GRAUBÜNDEN

OBŘÍ KAŇON, JEZERA I STAROBYLÝ JAZYK

Vyhlídka Il Spir 400 metrů nad
švýcarským „Grand Canyonem“
je oblíbenou zastávkou turistů
v Graubündenu.
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Ruinaulta znamená v rétorománštině
hromadu trosek, a když mluvíme
o hromadě, je to v případě soutěsky
Ruinaulta ve švýcarském kantonu
Graubünden přece jen trochu
nepřesné. Před deseti tisíci let se
zde do údolí zřítilo neuvěřitelných
10 miliard krychlových metrů horniny.
A to už je pěkná hromada trosek.
Toto místo je právem přirovnáváno
k arizonskému Velkému kaňonu. Tady
ve Švýcarsku vysoké skalní stěny
prořezává mohutná řeka Rýn.

Turisté vystupují Corvatsch
s výhledem na jezero
Silvaplana a Sils.
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Stará kabinová lanovka na
vrchol Cassons. Ještě vloni
hrozilo, že bude zcela zrušena,
ale podařilo se vybrat na
nové lano a dokonce vytvořit
projekt na vystavění nové
stanice na vrcholu.

V zemské kůře se děly věci
Všechny záhyby řeky se dají stejně jako
takřka celé údolí lehce přehlédnout
z vyhlídky Il Spir, pokud ovšem nemáte
ve výškách závrať. Plošina je totiž velmi
směle vystrčená do prostoru nad propastí. Pohled je skutečně odzbrojující. Voda
v Rýnu zde má vlivem okolního zejména
vápencového podloží barvu mléka, a tak
když údolím projíždí vlak místní Rhétské dráhy se sytě rudou soupravou, je
to obrázek jako z pohlednice. K plošině
se dostanete z Flims velmi pohodlně asi
za hodinu pěšky nebo mnohem rychleji
na kole. Cesta vede kolem překrásného
jezera Cauma známého zejména svou tyrkysově modrou vodou. Nevykoupat se
cestou k soutěsce nebo zpět je skoro hřích.
V okolí však není jezero Cauma jediné,
podobně lákavé a průzračností vody srovnatelné je i jezero Crest, které leží severně
od Il Spiru, jen je trochu menší a zelenější.
Pokud se rozhodnete spustit se do údolí
k řece, vede tudy stezka pro pěší i pro cyklisty. Výhled na údolí z hrany soutěsky je
sice krásný, avšak její mohutnost a rozlehlost si možná lépe uvědomíte právě tady,
na jejím dně, u hladiny Rýna.

K další zajímavosti naopak musíte
vystoupat do výšky 2 675 metrů na vrchol hory Cassons. Naštěstí jako všude
ve Švýcarsku i sem vede lanovka, dokonce jedna z nejstarších v zemi. Ještě
nedávno jí hrozil zánik, protože bylo
– za téměř milion švýcarských franků
– třeba vyměnit lano, aby mohla jezdit
dál. „Nakonec bude nejen lano. Na vrcholu Cassons vznikne i nová stanice
lanovky a návštěvnické centrum,“ vysvětluje Francizka Reisserová z kantonu
Graubünden. Vrchol Cassons je výchozím bodem k pozorování ojedinělého
úkazu, který byl v roce 2008 zapsán
do Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO pod názvem Tektonická
oblast Sardona. Zjednodušeně jde o to, že
jen těžko představitelná síla – obrovský
tlak v zemské kůře – zde horniny staré
200 milionů let vytlačila na povrch a pod
nimi uvěznila ty mnohem mladší. Rozdíl
ve stáří hornin je jasně patrný pouhým
okem v podobně viditelné linie pod zubatým hřebenem okolních hor.
Linka tektonického zlomu Sardona
však není to jediné, co se dá z vrcholu
Cassons spatřit. Když se rozhlédnete ko-
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lem, naskytne se vám za jasného počasí
na jižní straně pohled na 500 alpských
vrcholů, z nichž řada přesahuje výšku tří
tisíc metrů. Když počasí příznivé není,
můžete si výhled lehce představit díky
desetimetrové panoramatické fotografii,
která je umístěna na vrcholu a jejímž
autorem je Tomáš Dvořák, který ve Švýcarsku žije již dobrých 40 let.
Po okolních kopcích se prohánějí svišti, jichž jsou tu stovky, ale také
kozorožci. Tato majestátní zvířata
jsou tu jako doma a místní obyvatelé
jim prokazují patřičnou úctu. Vždyť
kozorožec je nejen ve znaku kantonu
Graubünden – běžně se jeho vyobrazení objevuje na domovních znameních, na značkách aut, často narazíte
i na sochu kozorožce. Nicméně živá
zvířata můžete zahlédnout velmi často
při jízdě lanovkou na Cassons. „Poskakují po okolních skaliskách. Vždycky
jen žasnu, jak jsou mrštní, kam až jsou
schopní vylézt,” řekl mi muž obsluhující
lanovku. Neumím rétorománsky, ale to
ani nemusím, je totiž Čech. Milan Turko na lanovce pracuje a s rodinou žije
ve Flims již několik let.
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Zasněžené kopce
nad nejzapadlejším
místem ve švýcarsku,
vesnicí Samnaun, jsou
propojeny s rakouským
střediskem Ischgl.
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Kde se vzal Graubünden?
Největší ze švýcarských kantonů zabírá
šestinu plochy celé země, je však zároveň nejméně zalidněný. To dává naději, že
právě tady si užijete švýcarskou přírodu.
Právě zde je jediný národní park v zemi –
Parc Naziunal Svizzera, který byl v roce
1914 prvním podobným parkem v Alpách a ve střední Evropě. V Graubündenu rovněž pramení největší řeka starého
kontinentu – Rýn, který svoji cestu začíná v jezeře Toma, aby se po 1 324 kilometrech vlil do Severního moře.
Mezi další zvláštnosti regionu patří
jazyková pestrost. Kromě němčiny je
zde úředním jazykem i italština a také
starobylá rétorománština. Historie kantonu sahá hluboko do historie. Název
Graubünden vznikl patrně z názvu
nejvýznamnější spolkové země na jeho
území. Znaky všech tří významných
spolků můžeme dodnes vidět ve znaku
Graubündenu. Černo-bílý znak je právě
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nejvýznamnější Šedý spolek, kozorožec
reprezentuje Chrámový spolek a modro-žlutý znak s křížem pak Desetistoličný
spolek. Kanton se k Švýcarsku připojil
poměrně pozdě, oficiálním kantonem
země helvetského kříže se Graubünden
stal až v roce 1803.
Hlavní město oblasti Chur je jedním
z nejstarších osídlených míst ve Švýcarsku. Mluví se o historii staré pět tisíc
let. A stačí vejít do úzkých dlážděných
uliček, tajemných zákoutí, dvorů, průchodů historickými domy, vidět starobylé kašny, fontány a pochopíte, že toto
město má nepopsatelné kouzlo. Churu, jehož osídlení je zdokumentováno
archeologickými nálezy z období kolem roku 1100 před naším letopočtem,
vévodí mohutná katedrála, město je
od roku 451 dokonce sídlem biskupa.
Okolí katedrály tvoří tzv. Hof, který měl
náboženskou elitu chránit před kontakty s lůzou.

Dnes je Chur především křižovatkou a výchozím bodem pro další cesty
po Švýcarsku. Do Churu míří nejen panoramatické vozy Rhétské dráhy, které projíždějí trasy zapsané v seznamu
UNESCO, nýbrž i Ledovcový expres
– na trase ze Sv. Mořice do Zermattu
v Churu zastavuje denně. Vlakem se
dostanete také do nedalekého horského
střediska Arosa: speciální jasně modrý
vlak vás proveze malebnou krajinou
s neuvěřitelnými výhledy. Jízda autem,
byť jde o 32 kilometrů, znamená více než
240 ostrých zatáček. V takovém zápřahu
se příliš krajinou kochat nelze, proto se
vlaku nebraňte.
Skvěle lyžovat se dá i v méně
známých místech
Arosa dnes patří mezi nejpříjemnější
lyžařská střediska. Nemůže se sice rovnat graubündenským hvězdám zimních
radovánek, jako jsou Sv. Mořic nebo Davos či Klosters, ale ani se o to nesnaží.
Sedmdesát kilometrů sjezdovek ve výškách od 1 800 do 2 600 metrů nad mořem návštěvníkům Arosy úplně stačí.
Kanton Graubünden má i řadu dalších
zimních středisek, která sice nenesou
tak zvučná jména, avšak jejich nabídka je přinejmenším stejně kvalitní jako
v případě oněch notoricky známých.
A často dostanete něco navíc.
Typickým příkladem je oblast Samnaun. Přestože je to snad nejodlehlejší
místo Švýcarska, rozhodně stojí za návštěvu. „Trvalé spojení se zbytkem země
získalo zhruba před sto lety a dodnes
jsou okamžiky, kdy je ze Švýcarska dostupné jen v jednom směru. V opačném
se musí přes Rakousko,“ vysvětluje mi
instruktor lyžování Norbert na svahu
nad městem. Zdejší středisko je propojeno s rakouským centrem Ischgl,
návštěvníci obou mohou využít na 200
kilometrů sjezdovek, na které je dopraví
celkem čtyřicet vleků a lanovek.
Jen v Samnaun se však mohou pochlubit první dvoupatrovou lanovkou
na světě, která vozí lyžaře na vrchol Alp
Trida Sattel do 2 488 metrů. Tento „poschoďák“ vychrlí na zasněžené svahy
každou hodinu na šestnáct set sportu
chtivých lyžařů. Středisko nabízí celou
škálu náročností pro všechny typy lyžařů. A ti, kteří už se lyžování nabažili,
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Tektonická oblast Sardona. V roce 1240 našli dva lovci v rokli Tamina horký pramen (vlevo). Pramen Rýna (nahoře) je
v Graubündenu. Na vrcholu Cassons vždycky něco uvidíte. Za hezkého počasí se můžete rozhlédnou po několik stovkých
alpských vrcholků, když je viditelnost mizerná poslouží vám panoramatická fotografie okolí (dole).
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Malebné městečko Flims je
zasazeno do kouzelné horské
krajiny, kterou lze pozorovat
třeba ze sedla bicyklu.
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Při cestě vlakem z Churu se dají poznávat krásy Graubündenu nejlépe (nahoře). Zapadlá vesnička Samnaun se skládá z pěti částí,
přičemž z lanovky je krásně vidět ta, která se jmenuje Laret (dole). Horské středisko Samnaun se může pochlubit první dvoupatrovou
lanovkou na světě. Vozí lyžaře na vrchol Apl Trida Sattel do výšky 2 488 metrů (naproti).
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mohou nakupovat v bezcelní zóně, kterou je celé městečko Samnaun. Důvody
najdeme v historii.
Samnaun leží v údolí, které se vždy
na zimu na švýcarskou stranu uzavřelo.
Místní se do rodného Švýcarska museli
dostat přes sousední Rakousko, a tak tam
častěji nejen nakupovali, nýbrž i hledali
případné partnery. Mimo jiné i proto ze
Samnaun takřka zmizela v Graubündenu jinak velmi rozšířená rétorománština. Vše bylo v pořádku, dokud v jedné
z částí vesnice nevznikla celnice. Veškeré
nákupy v Rakousku pak podléhaly clu,
a protože nakupovat bylo možné jen tam,
znevýhodňovalo to místní oproti zbytku Švýcarska. Proto si prosadili bezcelní
zónu, kterou je Samnaun dodnes: řada
turistů místo navštěvuje kvůli levnějším
nákupům benzínu, cigaret, alkoholu,
elektroniky či kosmetiky.
Byť Samnaun nepatří k nejznámějším a nejvyhledávanějším lyžařským
střediskům v Graubündenu, jsou místa ještě zapadlejší. To však neznamená,
že nemají návštěvníkům co nabídnout.
Typickým příkladem je městečko Scuol,
které je tak trochu ve stínu Samnaun
a většina turistů je úspěšně mine. Je
to škoda. Scuol je především malebné
městečko s mnoha krásnými zákoutími. Majitelé tu starostlivě pečují o starobylé domy, fasády doplněné často
domácím erbem jsou udržovány a toto
vše vytváří skvělou atmosféru nabitou
tradicemi. Tady už rétorománština zní
mnohem častěji. Nezbývá než každému
návštěvníkovi doporučit, aby si starou
část Scuolu sám zažil. Pro lyžaře je připravený velmi dobře vybavený areál se
svahy orientovanými na jih. K dispozici
jsou všechny typy sjezdovek. Na svazích
nad Scuolem tak můžete strávit celý den
a užít si kvalitní lyžování. A kdo by se
cítil unavený, může příjemně relaxovat
přímo v centru Scuolu. Zdejší lázně patří opravdu ke špičce. Komplex je dost
rozsáhlý, a tak kromě klasického bazénu
s nejrůznějšími vířivkami můžete využít
také venkovní bazén s termální vodou,
několik různých saun i místností pro
odpočinek. Věřte, že koupání v termálním bazénu uprostřed zimy s výhledem
na zasněžené horské vrcholky je opravdu
velmi účinný odpočinek po celodenním
lyžování. A ve Scuolu to není nemožné.

Ve výčtu aktivit a předností, kterými Graubünden disponuje, by se dalo
pokračovat ještě dlouho. Jistě stojí
za zmínku Freestyle Academy v Laax
– první krytá hala v Evropě, kde lze trénovat skoky na lyžích i v létě. Kilometry
cyklistických tras, které křižují celým
regionem, se snad nedají ani spočítat
a za zmínku stojí i to, že pokud není uvedeno jinak, je voda na všech veřejných
prostranstvích vhodná k pití. No řekněte, kdy jste se naposledy napili z kašny
na náměstí? Milovníci adrenalinu si
mohou rovněž vybrat ze zimní či letní
sezony, zdejší kopce mají dokonalý te-
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rén pro freestylové sjezdy a je jen na vás,
zda chcete jet na kole nebo na lyžích. Ti,
kdo nechtějí ani jedno, nechť se vydají
na některou z horských tras. Nádavkem
mohou zdolat třeba nejstarší via ferratu
ve Švýcarsku nad Flimsem. Pro děti existuje rovněž řada míst, kde se dokonale
vydovádí, třeba v lanovém centru nebo
na některém z mnoha dětských hřišť.
A když se po náročném dni zastavíte v kterékoliv restauraci, zaručeně si
pochutnáte. Příjemná a profesionální
obsluha vám dopřeje pocit, že nemáte
žádné starosti. Vždyť Graubünden – to
je přece především odpočinek.
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Horské vrcholky propouštějí
sluneční paprsky na historickou
část lázeňského městečka Scuol.
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