8 дан 
Са 3750м/нв селимо се на 4150м поново у контејнер. Морамо га прво очистити од 
снега, јер је ветар сломио врата и прва просторија/трпезарија је пуна снега. 

Спремамо ранчеве за успон. Топимо снег и трудимо се да што више течности 
уносимо.Ласло одлучује да одустаје од успона. Клаудиа и Ребека предлажу да идемо 
у навези (пружа им психичко осигурање). Временска прогноза предвиђа температуру 

ваздуха -22степена и преко ноћи и за сутрашњи дан, али због ветра субјективни 
осећај је -36 степени. Троје нас креће на успон у 23.00 
 

19.02.2020, среда, 9 дан 
Ноћ је веома хладна.Крећемо са чеоним лампама. Пре ледника формирамо навезу. Ми 
смо прва група која је кренула на успон. Споро се пробијамо преко ледника. Испод 

нас примећујемо и друге чеоне лампе, значи да су и други кренули. На 4700м 
развезујемо навезу. Лед је иза нас и одавде почиње снег. Договорили смо се да свако 
иде темпом који му одговара. Клаудиа се полако удаљава. Са десне стране на око 100 

метара нас неко обилази, касније сазнајемо да је то био Алфред. Ребека осећа 
симптоме висинске болести. Мени је хладно, јер једино ја немам перјане панталоне. 
На висини од око 4850 м заједно одлучујемо да одустајемо од успона и крећемо доле. 

Током силазка срећемо планинара из Јапана који је кренуо сам на успон. После њега 
стиже група руских планинара, има их око 12-15 и 3 локална водича. Пре ледника се 
везујемо у навезу. У мраку омашујемо пут ка доле и спуштамо се у погрешном правцу. 

Поново нам следи успон и наилазимо на прави пут. Видимо да и други одустају, 
приближавају нам се чеоне лампе. Долазе 3 планинара и руски водич. Стижемо да 
контејнера. Помало смо разочарани, али ипак свесни да смо донели исправну одлуку. 

За око 3 сата стиже и Клаудиа. Жали нам се да је имала проблема са дерезама, које 
су јој стално спадале са ципела. На висини од 5300м и она је одлучила да осустане од 
даљег успона. Алфред стиже око 13.00 сати и саопштава нам да је успешно испењао 

зими Западни Елбрус (5642м/нв). Радујемо се његовом успеху. Осим њега је само 
јапански планинар стигао до врха, остали су одустали. Тај дан само њих двојица су 
освојили Западни Елбрус.Одлучујемо да се брзо спакујемо и да сиђемо до 3800м,ако 

будемо брзи можемо стићи на последњу вожњу на жичари. Увече стижемо у 
„цивилизацију“, у хотел.  
 

20.02.2020, четвртак, 10 дан 
У плану нам је успон из села Терскол на пик Терскол на 3150м/нв. Успут свраћамо до 
водопада "Девичьи Косы". Спавамо у Международная обсерватория "Пик Терскол" у 

близини врха. 
 

21.02.2020, петак, 11 дан 
Силазимо са врха и смештамо се у Терсколу. Изнајмљујемо опрему за скијање и после 
подне се опуштамо на скијалишту. Алфред се одмара јер има план за следећи дан. 

 
22.02.2020, субота, 12 дан 
Алфред се успиње жичаром до 3000м затим креће на успон на врх Чегет 3461м/нв. 

Остали се скијају. Елбрус је 7. највиши скијашки терен на земљи. Стазе почињу од 
3850м од Гарабаши станице и завршавају се на 2350м на Азау. Висинска разлика 
износи 1490 метара, а укупна дужина ски стаза је 23км. Од тога 6 км спада у плаве, 

12 км у црвене и 5 
км у црн стазе. 
 

23.02.2020, недеља, 13 дан 



Страна 3 од 3 

Државни празник у Русији (День защитника Отечества) и нерадни је дан. Због тога је 

гужва на скијалишту. За нас је дан за одмор. Шетамо од Азауа до Терскола и назад 
7км.  

 
24.02.2020, понедељак, 14 дан 
Алфред рано устаје и пре отварања скијашке стазе пешачи из Азауа до станице 

Кругозор, на 3000 м. Остали се скијају. 
 
25.02.2020, уторак, 15 дан 

Пакујемо се, напуштамо хотел и комби нас вози у Минерали Води одакле имамо лет у 
21.30 за Москву. У Москву стижемо у 23.45. 
 

26.02.2020, среда, 16 дан 
Ноћ проводиму на аеродрому Внуково. У 11.05 имамо лет за Будимпешту. У Пешти 
ручамо и крећемо према Србији. Стижемо увече око 20.00 сати. 

 
 

Вођа високогорког успона 

Цалберт Карољ 
 


