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Letošní dovolená se nám vydařila po všech stránkách. A přitom chybělo málo a nekonala se.
Kam pojedeme, bylo jasné už dlouho. Loni i předloni jsme chtěli do
švýcarského Wallisu, jenže jsme vždycky začínali v Rakousku a dál
jsme už nedojeli. V roce 2016 jsme kvůli nejistému počasí byli sice pár
dní i ve Švýcarsku, ale hned na jeho okraji na Bernině. No a vloni nás
tlaková níže nad Achensee v Rakousku po vyplavení stanu nasměrovala zpět do suchého domova.
Proč se dovolená málem nekonala? Na vině jsem byla já a moje chátrající tělesná schránka. Začátkem července jsem totiž prodělala (už
potřetí) boreliózu a teprve dva dny před naplánovaným odjezdem mi
lékař sdělil, že krevní rozbor dopadl dobře a na dovolenou můžu. Asi
si dovolenou představoval poněkud méně akčně než my. Hurá!
Sbalili jsme tedy naše kupy zavazadel a po poradě s navigací jsme v
úterý 31.7. vyjeli - překvapivě bez kolon - po D1 směr Praha, Rozvadov, Mnichov a dál do Německa. Bylo vedro, klimatizace zapnutá.
Nicméně jsme se občas radši bez ní potili, abychom neskončili jako
vloni já s bolením v krku, které jsem si tehdy z Rakouska přivezla. Na
noc jsme zastavili na jednom parkovišti před Lindau u Bodamského
jezera a přespali v autě. To už jsem měla další problém, a sice stále
ostřejší bolest v levém rameni, patrně nějaký akutní zánět. Noc spíše
probdělá a ráno jsem ruku nemohla ani zvednout, abych si učesala
culík. Seděli jsme smutně na lavičce na parkovišti a vymýšleli, co dál.
Obvodní paní doktorka Víchová ani náš dvorní ortoped Pepa Bělík nebyli telefonicky k zastižení. Ruda chtěl jet raději zpátky domů, já ne.
Rozhodli jsme se tedy pro kompromis - zůstat na den nebo dva v nějakém kempu u Bodamského jezera. Objížděli jsme kempy kolem jezera, které vždy vypadaly jako silně přelidněná stanová sídliště s pokuřu2

jícími rodiči a řvoucími robátky. Po obhlídce třetího bylo jasno - jedeme do hor, nějak to dopadne. Ruda náročnou cestu přes hory - Chur,
Oberalppass, Andermatt, Furkapass, Brig a Visp - bravurně odřídil a
večer v drobném deštíku (sakra!) jsme už stavěli náš pohodlný velký
stan Husky v nám dobře známém kempu pro horaly. Kemp se jmenuje
Attermenzen a leží mezi Täschem a Randou v Mattertalu, ve výšce
1400 m. Rameno bolelo trochu méně a v noci jsem se s opatrností už i
vyspala.
Ráno bombasticky krásné počasí! Můj vysněný cíl, sluncem růžově a
zlatě nasvícený Breithorn, nám koukal do stanu a říkal - pojďte, jsem
blízko... No kdo by odolal? Půjdeme hned zítra.
Jako vždy na dovolené jsme měli s sebou i kola. Vyjeli jsme tedy na
průzkumnou cyklo výpravu do Zermattu, zjistili jsme jízdní řád lanovky
na Klein Matterhorn, prošli jsme si pěšky okruh ke kostelíku v osadě
Blatten a ještě jsme hledali dle popisu z netu nástup na feráty nad
Zermattem, které máme taky v plánu.
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Cestou zpět ke kolům, zanechaným v jedné místní uličce, jsme potkali
dva sympatické Slováky Jana a Miru, kteří vylezli na Breithorn před
pár dny. Byli s námi stejné krevní skupiny a ochotně se podělili o zážitky i doporučení na výstup. Rozhodli jsme se, že do Zermattu pojedeme stejně jako oni vlakem. Takže ahoj - třeba se ještě někde na horách potkáme - a zpět do kempu, sbalit se na zítřejší den D.
Ráno drsný budíček v 5,15. Na kolách do Täsche na nádraží, tady jsme
je zamkli u zdi a přesedli na vlak. Chladné ráno a krásný výhled na
Matterhorn i Breithorn nás během cesty po Zermattu k lanovce dokonale nabudily.

Gondolová lanovka za 110 ChF pro jednoho - uf! (ale zpáteční) nás
vyvezla přes Furi, Schwarzsee, Furg na Trockener Steg, tady jsme
přestoupili do velké kabiny, která kupu lyžařů a pár horolezců docela
rychle vyplivla až do tunelu na Klein Matterhornu do výšky 3880 m,
takže jsme byli ve chvilce o více než dva kilometry nad Zermattem.
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Nezdržovali jsme se tu a hned jsme vyšli vstříc našemu cíli - Breithornu. Před námi už šlapala lanová družstva dalších dobyvatelů v helmách (říkáme jim Helmuti), náležitě ověšená cinkajícími karabinami a
ledovcovými šrouby. Na platu pod začátkem strmého stoupání jsme
jako všichni nazuli mačky a funěli do kopce.

Cestou jsme po solidním mostě překračovali jen jednu trhlinu, jinak to
bylo šlapání ve stopě. Počasí neskutečně krásné, myslím, že na žádnou čtyřtisícovku jsem nelezla jen v tričku s krátkými rukávy a v kalhotách, vyrolovaných po kolena. Výhledy na okolní hory po celý čas
nádherné - dvojčata Castor a Pollux, Liskamm, Monte Rosa a samozřejmě Matterhorn s nezbytným oblačným závojem kolem vrcholu.
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Na západním vrcholu Breithornu ve výšce 4164 m jsme stáli v 11,45
hod, takže nám výstup trval 2 3/4 hodiny, což je průvodcovský čas. Na
vrcholu jsme se nechali vyfotit ve stejné pozici jako před 22 lety v roce
1996. Breithorn byla naše první společná čtyřtisícovka (ovšem pěšky
od Gandegg Hütte, byli jsme holt mladí) a je i naší poslední "čtyřkou".

Nahoře jsme seděli a koukali kolem dobrou hodinu a mám pocit, že si
pamatuju každou minutu. Španělský pár, co nás fotil. Poněkud nešikovní japonští manželé, nicméně šťastní z dosažení vrcholu, se zřetelně otráveným vůdcem. Obložené housky, mandarinka a čokoláda jako
vrcholové menu. Lákavá stopa po úzkém hřebeni na východní vrchol
Breithornu. Tři Češi, co došli nahoru, když se zrovna zatáhlo, takže nic
neviděli. Dolů se mi vůbec nechtělo. Ruda avizoval při sestupu potíže s
dýcháním a rovnováhou, sestup na plato byl nicméně v pohodě. Obveselil nás vyděšený Japonec, oblečený bůhví proč v pláštěnce, plazící
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se po kolenou přes tu jedinou trhlinu na celé hoře. Z plata ke Klein
Matterhornu terén sice ne moc, ale přece jen stoupal a Rudovi už nebylo úplně dobře, šli jsme pomalu. (Ruda říkal, že se vlečeme jako
Němci od Stalingradu, ale tak hrozné to nebylo). Předcházeli jsme
třeba mladou slečnu, která byla úplně vyšťavená a i když její partner
nesl oba batohy, byla očividně na konci sil. Mladík na ni čekal u vchodu na lanovku, naproti jí ale nešel. Česká paní, co byla s námi na vrcholu, se taky necítila dobře. Já byla stále v pohodě. V ceně jízdenky
byla i prohlídka ledového paláce s vytesanými sochami, podívali jsme
se tam, ale tahle lákadla na turisty nás moc neberou. Ještě jsme chvíli
koukali na filmy s tématikou místních hor, flory, fauny, vrtulníků a horolezců, jenže Rudovi bylo stále nedobře a studeně tam protahovalo,
takže nastal čas nastoupit do lanovky na zpáteční jízdu.
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V Zermattu jsme se prošli po hřbitově - jediné tiché místo téměř bez
lidí - a pak jsme pospíchali z toho přecpaného mraveniště na vlak
zpět. Kola nás v pořádku čekala u nádraží, kde jsme je ráno zanechali.
Dali jsme si nanuky jako odměnu a po večeři v kempu specielně pro
tento okamžik vychlazené Prosecco. Spalo se moc dobře.
Další slunečný den měl být odpočinkový. Vyšli jsme přímo z kempu po
moc pěkném chodníku kolem potoka Wildibach. Cesta stoupala tisíci
serpentinami až k rozcestí Springelboden ve výšce cca 2200 m na červeně značeném dálkovém chodníku Europaweg. Až sem jsme nepotkali živou duši a i potom jen pár turistů. Výhledy na druhou stranu
Mattertalu se nedaly nefotit, dominovala krásná čtyřtisícovka
Weisshorn.
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Putování po Europawegu směrem k Europahütte pohodové, stále nahoru a dolů, strmé úseky vzorně zajištěné lany, kolem plno kytek,
zpestřením byl tunel ve skále, dokonce osvětlený. No prostě Švýcaři.

Třešinkou dnešního výletu se stal nejdelší visutý pěší most na světě,
nádherná lávka nad celým údolím pod Europahütte v délce 494 m.
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Přešli jsme po něm a sestoupili, už docela unavení, do Randy. Dešťovou přeháňku jsme přečkali v místním kostele. Rudu v noci bolela kyčel a koleno, zkrátka odpočinek vypadá jinak. Ještě že tento výlet vymyslel on.
Opravdu odpočinkovým dnem byla neděle. Dopoledne jsme se projeli
údolím na kolech dolů pod Randu a zpět až nad Täsch, chtěli jsme si
prohlédnout tamní kemp Alphubel. Je malý a není tak dobře vybavený
jako ten náš. Odpoledne jsme strávili na dece u přírodního koupaliště
- ledovcového jezera Schalisee. Nám, zvyklým koupat se v lomu v Olšovci hned jak odtáhnou lední medvědi zpět k pólu, bílá ledovcová
voda nedělala problémy. Večer sprchlo, ale jen tolik, aby švýcarská
tráva byla zelenější.

Další horký den byl ferátový. Do Zermattu jsme tentokrát jeli s taxi
Freddy za 7 ChF přímo z našeho kempu, řidiči mají trasu najetou a tak
jsme za 15 minut už vysedali v jejich garáži v Zermattu. Nástup jsme
okoukli hned první den a tak jen k němu vyšlapat, nasoukat se do úvazu a vlézt do stěny. Feráty jsou tři, navazují na sebe a mají obtížnost B,
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D a E. Vylezli jsme první dvě, zejména ta druhá byla moc pěkná, dobře
zajištěná, v plotnách po železných kolících nahoru i dolů. Chyběla tradiční švýcarská lahůdka - převislá síť, ale místo ní jsme si užili převislý
žebřík, dole neukotvený, takže se volně houpal.

Trochu jsme hledali sestup, který byl ve vedru taky docela výživný. Celou dobu jsme měli krásný výhled na Zermatt dole pod námi i na
všechny okolní velikány jako Täschhorn, Dom, Alphubel a samozřejmě
Monte Rosu, "náš" Breithorn a Matterhorn. Takové výhledy se prostě
neomrzí.
V úterý jsme se vydali opět na Europaweg, tentokrát ale pomohla lanovka na Sunnegu z Zermattu, která byla v tomto prvním úseku vlastně metrem. Těch 700 výškových metrů zvládla za pár minut a my jsme
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ušetřili nohy a síly. Na terase Sunnegy jsme se vymotali z chumlu převážně Japonců, zuřivě fotících neodolatelný Matterhorn, a vydali se
procházkovým tempem po chodníku jako v parku.

Opět nahoru i dolů, kolem krásných skalkových kytek a s výhledy na
čtyřtisícovky kolem.
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Po horizontále jsme došli až do osady Täschalp, kde jsme si prohlédli
starou kamennou kapli, ovšem s moderně pojatým oltářem ze skla.
Odraz slunce v krystalech byl jednoduše nádherný. V místní hospůdce
nám naservírovali poctivé hrnky výborné švýcarské kávy.

Chtěli jsme dojít až na rozcestí Springelbode a sestoupit přímo do našeho kempu, ale vzhledem k zítřejšímu náročnému programu jsme
sestup trochu zkrátili a to tak, že jsme sešli rovnou na okraj Täsche k
malé kapličce u cesty. Tam jsem pozalévala květinovou výzdobu jako
poděkování švýcarským nebesům za jejich přízeň.
Další slunečný den byl opět ferátový. Už doma jsem si na netu vyhlédla ferátu Aletsch kolem přehrady Gibidum nad osadou Blatten, poblíž
Brigu. Až nad přehradní hráz, kde feráta začínala, jsme dojeli za hoďku
autem. Tahle feráta má jednu velkou výhodu - nulové převýšení, protože její trasa vede prakticky vodorovně po skalách kolem hladiny je13

zera. Po stavbě překrásné klenbové přehrady asi zbylo dost armovacích želez, protože jsme většinou šlapali po železných kolících a jistili
se na ocelovém laně nad nimi. První polovina byla lehká, pohodová,
jen v jednom místě stupy i lano mizely pod vodou.

Tento úsek se však dal obejít nově zřízenou, výše osazenou variantou.
V polovině trasy jsme přešli na opačný břeh přehrady po nepálském
mostu. Až dotud bylo tradiční horko. Než jsme se ale nasvačili, zamračilo se, od ledovce studeně foukalo a dokonce zahřmělo. Tohle nás
popohnalo a pustili jsme se rychle do druhé, těžší poloviny feráty. Bylo tu víc svislých až převislých míst se žebříky. No a taky jsme pochopili, proč dvojice lezců, kterou jsme sledovali z lehčího břehu, postupovala tak pomalu. Feráta zde totiž opět zmizela pod ledovcově neprůhlednou hladinou, tentokrát ovšem bez vybudovaného bypassu. Skála
byla téměř svislá, chyty žádné a těsně nad větrem rozbouřenou hladi14

nou jen houpavé lano. Ruda hrdinně zanotoval "… kdo se bojí vodou
jít, podle tónu faraonů musí žít ..." a smočil nožky. Ani mě nenapadlo
fotit, škoda. Já taky pokřtila mé nové Salamony ledovou vodou. Část
kritického úseku jsem ale jaksi přebaletila po laně, fakt se mi znovu
nechtělo pod vodu.
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Dál už bylo lezení v pohodě. Závěrečné zpestření - sjezd po laně přes
příčnou rokli - jsme museli obejít, protože jsme neměli kladky a brzdy, které byly nutné pro její překonání. Feráta končila dost vysoko nad
hrází, sešli jsme na ni a mnohokrát fotili tu elegantní skořepinu i
spousty vody, co se řítily přelivem pod hráz. Na závěr ještě vyšlapat
250 schodů nahoru na parkoviště a konečně si přezout suché boty.
Ale vlastně vlhko ani moc nevadilo, nějak jsme to nevnímali. Jo a počasí bylo nevlídné (naštěstí nepršelo) jen v onom kritickém místě, dál
už zase svítilo slunko. Až večer v kempu se přehnala docela silná, ale
krátká přeháňka.

Pro poslední den v horách jsme si vybrali pěší túru z Zermattu - Winkelmatten kolem lanovky na Gornergrat. Mysleli jsme, že bychom
mohli dojít až pod chatu Monte Rosa Hütte, a tak jsme šlapali v těžkých pohorkách a nesli mačky. Serpentiny byly pohodlné až k nádraží
Riffelalp a kolem úzkokolejky ke stejnojmennému resortu pro bohaté.
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Tady se obloha začala mračit a vlastně jsme neměli ani dost času, bylo
už poledne. Řekli jsme si, že šlapání už by stačilo a v nejlepším se má
přestat. Na sestupu párkrát sprchlo, ale na pláštěnku to nebylo. V přelidněném Zermattu jsme si naposledy užili japonských turistů a při čekání na taxi Freddy smlsli výborné švýcarské nanuky. V kempu ještě
pršelo, večer přestalo.
Ráno jsme se sbalili, naložili mokrý stan, rozloučili se se sympatickou
paní recepční - prý jí ten náš zelený stan bude chybět - a po poslední
kávičce vyjeli na cestu domů. Breithorn jsme poprvé za celý pobyt neviděli, mraky se držely nízko, ale když zavřu oči, mám ho v celé jeho
ranní růžové kráse před sebou.
Cesta proběhla kupodivu opět bez stání v kolonách, jeli jsme tentokrát přes Lichtenštejnsko a Rakousko, je to krásná trasa mezi samými
horami. Přespali jsme na parkovišti Asfinag u Attersee. Oběd, což byl
tradiční smažák, včetně zmrzliny, jsme si dali v Česku v Pasohlávkách a
odpoledne nás už vítali naši kocourci doma. Samozřejmě se tvářili, že
jim celou dobu naši hodní sousedi nedali nažrat. Díky bráškovi a jeho
obětavému zalévání i mé krásné muškáty přežily vedra a tak jen jablky
a švestkami obsypaná zahrada říkala - no to je dost, že jste konečně
doma!
Bylo to krásné, krásné a jen krásné.
(I ten opuchlý kloub na palci na noze se mi vcelku rychle uzdravil. Ortoped napsal do zprávy, že zánět byl z přetížení v horách...)

Listopad 2018
Olga a Ruda Klvaňovi
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