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Dovolená 2016
Článek o naší letošní letní dovolené začínám psát už 14 dní před Vánoci. Jsme oba
nachlazení, počasí nic moc, takže na výlet to nevypadá, cukroví na svátky napečené, uklizeno a sklenky naleštěné do vysokého lesku, zkrátka už se nemám na co vymluvit.
Loni nám nevyšlo počasí a doufali
jsme, že letos bude
líp. Ale osvědčený
termín znova selhal a
svatý Petr opět nespolupracoval, i když
to ze začátku tak nevypadalo. Vyjeli jsme
natěšení ve středu 3.
srpna a už odpoledne
jsme stavěli náš velký
pohodlný stan v kempu v Seefeldu u Attersee.
Podvečerní koupání v
jezeře bylo moc příjemné. Feráta, kterou
jsme vybrali na čtvrtek, se jmenovala Brenneriesenklettersteig. Odbočku k ferátě jsme si
jeli před večeří prohlédnout na kole.
S batohy, nabalenými ferátovou výbavou, v protivném dusném vedru jsme šlapali
na nástup. Bohužel jsme minuli správnou odbočku a strmý výstup (i když zpestřený dlouhým žebříkem a několika lany) pořád ferátu nepřipomínal, jezero bylo ve stále větší hloubce, až bylo jasné,
že jsme se sekli.
Takže ani výhled z
Dachsteinblicku
na ledovce Dachsteinu a následné
úspěšné vysílání z
Brennerin 1602 m
n.m. některým z
nás náladu nespravilo.
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Sestup
byl
úmorně
dlouhý. V noci se strhla
vichřice, Ruda musel
ukotvovat stan a celý
další den pršelo. V tomto nevlídném počasí byly časté cesty na sociálku v kempu obzvlášť
otravné.
Repete
feráty
jsme zavrhli, byla by příliš mokrá a výstup skoro
1000 výškových metrů
by nám vzal síly, které
jsme chtěli ušetřit. Rozhodli jsme se pro pohodový cyklovýlet kolem
jižního konce Attersee až k Nussdorfu a stejnou cestou zpět. Jízda na kole kolem jezera je
v zásadě po rovině, tedy
odpočinková, a kilometry
přibývají docela rychle.
Zpestření výletu zajistila
zastávka v Eurocampu,
který provozují rakouští
mládežníci - socialisté.
Přivítali nás totiž Marx,
Engels a Lenin na plakátech v nadživotní velikosti. Opravdu se nám
po těchto soudruzích už
skoro 30 let nestýská!
Celý den bylo oblačno,
cestou zpět nás honil
déšť, ale zmokli jsme jen
trochu.
Večer se v kempu vedle našeho stanu utábořilo pět trochu hlučných dvojic českých
( = Pražáků) motorkářů a my jsme měli stejně pobytu v hogofogo kempu dost, takže další
den byl přesunový s cílem v oblíbeném Ötztalu. Na čurací zastávce u Asfinagu na Inntalautobahn nás začal obtěžovat snědý migrant s početnou rodinou, Ruda ho ale briskně
odbyl - „verschwinde, aber sofort !!! “ - a už si netroufl.
Ubytovali jsme se stejně jako loni ve známém příjemném kempu Winkle, který se po
našem příjezdu v průběhu neděle zcela zaplnil. Chtěli jsme během zdejšího pobytu vylézt
na Wildspitzi a tak Ruda zamluvil na středu noclehy na Breslauerhütte (až se konečně dovolal, byla domluva snadná, dívčinka na chatě byla Slovenka).
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Abychom si spravili náladu ze
zpackané feráty u Attersee, vydali jsme se
hned v pondělí za krásného počasí na
céčkovou ferátu Lehner Wasserfall. Už
jsme ji před dvěma roky lezli a byla tehdy
moc pěkná. Nezklamala ani tentokrát, nepřelidněná, vzdušná, v poctivé žule (žádný
klouzavý vápenec) a lanový most přes vodopád byl tou pěknou třešničkou na závěr,
i když jsme oba poněkud navlhli. Holt vody
po deštích bylo ve vodopádu víc než obvykle. Protože jsme ji lezli jen 1 a 1/4 hodiny, byli jsme už na oběd zpět v kempu.
Odpoledne jsme tedy zajeli autem do Söldenu, v infocentru jsme si vzali plánek
další feráty – Moosalmklettersteig a šli na
věc. Od parkoviště to bylo po asfaltové
silničce 20 minut ke cvičným skalám, v
nichž jsme našli i tuhle krátkou ferátu. Teď
odpoledne už jsme na ní byli sami, podle
popisu měla trvat hodinu, my jsme byli
nahoře už za 25 minut. Těžší déčková varianta závěru se mi moc líbila. Dnešek byl
velmi úspěšný den, jeho zakončení taky
příjemné posezením s rodinou Čápových z
Bystřice pod Hostýnem, kteří měli stan naproti nám. Seznámili jsme se přes naši slivovici a společně jsme vypili jejich víno.
Bohužel pro další pobyt v Ötztalu
jsme už vybrali všechno hezké počasí. V
úterý od rána naprosto zoufale lilo, kemp
se během dne vylidnil (včetně Čápových),
my čvachtali ve zvětšujících se kalužích a
sledovali sníh, který ležel na okolních kopcích jen pár set metrů nad námi. Bylo jasné, že z Wildspitze nic nebude, v takovém
množství nového sněhu by to byl risk. Ve
středu jsme odřekli nocleh na Breslauerhütte, sbalili deštěm řádně nacucaný
stan a vyjeli údolím dolů, jakože domů. Pofňukávala jsem, že stejně jako loni bude ze
14 dní dovolené zas jen týden. Rudovi se
mě asi zželelo a dole v Ötzu navrhl, že na
Berninu to už není daleko a třeba tam bude líp. Hurá! Honem dokoupit zásoby v
místním Sparu a na dálnici jsme uháněli
ne k Innsbrucku, ale do tunelu Landeck a
mým milovaným údolím Engadinu až do švýcarské Pontresiny, do kempu Morterasch. Příslibem zlepšení počasí bylo, že zatímco v Inntalu pršelo, za landeckým tunelem dokonce
svítilo sluníčko. Prostorný a bezchybný kemp jsme už znali, v jejich databázi nás prvním
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kliknutím našli, místo na
stan moc pěkné a tak jsme
se těšili na další dovolenkové dny.
Nadmořská výška
kempu je 1800 m n.m.
Ráno bylo slušně chladno,
ale krásně. Hned za výjezdem z Pontresiny ve
směru na Berninapass je
vodopád, kolem něhož
vede feráta La Resgia. Se
švýcarskými klettersteigy
máme ty nejlepší zkušenosti a tady jsme si je potvrdili. Obtížnost C/D, v
pevné žule, vzorně zajištěná, lanový most s přelezením do těžkého převislého úseku. Následovala vzdušně umístěná lavička, s krásnými výhledy na
sluncem ozářené hory Berniny a s
kasičkou na dobrovolný příspěvek od
lezců. Druhá polovina cesty stejně pěkná, plotny, převisy a samozřejmě nechyběla ani jejich oblíbená síť, docela
náročná na fyzičku. Posledním převisem jsme vylezli na krásnou horskou
loučku, kde cesta končila. Svačinka byla zasloužená. Za námi dolezla trojice,
cca třicátníci, a jeden z nich mě začal
poučovat, že mám lézt plynule jako
kočka. Vyklubal se z něj Čech. Neměla
jsem ale chuť vysvětlovat mu, že s mou
poškozenou páteří jsem ráda, že lezení
vůbec dávám.
Serpentinami v lese jsme sešli
zpět k autu a v kempu jsme si dali k
obědu smaženici z místních hřibů, které
jsem nasbírala cestou dolů. Pak jsme
nabalili batohy na velký kopec a vyjeli
na parkoviště u lanovky na Diavolezzu.
Na další den jsme totiž naplánovali ledovcový výstup na Piz Palü 3905 m,
kde jsme byli už v roce 2002 a znova
jsme tam chtěli před dvěma roky, to byla ta neuskutečněná akce s Radečkem, který jsem
propíchla cepínem v batohu. Tehdy jsme neměli dopředu zamluvený nocleh a tak nás tam
neubytovali. Na chatě na horní stanici jsme tentokrát měli zabukovaný nocleh s povinnou
polopenzí. Večeře byla opulentní, čtyřchodová, s moučníkem na závěr, a samozřejmě příslušně švýcarsky drahá. Kdo vrčel pod fousy je jasné, já si ji užívala. (Třeba k polévce byly
dva plátky chleba. Jeden jsem chtěla vrátit, ale Ruda přikázal – sníst, ten stál nejmíň euro!). Večer jsme stejně jako před dvěma lety na chatě Boval pozorovali a spolu se všemi
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lezci z Diavolezzy fotili nádherný západ slunce a zlatě ozářené hory Berniny. Na tohle se
nezapomíná.

Ráno brutální budíček ve 3,15 hod, snídaně - přebohatý bufet – a vyrazit do naprosté tmy. Bohužel hvězdy, co byly sem tam vidět, se brzy schovaly za mraky a už jsme
tušili, že Norové se s dnešní předpovědí špatného počasí strefili. Za světla čelovek jsme
přelezli několik sedel nahoru dolů kolem Piz Trovat (kruci, před
lety, co jsme tu šli na stejnou
túru, to přece nebylo tak daleko!). Po dvou hodinách, v půl
sedmé, jsme už navázaní a s
mačkami na nohách šlapeme po
ledovci za několika dalšími lanovými družstvy vzhůru. Bohužel séraky a trhliny ledovce mizí
v mlze a dece z mraků. Nicméně jsme prošli celý ledovcový
labyrint, tady stopa byla jasná,
ale na platu pod sedlem ve výšce 3400 m v 8,45 jsme se otočili
k sestupu. Zde totiž přestala
veškerá sranda, fučelo, namrzající mlha, padal sníh, co zafoukával stopu a i všechna
ostatní družstva výstup vzdala a vracela se. Navzájem jsme se vyfotili s trochu předstíraným úsměvem. Škoda, sem se už bohužel nikdy nepodíváme. A to nám chybělo už jen
500 výškových metrů, těch nejhezčích. Ruda s sebou nesl i staničku, Piz Palü je soťáckým
kopcem. Celou cestu zpět se deka nad vrcholy neroztrhla. Na chatě jsme si dobalili zanechané věci a sjeli lanovkou dolů. Únava velká, spánek zasloužený.
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Poslední den ve Švýcarsku jsme strávili na kolech, výletem po cyklostezce do Sankt
Moritz a dál směrem k Malojapass. Moc se nám líbil kostel St. Gian ze 14. století s krásně
upraveným hřbitovem v Celerině, vyzdobené hotely a vůbec celá zástavba v Mořici,
nechyběly tradiční ortodoxní
židovské rodiny, klid kolem
jezera Silvaplana i hory všude kolem. V kempu kitesurfařů cca v polovině jezera Silvaplana končila cyklostezka a
tady jsme i my otočili. Den byl
ukázkově nádherný (sakra,
nemohlo tak být včera?) a my
se cestou zpět kochali a kochali.

Večer jsme si připili
červeným vínkem na ukončení dovolené a v neděli ráno
jsme vyjeli přes Rakousko a
kolem Vídně domů. Naši kocouři Lucin a Bertík nás nadšeně přivítali, zvlášť když dostali dvojnásobnou porci salámku za to odloučení, a náš
život se vrátil do zaběhnutých kolejí.

Bylo to hezké a za rok, dá-li Pámbu zdraví, se do Alp opět vydáme. Ale jak si jen
naklonit svatého Petra...

Olga a Ruda Klvaňovi
prosinec 2016
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