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 Do psaní se mi proklatě nechtělo. Ruda sice říká, že dovolená 
nebyla tak špatná, ale do naplnění mých představ měla hooodně 
daleko. Letní počasí už prostě není co bývalo a zdá se, že po-
sledních pár let svatý Petr zkazil, co mohl. Takže ty kopce, co jsme 
si letos vysnili a poctivě na ně před dovolenou trénovali, jsme ani 
nezahlídli. Nicméně pohybu bylo navzdory počasí docela dost, 
Ruda náš pobyt v horách nazývá „dovolenou“ se zcela zjevným 
ironickým podtextem. 
 Původní plán byl, že se cestou do Švýcarska zastavíme na pár 
dní u rakouského jezera Achensee, které je z mně neznámých dů-
vodů Rudovou srdeční záležitostí. Už jsme tam v předchozích le-
tech dvakrát mokli. Pamatuju si na moment, kdy jsem před stanem 
vařila, začalo lít a my z auta (do našeho malého stanu Jurek teklo) 
sledovali, jak dešťový příval tu polévku ředí. Při dalším pobytu se mi 
při večerní procházce podařilo zahučet po mokrých kamenech do 
jezera v bílých kalhotách, samozřejmě k Rudovu neskrývanému po-
bavení. Pro klid v domácnosti jsem ale nakonec na Achensee kývla 
a ve čtvrtek 3.8. ráno jsme vyjeli. 
 Ačkoliv jsme odjezd naplánovali na všední den, zácpám jsme 
se nevyhnuli. První byla už na výjezdu z republiky do Rakouska u 
Poysdorfu. Další a podstatně výživnější zácpu jsme absolvovali za 
Salzburgem na hraničním přechodu do Německa. Venku 37 Celsiů, 
ještě že klima fungovala. (Bohužel se to neobešlo bez následků -  
začala jsem  pokašlávat a během dovolené se kašlíček pěkně rozvi-
nul). V řízení jsme se poctivě střídali, ale i tak byla cesta únavná. 
Už jsme holt starší a aut je na silnicích podstatně víc než před pár 
roky. Ubytování jsme měli zajištěno v našem oblíbeném kempu 
Wimmer hned u jezera, kde je rakouská pohoda, čisto a klid. Náš 
veliký stan je pohodlný a hodil se  mezi místní karavany. Vyvěsili 
jsme i českou vlaječku. Jen Ruda nelibě nesl, že mu nefungovalo 
připojení na místní WiFi. 
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 V pátek ráno bylo hezky. Jako cíl jsme vybrali ferátu na Ross-
kopf obtížnosti C/D. Na kolech jsme dojeli k lanovce Rofanbahn (to 
jsou ty seniorské finty, abychom nemuseli šlapat k lanovce a hlavně 
nazpátek do kempu, unavení po výletu). Za 37 eur nás oba vyvezli 
o 800 m výš, pod nástup to v úmorném vedru trvalo 1,5 hodiny. Fe-
ráta byla moc pěkná, docela do kopce, perfektně zajištěná a bez 
nadbytečného železa, spíš jen lana a lezce nechávala lézt po skále. 
Lezečky se osvědčily. Z vedra se mi při výstupu udělalo nevolno, 
pustili jsme před nás dvě děvčata, důkladně se napili a každý jsme 
slupli energii sbalenou  na cesty – osvědčenou tatranku. Dál už bylo 
vše v pořádku až k vrcholovému kříži. Průvodcovský čas lezení 1,5 
hod  jsme i přes zdržení s mou nevolností stihli. Sestup byl částeč-
ně zajištěný, výhledy na všechny strany bezchybné a chodníček 
mezi kopci byl vedený moc hezky. Cestou dolů se ale nebe zata-
hovalo a na spodní stanici lanovky už pršelo. Naštěstí ne moc, tak 
jsme rychle dojeli zpět do kempu a po zasloužené večeři jsme se i 
okoupali v jezeře.  
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Silným zážitkem dne pro Rudu se stal náš starší soused Holanďan, 
procházející se kolem svého bydlíku v tangáčích. Tentýž pán další 
ráno okouzloval pro změnu zase mě, tentokrát úplně bez jakých-
koliv gatí. 
 Sobota měla být dle předpovědi proměnlivá. Zvolili jsme výlet 
na kolech po cyklostezce podél jezera až na jeho severní konec a 
dál po pravém břehu říčky Walchau. Cestou jsme se kochali vý-
hledy na jezero, okolní hory, úpravné a po rakouském způsobu kvě-
tinami vyšperkované vesnice. Zpátky jsme jeli stejnou trasou. 
V Achenkirchu jsme si prohlédli křížovou cestu s kaplí na kopci. 
Strmé schody právě zametaly a neexistující pavučiny oprašovaly 
dvě čilé usměvavé babičky, které ke křížové cestě dojely stejně jako 
my na kolech. V Achenkirchu v infocentru jsme si vzali mapky cyklo-
tras a prospekt s dalšími ferátami. Odpoledne se zatáhlo a zvedl se 
vítr, nicméně jsem si ještě aspoň já šla zaplavat do jezera, Ruda 
odmítl. Pravda, teplo vypadá jinak. 
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Celou noc na neděli pršelo a byla i bouřka, v horách obzvlášť pů-
sobivá. Norové se bohužel nemýlili ani v předpovědi na den, kdy 
s malými přestávkami pršelo rovněž. Takže jsme lenošili ve stanu, 
četli a mlsali domácí dobrůtky jako šlehačkové rohlíčky, bábovku a 
kafíčko. Odpoledne v jedné přestávce mezi dešti jsem Rudu pře-
mluvila k projížďce do Pertisau, což jsou lázně na protější straně je-
zera. Bylo docela zima a po půlhodině se hnal další déšť, i my jsme 
tedy hnali zpátky do kempu. Naštěstí jsme to stihli. 
 Pondělní ráno nic moc, postupně se ale vyjasňovalo. Moudře 
jsme počkali a vyjeli až po kávě. Vybrali jsme cyklostezku 463 
z Pertisau k Alpengasthof Gramaialm v horské skupině Karwendel 
západně od jezera. Cestou se postupně oteplilo až k tílkovým hod-
notám a tak Radlery na almu jen zasyčely. Pokračovali jsme pak dál 
údolím ještě půlhodinu k místní pamětihodnosti, kterou byl menší 
vodopád. Hučel ze skal a po pár metrech se ztratil někam ve vá-
penci pod zem. Níže v údolí už zase spořádaně tekla horská říčka.  
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Sjeli jsme zpátky k Pertisau a protože bylo nadále pěkně, vyšlapali 
jsme ještě údolím Gerntal k hospůdce Gernalm, zde opět oblíbené 
Radlery. Obě údolí byla plná krav a hlavně kravinců, místním mra--
vencům ale jde tohle hnojení očividně k duhu – všude byla obrov-
ská mraveniště, svědčící o neposkvrněné přírodě a exkluzivním ži-
votním prostředí.  
      Den jsme dobře využili a těšili se na ten další, naplánovali jsme 
totiž ferátu na nejvyšší kopec Rofanu Hochiss. Ruda se těšil dvoj-
násob, protože Hochiss je i soťáckým kopcem a tak se večer přiba-
lila k ferátové výbavě i stanička. 
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 Ráno bylo pěkně, scénář tedy stejný jako první den – na ko-
lech ke spodní stanici Rofanbahn, vyjet lanovkou nahoru s mnoha 
dalšími feratisty a vydat se ke stěně. Všichni naštěstí nešli na „naši“ 
ferátu, je jich tady totiž celkem pět a tak se lezci rozprskli. Hochiss 
má výšku 2299 m a feráta je obtížnosti C/D. Měla to být koruna le-
zení v těchto horách, aspoň podle popisu v prospektu. Překvapivě 
jsme se octli u vrcholového kříže už za půl hodiny místo za avi-
zované 1,5 hodiny dle průvodce. Tak buď jsme takové veverky nebo 
někde byla chyba. Ale lezení pěkné a Ruda nahoře taky dobře po-
vysílal, takže celkem spokojenost. No ale protože jsme měli ještě 
spoustu času, nevydali jsme se hned dolů nejkratší cestou. Z před-
chozího pobytu jsme znali impozantní skalní bránu Steinernes Tor a 
tohle byl náš zpáteční směr.  
 

 
 
Chodníčkem, kolem kterého kvetlo nepřeberné množství kytek, 
jsme scházeli až k Dalfazalmu s hospůdkou. Bylo tam plno, je to 
očividně oblíbený cíl turistů, kteří to sem mají od horní stanice la-
novky jen hodinu. Dali jsme si poctivé kafáče výborné kávy a od-
počinutí jsme se zařadili do štrúdlu rodičů s miminy (klidně spícími v 
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nejrůznějších šátcích nebo nosičkách), s už chodícími dítky, která 
se tu a tam vzpírala další porci šlapání, až po šedovlasé bábinky, 
ověšené foťáky a ustavičně brebentící mezi sebou. Cestou jsme při-
dávali do kroku, protože nebe opět (doprčic!) podezřele tmavlo. Dal-
ší den měl být přesunový do Švýcarska, doplnili jsme tedy blesko-
vým nákupem zásoby v místním marketu a na kolech téměř třetí 
kosmickou rychlostí dojeli do kempu. Stihli jsme to ještě před deš-
těm.  
 Konec je smutný. V noci přešlo několik lijavců takové intenzity, 
že náš stan to už neustál. Kapalo na nás shora jako v mučírně na 
Špilberku a začala protékat i podlážka. Zem nestačila tolik vody 
vsakovat a my doslova plavali. Ráno, i když pršelo méně (zato 
vytrvale!) a byla pěkná kosa, bylo jasné, že nemáme šanci mokré 
věci usušit. Moje hlasivky podezřele chrčely a kašel nabýval na in-
tenzitě. Takže jsem to byla já, kdo první řekl, že už to nemá cenu a 
jedeme domů. Podobně dopadli i další, co měli stany, takže odjezd 
z kempu byl téměř hromadný. Sbalili jsme fofrem a za deště, který 
nás provázel skoro celým Rakouskem, jeli zpět do našeho milého 
suchého domova. Do konce víkendu jsme drželi palce jihlavským 
Lence, Járovi a dětem. Přijeli na týden do Zillertalu (údolí naproti 
našemu Rofanu) pár dní po nás, ale bydleli v chatě, takže je déšť 
až tolik neomezil. 
 I když po celou dobu tohoto spisování přemýšlím, co vylepšit a 
změnit, abychom příští rok nedopadli stejně, nic moc mě bohužel 
nenapadá. Ale naděje umírá naposledy a  švýcarské hory tu za rok 
stále budou. 
  
  

Olga a Ruda Klvaňovi 
listopad 2017  

  
P.S.  
Paní lékárnice, po které jsem chtěla něco na kašel a hlasivky, se jen 
usmála a pronesla – určitě jste cestovali s klimatizací, že?  


