Projekt WALLISKÉ ALPY 2018
Diviackí turisti, zvlášť potom vysokohorskí turisti, mali tohtoročný prázdninový program veľmi
atraktívny, aj keď, dosť náročný. Zúčastnili sa totiž Projektu Walliské Alpy 2018 a to v oblasti, kde je možné
vystúpiť na niekoľko desiatik štítov vysokých viac ako 4000 metrov, áno, na čele s najkrajším na svete,
Matterhornom 4478m. Ako aklimatizačný program sme si vybrali najvyšší štít Nemecka, Zugspitze 2984
metrov, na hranici Nemecka a Rakúska v oblasti Garmisch-Partenkirchenu 708m. Bolo to v sobotu 28. júla
2018. Na obrázku číslo 1 vľavo Robko
Švec a vedľa Števo Hudák na vrchole
Zugspitze (na rakúskej strane). Pokiaľ by
som
v tejto
súvislosti
hovoril
o estetických záležitostiach tohto dňa,
tak to bolo z pohľadu ochrany prírody
zahanbujúce. Zugspitze sa tyčí priamo
na
hranici
medzi
Nemeckom
a Rakúskom. Sklo, betón, oceľ – to sú
z väčšej časti materiály, používané pri
stavebných prácach na vrchole.
Reštaurácie a pod. tu však slúžia
predovšetkým „tiež turistom“, i keď,
nepopieram, na kávičke sme si tu
pochutili. Územie, na ktorom tieto
stavby stoja je cca, ako päť futbalových
ihrísk a tieto dva štáty to majú
rozdelené v pomere cca 4 ku 1 (rakúšania). Na tomto najvyššom kopci Nemecka a to ste ešte nevideli,
nemohli vidieť – stojí obrovský stavebný žeriav a stále sa tu stavia o sto šesť. A evríky sa iba tak kotúľajú!
Následne sme sa presunuli do Walliských Alp, pod bájny Matterhorn 4478m, konkrétne do mestečka
Täsch 1450m. Alpy majú skoro 200 vrcholov presahujúcich výšku 4000 metrov. My sme sa rozhodli pre jeden
z nich a to Breithorn 4165m, na ktorý sme vystúpili v pondelok 30. júla roku 2018. Na obrázku číslo 2. zľava
Robo Švec (27. r.) so Štefanom Hudákom,
majstrom turistiky (73. r.). Z vrcholu
Breithornu je možné vidieť okolo 40
štvortisícových štítov. Mali sme krásne
počasie a aj preto bol rozhľad
z Breithornu priam famózny. Na západe
sme videli Mount Blanc 4810m, blízky
Matterhorn 4478m, o niečo vzdialenejší
Weishorn 4506m. V dialke na severe
„trojhviezdie“ Bernských Alp Eiger
3970m, Mních 4107m a Jungfrau 4158m
a na východe (teda na obrázku č. 2)
z ľavej strany
Nordend 4609m,
DufourSpitze 4634m (najvyšší štít
Švajčiarska)
a uprostred
obrázku
mohutný ľadovcový hrebeň Lyskamu
4527m. No - úžasný deň.
V piatok 3. augusta 2018 sme sa z „raja“ vysokohorákov, z Walliských Alp, vybrali na spiatočnú cestu
a to smerom na Salzburg, opäť k nemecko-rakúskej hranici. Tu, nad Obersalzbergom v rokoch 1937 až 1938
(za 13 mesiacov!!) postavili, ako darček pre Hitlera pri jeho 50. narodeninách Kehlsteinhaus, čiže Orlie
hniezdo v nadmorskej výške 1834m. Hitler nakoniec nebol Orlím hniezdom vôbec nadšený, trpel tu
závraťami a tak tu pobudol iba niekoľko krát a nikdy sa tu dlhšie nezdržal. Aj vďaka tejto skutočnosti uniklo
Orlie hniezdo likvidácii a po roku 1952 sa z neho stala výletná reštaurácia. Tak si môžu výhľady z Orlieho
hniezda, ktoré boli pôvodne určené iba pre Hitlera, vychutnávať teraz aj „bežní ľudia“. A sú to výhľady priam
ohúrujúce: pod kopcom je, ako na dlani Berchtesgaden 700m, Obersalzberg 814m, aj jazero Konigssee 603m.

Rovno oproti sa týči legendami opradený Watzmann 2713m – na obrázku číslo 3 sú vľavo Robko Švec (vnuk)
a vedľa neho Števo Hudák (starký) a na
obzore za nimi spomínaný Watzmann.
Touto cestou do ríše úžasných
hôr bolo mojim zámerom ukázať vnukovi
Robkovi tie krásne miesta, kde som pred
rokmi rád chodil a cítil sa tu šťasným.
Veď pobudnúť a rozhliadnuť sa z takých
úžasných štítov ako Matterhorn 4478m,
Eiger 3970m, Grandess Jorasses 4202m,
či Dom 4545m, Mount Blanc 4810 alebo
Mettelhorn 3406m + mnohé ďalšie
štvortisícovky na ktorých som bol, je
naozaj šťastím. Čo by som rozprával: za
tých deväť dní nášho pobytu v Alpách
som stíhol nafotiť viac ako 800 obrázkov,
z toho dobrá tretina sú fotografie
Matterhornu zo všetkých možných strán.
Asi najvzácnejším z týchto obrázkov bude ten vrcholový z Breithornu 4165m – bola to prvá štvortisícovka pre
Robka Šveca. Ja verím, že určite nie posledná. Na záver snáď ešte inšpiráciu k návšteve týchto končín. K tomu
isto iste poslúži obrázok číslo 4, kde môžete vidieť najkrajší štít sveta Matterhorn 4478m a z pravej strany
Robo Švec a Števo Hudák. Nuž a kde budú viesť naše kroky nabudúce .... dozviete sa to opäť, aj z Teplických
zvestí – ak, pravda, dožijeme.

Dca Štefan Hudák, majster turistiky
22.08.2018

