Нов успех за търновските планинари след изкачванията в Доломитите. Двама
представители на клуба по пешеходен туризъм към ТД „Трапезица - 1902“ изкачиха
връх Матерхорн. Този емблематичен връх за Алпите изкачиха и нашите приятели
Йордан Върбанов и Добромир Козаров по маршрута през заслона Солвей. Те пътуваха
с влак от Горна Оряховица през Будапеща до Визен и със запчата железница до 2600 м.
Изкачването на върха е било осъществено за един ден, до върха за 5 часа и слизане до
хижата за 7 часа при много лошо време.
Кратка справка за върха:
Матерхорн е връх в Алпите, висок 4478 m. Представлява живописен остатък от
скален блок, издигнат от движенията на земната кора преди 50 млн. години, когато са
се сблъскали континентите Африка и Европа. Той е разположен на границата
между Швейцария и Италия. Има вечни снегове и ледници. Матерхорн е най-късно
изкаченият от високите алпийски върхове. Красивата пирамидална форма на върха
може да бъде видяна от швейцарския град Цермат и от италианските алпийски
градове Брьой-Червиния и Валтуранж.
Матерхорн е вероятно един от разпознаваемите върхове в Алпите, благодарение
на своята специфична пирамидална форма.
Първо изкачване
Между 1861 и 1863 г. англичанинът Едуард Уимпър прави няколко неуспешни
опита да изкачи Матерхорн от италианска територия, но през 1865 г. решава да опита
от швейцарска страна. Уимпър и младият лорд Франсис Дъглас наемат за помощници
планинския водач от Цермат Петер Таугвалдер и едноименния му син. В Цермат
срещат англичаните Чарлс Хъдсън и Робърт Хедоу, водени от французина Мишел Кро,
също с цел върха Матерхорн, и двете групи се сливат. На сутринта на 13 юли 1865 г.
групата от общо седем души потегля и за два дни успява да покори Матерхорн. При
спускането първите четирима в навързаната колона (Кро, Дъглас, Хъдсън и Хедоу)
пропадат и свързващото въже между тях и останалите трима се къса, вследствие на
което и четиримата загиват. Уимпър и двамата Таугвалдер успяват да достигнат
Цермат на следващия ден.
Изкачване на северната стена
Премиерното изкачване на северната стена, един от последните големи
проблеми на Алпите, е осъществено от братята Франц и Тони Шмид през 1931 г.
Изкачването започва на 31 юли и след бивак на стената двамата достигат върха на 1
август. Любопитен е фактът, че двамата нямат пари за пътуването и пристигат от
Мюнхен с велосипеди.
Първото българско изкачване по северната стена на Матерхорн е направено
от Христо Проданов и Трифон Джамбазов от 21 до 26 септември 1974 г.
Първото българско зимно изкачване на стената е осъществено през 1982 г. от
Николай Петков, Любомир Илиев и Иван Масларов. Изкачването продължава три дни,
а свръзката прави два бивака по стената.
Днес ежегодно около 2000 души се опитват да изкачат Матерхорн. Нещастните
случаи не спират, като приблизително 15 алпинисти годишно загиват.

