
 

 

 

 

 

 

   SKIALP ACADEMY – ALPY4000.cz 2012 
   ŠVÝCARSKO, FRANCIE - Saas Fee, Zermatt, Chamonix,... 
   6. 5. - 12. 5. 2017   
    Klub Alpy4000.cz, www.alpy4000.cz , kontaktní telefon: +420 607 145 281  

 
 

Pár z vás mne oslovilo, že by nebylo vůbec špatné udělat v zimě na skialpech něco 
podobného, jako v létě naši vyhlášenou MOUNTAIN ACADEMY. 

 

 
NABITÝ PROGRAM: 
Když jsem přemýšlel, jak koncipovat celý takovýto náročný program, věděl jsem, že 
rozhodně nesmí chybět: 
- pohyb na skialpových lyžích (výstup a sjezdy, vybavení, technika, ...) 
- pohyb na ledovci (výstupy a sjezdy mezi trhlinami, záchrana po pádu do trhliny, ...) 
- pohyb v lavinovém terénu (výstupy a sjezdy v lavinových svazích, záchrana v lavině, 

...) 
- orientace v terénu (práce s mapou, GPSku, buzolou, ...) 
- horolezecké techniky (chůze na mačkách, práce s cepínem, práce s lanem a jištění, ...) 
 
PARÁDNÍ A VYHLÁŠENÉ SKIALPOVÉ TÚRY: 
No a největším bonbónkem by samozřejmě měly být především pečlivě vybrané supertúry v 
oblastech: 
- Saas Fee 
- Zermatt 
- Chamonix 

 
Je to ideální program pro všechny z vás, kteří chcete podnikat skialpové túry a to nejen v 
Alpách!!! Pojeďte si to vše nejprve vyzkoušet do naší horské školy…  

 
Uvidíte, že vám to pak půjde mnohem snáz a hlavně BEZPEČNĚJI!!! 

 
CHARAKTER: 
- vybrané parádní výstupy v oblasti Saas Fee, Zermattu a Chamonix!!! 
- NABITÝ PROGRAM a přesto pohodový skialpinismus!!! 
- podnikneme celou řadu krásných Alpských výstupů nad 4 000 m!!!  
- túry určené i pro začátečníky nebo středně pokročilé!!! 
- Super akce pojatá NA POHODU se zaměřením na výrazný posun vašich znalostí a 

zkušeností s pohybem v horském terénu :-))) 
- nácvik přímo v praxi a při opravdových túrách!!! 
- MOŽNOST TESTOVÁNÍ VÝZBROJE A VÝSTROJE!!! 

 
 

  PROGRAM   

1.   den – AKLIMATIZACE a první výstup 
Saas Fee (1 800 m) – Felskinn (2 989 m)  - Allalinhorn (4 027 m) -  Saas Fee (1 800 m)   
(4 – 6 hodiny)   � 1 200 m  lanovkou, 1 050 m na pásech  � 2 250 m sjezd   
 

Vyrážíme lanovkou a pak již stoupáme vzhůru ledovcem směrem k sedlu Feejoch (3 826 
m).  Za další chvíli stojíme na vrcholu Allalinhornu (4 027 m). Monte Rosu a Matterhorn 
máme jako na dlani. Sjezd ledovcem a po sjezdovkách až do Saas Fee. Nocleh v 
penzionu. 
 

Během výstupu a sjezdu: použití pásů, hůlek, základní ale i pokročilé otočky, základní 
lavinový výcvik, ... 
Večerní teorie: základy lavinové problematiky - teorie lavin a sněhu, pohyb v lavinovém 
terénu, lavinové neštěstí a záchrana a První pomoc 
 

 
2.   den – nejkratší výstup na 4000ku a nejkrásnější sjezd v Alpách 
Zermatt (1 600 m) – Klein Matterhorn (3 883 m) – Breithorn West (4 164 m) – Breithorn 
Mittel (4 159 m) – Schwarzgletscher – Monte Rosa hütte (2 910 m) 
(5 – 6 hodin)   � 2 200 m lanovkou, 850 m na pásech   � 1 650 m sjezd 
 

Z Zermattu výjezd lanovkou na Klein Matterhorn (3 883 m). Po krátké pauze vyrazíme na 

 

  SKIALP ACADEMY   SKIALP ACADEMY   SKIALP ACADEMY   SKIALP ACADEMY –––– A A A ALPY4000.LPY4000.LPY4000.LPY4000.czczczcz                        
Lavinové kurzy  Lezení v ledu  Lezení ve skalách a v horách Skialpové túry a freeride Kurzy VHT Klasické Tatranské a Alpské výstupy 

www.ALPY4000.czwww.ALPY4000.czwww.ALPY4000.czwww.ALPY4000.cz    

    
   ©  Já, Frenky a Kristýnka 

Fyzička                       Technika jízdy 



lyžích do sedla mezi Breithorn West (4 164 m) a Breithorn Mittel (4 159 m), postupně 
zdoláme oba vrcholy a sjedeme až pod sedlo Schwarztor. Vystoupáme do sedla a 
následuje jeden z nejkrásnějších sjezdů v Alpách – ledovec Schwarzgletscher. Sjedeme 
až na jeho konec a pak začneme znovu stoupat až na chatu Monte Rosa hütte (2 910 m). 
Tady přespíme. 
 

Během výstupu a sjezdu: práce s lavinovými vyhledávači, postup družstva v lavinovém 
terénu, rozbor sněhového profilu, ... 
Večerní teorie: teorie nad mapou (orientace v terénu, práce s buzolou a GPSkou, 
příprava túry, vytipování kritických a nebezpečných míst, odhad případného rizika, ... a 
večer zakončíme testíkem :-) 
 
 
3.   den – nejvýše položená chata v Alpách Monte Rosa hütte (2 883 m) 
Monte Rosa hütte (2 883 m) - Zumsteinspitze (4 563 m) – Signalkuppe (4 554 m) - 
Monte Rosa hütte (2 883 m) – Zermatt (1 600 m) 
(5  – 7 hodin)   � 1 700 m na pásech   � 3 000 m sjezd!!! 

 

Brzo ráno vyrazíme přes Grenzgletscher a zamíříme mezi  Zumsteinspitze (4 563 m) a 
Signalkuppe (4 554 m). Postupně je zdoláme a na nejvýše položené chatě v Alpách Cap. 
Regina Margherita si dáme chvíli pauzu a odpočineme si. Máme před sebou velmi dlouhý 
sjezd kolem chaty Monte Rosa hütte (2 910 m) až dolů do Zermattu. Nocleh v penzionu.  
 

Během výstupu a sjezdu: orientace v terénu, průchod ledovcem, případný postup na 
mačkách a s cepínem, ...  
Večerní teorie: podrobná příprava další túry 
  
 
4.   den – parádní 2 denní túra v Chamonix s výhledem na Mont Blanc 
Argentière (1 250 m) – Aiguille des Grandes Montets (3 295 m) – Refuge 
d´Argentière (2 771 m) – Col du Tour Noir (3 534 m) - Refuge d´Argentière (2 771 m)  
(5 – 6 hodin)   � 2 040 m lanovkou, 9 60 m na pásech  � 1 455 m  
 

Ráno vyrazíme lanovkou z Argentière (1 250 m) na Aiguille des Grandes Montets (3 
295 m). Pak následuje sjezd na ledovec Glacier d´Argentière. Tady nasadíme pásy. 
Dojdeme na chatu Refuge d´Argentière (2 771 m). Chvilku si odpočineme a pak ještě 
vyrazíme na krásnou túru do sedla Col du Tour Noir (3 534 m). Výhledy, které odsud 
budeme mít, budou fantastické!!! Sjezd zpátky k chatě. Nocleh na chatě. 
 

Během výstupu a sjezdu: práce s lanem, navázání se na lano, postup družstva ve 
strmém svahu, slanění, záchrana z trhliny, ... 
Večerní teorie: postup na ledovci, záchrana z trhliny 
 
5.   den – první etapa klasické Haute route s obrovským sjezdem 
Refuge d´Argentière (2 771 m) – Col du Chardonnet (3 321 m) – Fenêtre du Tour (3 
335 m) – Petite Fourche (3 512 m) – Le Tour (1 450 m) 
(5 – 6 hodin)   � 1 062 m  na pásech  � 2 400 m sjezd!!!   
 

Brzy ráno sjedeme kousek po ledovci Glacier d´Argentière a pak začneme stoupat do 
sedla Col du Chardonnet (3 321 m). Z něj buď na lyžích a nebo slaněním dolů na 
ledovec Glacier de Saleina a pak hned zase do sedla Fenêtre du Tour (3 335 m).  Odtud 
máme možnost buď sjet až dolů do údolí a nebo se ještě pokusíme vystoupit na Petite 
Fourche (3 512 m), parádní vrchol. Obrovský sjezd až do Le Tour (1 450 m). Nocleh v 
penzionu.    
 

Během výstupu a sjezdu: taktika a vedení túry, rozbor lavinové situace, slanění, výstup 
na krátkém laně, ... 
Večerní teorie: rozbor předchozích túr 

 
6.   den – závěrečná a vyhlášená skialpová perlička 
Les Praz de Chamonix (1 050 m) – L´Índex (2 420 m) – Col des Aiguille Crochues (2 
704 m) – Col de Bérard (2 460 m) – Le Buet (1 310 m) 
(4 – 5 hodin)   � 1 370 m lanovkou, 500 m  na pásech  � 1 550 m sjezd   
 

Ráno vyjedeme lanovkou z  Les Praz de Chamonix (1 050 m) na L´Índex (2 420 m). 
Odtud začneme stoupat na pásech a vyzkoušíme si otočky ve velmi strmém svahu :-) Ze 
sedla Col des Aiguille Crochues (2 704 m) sjedem svahy až pod Col de Bérard (2 460 
m). Ze sedla následuje skvělý sjezd a téměř vždy jsme tady našli prašan :-) V Le Buet (1 
310 m) nás čeká ještě příjemné posezení před restaurací se závěrečným pivkem.         
 

Během výstupu a sjezdu: rozbor lavinové situace, rozhodování, ... 
 
   
Poznámka: 
V případě zájmu a dostatku sil lze program rozšířit i o další přepychové výstupy a sjezdy.  
Trasy jsou samozřejmě závislé i na počasí a lavinových podmínkách. 

 



  TERMÍN 
   6. 5.  – 12. 5. 2017  
 
 

SRAZ 
� 6.  5. 2017 v sobotu   

� 20.00 – 24.00 – Saas Grund  
konkrétní penzion upřesníme před odjezdem  
 

KONEC 
� 12.  5.  2017 v pátek (sobota je rezervní den) 

� okolo 16.00  
možnost dalších túr v sobotu a v neděli například v okolí Saas Fee 

 
 

 NÁKLADY 
12 300,- 

 
- Horský vůdce UIAGM 

(včetně jeho nutných nákladů na místě, noclehy, ..., ale pivo po túře potěší :-) 
- Fotografie z průběhu celého výletu 

               (vezměte si prosím datová média s dostatečnou kapacitou) 
- kopie části map 
- MAPOVÝ RASTR - ALPY4000.cz, 

               (speciálně vytvořený pro vaší snadnější práci s mapou!!!) 
- možnost zapůjčení kvalitní a nutné výzbroje  
- CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ na památku 

 
 Další nutné náklady: 

- kompletní doprava 
(Praha – Saas Grund cca 1 250 km)  

- lanovky 
30,- CHF Saas Fee – Felskinn 
63,- CHF Zermatt – Klein Matterhorn 
27,- CHF Saas Fee - Längfluh  

- noclehy a polopenze na chatách 
3x cca á 60,- CHF (bez polopenze cca á 22,- CHF) pro členy Alpenvereinu  

- penzion 
(4x 35,- CHF)  

V případě zájmu: 
- multifunkční šátek Alpy4000.cz     300,- 

 
 
Poznámka:  
Pozor, jen někde lze platit kreditní kartou. Na Švýcarských chatách mohou být s 
placením Eurama komplikace. Vezměte si raději i Švýcarské franky. 

 
 
 

ZPŮSOB PLATBY 
� výše uvedenou částku prosím uhraďte co nejdříve na náš účet  
� teprve poté vám bude místo s konečnou platností zarezervováno: 

� Číslo účtu: 6266161001 
� Kód banky: 5500 
� Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení 
� Fakturu vystavujeme na vyžádání  

 
 
VYBAVENÍ 
� skialpinistickou nebo freeridovou výbavu (umožňující i chůzi)  
� doporučuji mít s sebou “haršajzny” 
� lavinový přístroj, sondu, lopatu  
� sedák, mačky, cepín, 2x zámková karabina, prusíkové smyčky Ø 6 mm: 2x 3 

m, 2x 1,5 m, 1 x 5 m (mohu zdarma zapůjčit, dejte mi když tak prosím vědět, co z 
toho budete potřebovat) 

� osobní lékárnička 
� buzola, GPS, výškoměr (pokud máte) 
� dostatečné oblečení, rezerva, … když tak nás prosím kontaktujte 
� tip pro vás: 
     http://www.alpy4000.cz/rady-tipy-metodika-co-s-sebou.php?zdroj=skialpove-tury 
 



Poznámka:  
Další vybavení na tuto túru MUSÍ BÝT CO NEJÚSPORNĚJŠÍ, tady je určitý návod:  

- batoh 35 - 50 l  
- neprofouknutelná bunda a kalhoty (Gore-Tex, …) 
- hodí se i lehká šusťáková bunda (vesta) 
- zateplená bunda (primaloft, peří) 
- 2x sada spodního thermoprádlo + navíc 1x triko thermoprádlo (ne bavlna!) – 1 

sada slouží na spaní na chatách 
- 2 – 3x ponožky  
- 2x rukavice (1x silné, 1x lehčí) 
- 1x čepice (silná) - vichr 
- 1x čelenka, šátek, kšiltovka – slunce 
- 1x nákrčník, šátek  - vichr 
- 1x lyžařské brýle (do vichru a mlhy) 
- 1x sluneční brýle 
- termoska (1 l) 
- čelovka (co nejlehčí, např. Tikka, Lucido X – shot, ...) 
- ochranný krém proti slunci, pomádu na rty (obojí s ochranným faktorem min. 30) 
- minimální hygienické potřeby (málokde na chatách je k dispozici voda na mytí!!!) 
- náhradní pásy – budu mít jedny navíc k dispozici 
- sušenky, čokoláda, … (jídlo během túr!!!, možno dokoupit na chatách) 
- vložka do spacáku (lehoučký spacák, …) 

 
 
NOCLEH 
� 4x ubytování v penzionu 
� 3x  horská chata (deky a peřiny k dispozici, doporučuji vložku do spacáku) 
 
 

JÍDLO 
� VLASTNÍ V PENZIONECH A POLOPENZE NA CHATÁCH!!! Na „přes den“ je 

dobré vybavit se pořádnou svačinou! 
� V penzionu je vybavená kuchyňka 
 
 

  DALŠÍ INFORMACE 

 

DOPORUČENÉ MAPY 
� LKS 282S – Martigny 1:50 000 
� LKS 283S – Arolla 1:50 000 
� www.swissgeo.ch (možnost vytisknutí konkrétního detailu) 
 

  DOPORUČENÉ POJIŠTĚNÍ (včetně záchranné akce, vrtulníku … )!!! 
Nejlépe roční v předstihu formou členství v Österreichischer Alpenverein. Informace na: 
www.oeav.at nebo na www.freeskiing.cz 
 
 

DOPRAVA 
� VLASTNÍ 

Po vzájemné dohodě se dá nakombinovat. Napište mi prosím, když tak vaše možnosti. 
 
� TRASA: 

Nejrychleji - přes Rozvadov, Německo (Karlsruhe nebo Mnichov) do Švýcarska  (Basel).  
Dále přes Bern, Fribourg, Martigny, Saas Grund. 
(Švýcarská dálnice: 40,- CHF na rok) 

   
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
� MŮJ TELEFON: +420 607 145 281 
V případě, že se mi nemůžete dovolat nebo ho nejsem schopen zvednout, pošlete mi 
prosím SMS zprávu, ozvu se obratem zpátky. 
 

� MŮJ E-MAIL: alpy4000@seznam.cz 
 

SOS telefony: 
ŠVÝCARSKO: 
112, KWRO - 144, REGA - 1414, VYSÍLAČKA - 161.300 MHz, POLICIE – 117,  
NEHODY – 140, HASIČI – 118 
� České  velvyslanectví ve Švýcarsku: 
        Muristrasse 53, Bern 16, Postfach 170, 3000 Bern 16 
        Tel.: +41 313 523 645 
         www.mzv.cz/bern 

 



FRANCIE: 
112, PGHM - +33 (0)4 50 53 16 89,  VYSÍLAČKA - 161.300 MHz ,  
VYSÍLAČKA PGHM – 154,4625 MHz,  POLICIE – 17, NEHODY – 15, HASIČI – 18 
� České  velvyslanectví ve Francii: 
                 15 avenue Charles Floquet, 75343 Paris Cedex 07 
                 Tel.: +33 (0) 1 40 65 13 00 
                 www.mzv.cz/paris 
 
 

ITÁLIE: 
112, C.N.S.A.S. – 118,  VYSÍLAČKA - 161.300 MHZ, POLICIE – 113, HASIČI – 115 
� České  velvyslanectví v Itálii: 
                  Via dei Gracchi 322, 001 92 Roma 
                  Tel.: +39 06 36 09 571 – 3 
                  www.mzv.cz/rome 

 
 

DOPORUČENÍ: 
Snažte se na tento „výlet“ dobře připravit. Usnadní Vám to pak celkový průběh. Výstupy 
budou vedeny v pohodovém tempu, ale přesto se jedná o celkem náročnou akci.   

 
 
 

FOTOGALERIE Z PŘEDCHOZÍCH AKCÍ (na www.alpy4000.cz): 
 

 
SKIALP ACADEMYALPY 4000.CZ 2012 
http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?clanek=240-skialp-
academyalpy-4000cz-012012 
2011 - CÍSAŘSKÁ HAUTE ROUTE  
http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?clanek=147-cisarska-
haute-route-2011 
 

2010 - HAUTE ROUTE (CHAMONIX – ZERMATT) 2010 – A NAŠE SUPR VARIANTA 
http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?clanek=62-haute-
route-chamonix---zermatt-2010---a-nase-supr-varianta 
 

2009 – TRNKY - HAUTE ROUTE (CHAMONIX - ZERMATT) 2009 
(http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?fotogalerie=btrnky---
haute-route-chamonix---zermatt-2009b) 
 

2008 – HAUTE ROUTE CHAMONIX - ZERMATT 
http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?fotogalerie=haute-
route---skialpovy-prechod 
 

2006 - Haute route – skialpový přechod  
http://www.alpy4000.cz/kalendar-akci-info-fotogalerie-fotogalerie.php?fotogalerie=haute-
route-chamonix---zermatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               S pozdravem     
                             
               Ing. Viktor Kořízek 
               (Já, Frenky a Kristýnka) 
               a tým Alpy4000.cz 
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