Matterhorn ali Monte Cervino 4478 m

Pogorje Monte Rosa, Zumsteinspitze 4563 m
Ko sem nekaj leta prej obiskal pogorje Monte Rosa je
moj pogled padel na Matterhorn. Njegova veličina in
oblika me je pritegnila in sklenil sem, da moram v
prihodnosti na to goro. Pogled na Matterhorn te zasvoji
in ne moreš se mu upreti . Prvič sem poskusil že v letu
2011.

Prvi poskus, 2011
Prvič poskusim z Borisom
Likarjem. Vreme je lepo in
sonce sije. Vremenska
napoved je dobra. Prvi dan
prideva brez težav do bivaka
Corel na 3835 m. Drugo jutro
po slabo prespani noči se
odpraviva proti vrhu. Dobro
napredujeva, ko pa prideva
pod Scala Giordani in ko Boris
zagleda ta navpični zid, ki je
pred nama, ga psiha tako
udari, da se ustavi in reče:
“Jaz ne morem več!”
Poskušam ga spodbudit, da
greva naprej a se ne
premakne. Dobrih 200 do 300
višinskih metrov pod vrhom
se obrneva.

Skica: italijanski pristop
(Cresta del Leone)

Drugi poskus, 2013;
prvi dan
Z Dominikom se odpraviva
iz vasice Cervigna, ki leži na
2009 m. Naš plan je prvi
dan se povzpeti do bivaka
Corel na 3838 m. Vreme je
slabo, zato se odločiva, da
se ustaviva v koči (hotelu)
Duca degli Abruzzi na višini
2800 m. Dominik popoldne
počiva v koči. Da bi se bolje
aklimatiziral, se povzpnem
na 3200 m. Tam ostanem
kakšno uro, nato se
ponovno vrnem v kočo. Noč
prespiva dobro in zbudiva
se dobre volje in spočita.

Pristop do bivaka Corel na 3838m. Prvo zahtevno mesto, pod
bivakom Corel. Ladijska vrv je mokra in mastna, višina je
velika , stena gladka in strma. V roke navija kot sto m….!

Drugi dan v lepem vremenu brez težav prideva do bivaka Corel. Po prispetju
nimava z višino nobenih težav. Po nekaj urah bivanja na 3835 m Dominik že
kaže prve znake višinske bolezni (VB). Celo noč bruha in driska, njegovo
stanje je slabo. Če ne bo bolje bo potreben sestop v dolino. Drugi dan se
počuti bolje, vendar je izčrpan. Ne gre z mano na vrh in počaka v bivaku.

V bivaku je prostora za okrog 80 ljudi, vendar jih to noč spi vsaj 100.
Stranišče je zunaj in ob opravljanju potrebe je prelep razgled na rjavo črto
na ledeniku pod tabo. V bivaku je vse, kar potrebujemo. Elegantna kuhinja.
Skoraj kot doma!

Tretji dan: pristop na
vrh.
Začetek tretjega dne ni
obetaven. Dominika je VB
popolnoma izčrpala in se
pravilno odloči, da ne bo
šel z mano na vrh. Zjutraj
pred našim odhodom že
rešujejo iz stene, kar ne
najbolje vpliva na našo
psiho. Plezalec je padel na
izpostavljeni poledeneli
prečki tik nad bivakom.
Pridružim se hrvaški ekipi.
Navežem se s plezalko Ivo
in vodim navezo do vrha.

Vrh Matterhorna je pa zgodba zase. Ta gora ti pusti poseben občutek, ki se ga v
tistem trenutku niti ne zavedaš. Zavedanje pride čez kakšen mesec. Vsa odrekanja in
trud, ki si ga vložil za dosego tega cilja, so takoj pozabljeni.
Zaradi VB Dominika se odločim za hiter sestop brez spuščanja po vrvi, solo plezanje.
Pri bivaku sem čez 3 ure. Dominik je izčrpan, vendar OK,. Po 12 urah plezanja in hoje
sva končno nazaj v dolini.
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