
Trek – Via ferraty – Turistika – Klettersteig – Výlety – Válečné památky – Dovolená – Cyklo 

Parta nadšenců ze Žamberka opět pořádá deseti denní výlet, tentokráte na ferraty do oblasti: 

Hautes Alpes Hautes Alpes Hautes Alpes Hautes Alpes ––––    Francie 2008Francie 2008Francie 2008Francie 2008    
Národní parky 

Massif Écrins – Park National et Grandes Rousses - Queyras 

Máme tady další rok a s ním i další zájezd. Tentokrát se vydáme do oblasti Jižních Alp – Serre Chevalier / Briançon, kde se 

nachází spousta nových zajištěných cest (via ferrat).  

   Ferraty tam nejsou vedlejším produktem první světové války jako v Dolomitech, ale začaly 

vznikat teprve nedávno a mají proto naprosto odlišný charakter. Charakter hravý, zábavný 

a sportovní. Nadchnou Vás dlouhé zavěšené mosty, prověří exponované pasáže a uchvátí 

perfektní výhledy na okolní čtyřtisícovky. Čekejte rozhodně náročnější lezení než je 

dolomitský standard. Kolmé a mírně převislé pasáže nejsou výjimečné, ovšem vždy dobře 

vybavené kramlemi a tedy překonatelné. U některých ferrat je možno volit mezi sportovní 

a jednoduchou cestou, není tedy třeba paniky z případného neúspěchu.  

   Pokud by přeci jen pohyb po ferratách někomu činil potíže, nabízí se výborné možnosti 

pro turistiku. Výlety jednodenní či trek formou přechodů. Nenáročná turistika pro starší 

generaci nebo rodiny s dětmi. Každý si volí program dle libosti a náročnosti. 

   Historie kraje je také nesmírně dlouhá a zajímavá. Francouzsko-italské pomezí je k tomu 

ideální. Tyto dva státy se v minulosti neměly zrovna rády, a tak vznikla na obou stranách 

řada vojenských pevností a cest. Tyto doklady nesmyslnosti a absurdity válek, které se 

nevyhnuly ani Alpám, dnes konečně našly smysluplné využití v podobě turistického ruchu. Některé z pevností budou i naším 

cílem.  

Zázemí nám poskytne chata či penzion ve středisku 

Serre Chevalier. Odtud budeme vyrážet na 

jednodenní túry po svých nebo s podporou 

autobusu a možná i lanovek. Region Hautes Alpes, 

do kterého zájezd směřuje, je dosud krajem pro 

české turisty nepříliš objeveným – tlačenice na 

ferratách neexistují – ale přesto (anebo právě 

proto) atraktivním. 

      A večer pohoda ve francouzském stylu.  

 

Serre Che! Serre Chevalier to je místo na úpatí 

nejkrásnějších vrcholku Národního parku Ecrins, 

které se koupe ve slunečním svitu. Vzduch je čistý, 

voda je průzračná, nebe je modré a nad tím vším 

svítí slunce 300 dnu v roce. 

 

SERRE CHEVALIER: 
 je velké údolí otevřené na jih, mezi sedlem Col du Lautaret a městem Briançon, kde se rozprostírá 13 vesnic a osad od těch 

nejmodernějších až po velmi původní. Najde se zde spousta činností pro celou rodinu: sport, relaxace, kultura, odpočinek. Každý 

si zde najde “to své”. 

 
   Akce by se dala uskutečnit i pro cyklisty, ale muselo by jich být minimálně 10, aby se zaplatil vlek na kola. Můžu zařídit moderní 

vlek za autobus, kde se dají kola připevnit za rám i ráfky a nehrozí jejich poškození. 

   Oblast kam máme namířeno, je pro cyklisty jako stvořená. Je zde spousta silničních sedel (asfaltových i terénních).  Na své si 

přijdou jak majitelé silničních kol, tak i MTB. I většina vojenských pevnosti je zpřístupněna na kole. Kdo zná slavný závod Tour de 

France, tak si zde může některá drsná sedla vyzkoušet. 

 



Termín: 22.08 - 31.08 2008 (10dní)              Odjezd pátek 22.08.k večeru a návrat neděle 31.08.po poledni. 
Cena pro pěší:  8700,- zahrnuje: dopravu do Francie a zpět moderním autobusem, 7x ubytování v penzionu či horské chatě, 

organizační zajištění a místopisné materiály. 

Cena pro cyklo: 9500,- zahrnuje navíc: přepravu kol 

Záloha: 5000,-Kč do konce června – neváhejte!  

Cena nezahrnuje: stravu, lanovky (pokud je použijeme), vstup na nějaké zpoplatněné ferraty a další. 

Doprava: Doprava bude zajištěna klimatizovaným autobusem s TV a občerstvením. Šofér by měl být opět Pavel Jedlička + 1 ( je 

potřeba mít 2řidiče, protože se jede velmi daleko). Cestou nikam nezajíždíme a pojedeme přes noc přímo do Francie. Čim víc 

času tam strávíme, tím lépe. 

Nástupní místa: Letohrad, Žamberk, Hradec Králové, Praha, Plzeň + města při cestě. 

Ubytování: by bylo zajištěno ve středisku Serre Chevalier. Styl apartmánů pro 2,3 - 6 lidí. Každý apartmán má perfektní 

vybavení, vlastní sociální zařízení a zařízenou kuchyň. V ceně závěrečný úklid i pobytová taxa. 

Lanovky: použijeme maximálně jednou. Lístky nakoupíme společné, zlevněné. 

Stravování: z vlastních zásob ve vybavených kuchyňkách apartmánů, občerstvení v restauracích či u řidiče. 

Povinná výbava: Běžná turistická výbava – pevné boty, teplejší oblečení pro případ zhoršení počasí, pláštěnka nebo pončo, 

sluneční brýle, krém s UV faktorem, osobní lékárnička, skládací hole. 

Kdo půjde na ferraty – NUTNÉ: set na ferraty, přilba, úvazek, rukavice. 

Pojištění: si každý zajišťuje sám – POVINNÉ 

Mapy: doporučuji:Didier Richard: 05 Écrins, Grandes Rousses, Cerces, Clarée / 06 Queyras-Ubaye / Michelin: 334 Alpes-de-

Haute-Provence 

 

Kontakt na mě: 
Martin Fojtík / Pod Karlovicemi 1222, Žamberk 56401 

Tel. +420602459039 / Email: fojtikmartin@seznam.cz / Net:www.matysek.estranky.cz 

Platby možné zaslat na účet 164440045/0600 a nezapomeňte napsat svoje celé jméno 

 

 



 

PROGRAM:  
  Vám zašlu po zaslání zálohy. Nebudu připravovat program pro individualisty, kteří si tam zajedou sólo.  

Přesto pár informací co tam podnikneme: 

Ferraty – obtížnost - místo:  
Pokud to půjde, zkusme projít všechny ☺ 

Via Ferrata Les Gorges de la Durance , Argentière-la-Bessée 
- Via Initiation: PD+ 
- Via du Siphon: D+ 
- Via la Sportive: TD 
Via Ferrata de L'Horloge: AD, Argentière-la-Bessée 
Via Ferrata Freissinières , Freissinières 
- Première partie: AD+ 
- Deuxième partie: D 
Via Ferrata Les Vigneauxr , Les Vigneaux 
- Via du Colombier: AD 
- Via de la Balme: D 
Via Ferrata Tournoux : D+ / AD /PD+ , Puy-Saint-Vincent 
Via Ferrata Le Torrent de la Combe: F+, Puy-Saint-Vincent 
Via Ferrata Château-Queyras: PD, Château-Queyras  
Via Ferrata La Crête de la Combe: D, Arvieux 
Via Ferrata Pra Premier: AD, Arvieux 
Via Ferrata La Schappe: PD, Briançon  
Via Ferrata La Croix de Toulouse: PD+, Briançon 
Via Ferrata La Pointe Charra: F+, Plampinet 
Via Ferrata Rocher du Bez , Villeneuve-la-Salle 
- Parcours: PD+ 
- Parcours: F+ 
Via Ferrata Le Rocher Blanc , Chantemerle 
- Voie sportive: TD 
- Voie facile: PD+ 
Via Ferrata Les Neyzets: PD, Monêtier-les-Bains 
Via Ferrata Aiguillette du Lauzet: PD, Monêtier-les- Bains 
Via Ferrata L´Arsine: AD+, Villar d´Arène 
Via Ferrata Les Mines du Grand Clôt: D, La Grave 

 
 
   
                    Z vrcholů navštívíme: 
 

La Croix de Toulouse (1967m)  

Le Rocher Blanc (2475m) 
Pointe des Neyzets (2736m) 

Aiguillette du Lauzet (2750m) 

Mont Chaberton (3136m) 
Serre des Aigles (2564m) 

Grand Galibier (3229m) 

Pic Rochebrune (3320m) 

………………………….. 

 

 
                    Ze sedel navštívíme: 
Col d’Izoard (2360m) 
Montgenevre (2200m) 

Col du Lautaret (2058m) 

Col du Galibier (2646m) 

 

  
 

 

Těším se na dovolenou se starými známými či úplnými nováčky.  


