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14. - 15. 8. 2009, neděle  _ _ _  ZERMATT

Je pátek 14.8. – 16.30 a členové KČT Jičín odjíždí z AN na týdenní zájezd do 
Savojských Alp. Míříme přes Rozvadov a Bregenz do Zermattu, kde bychom měli 
být v sobotu v ranních hodinách. Cesta je dlouhá přibližně 993 km.

Do vesničky Täsch přijíždíme se zpožděním až okolo 9. 
hodiny. Přesedáme na vlak do Zermattu a po chvilce již 
vystupujeme konečně v cíli. Větší část výpravy odchází 
ke  stanici  lanové  dráhy,  která  nás  vyveze  na 
Schwarzensee pod Matterhorn. Zbylá skupinka 
zůstává, někteří se vydali k vrcholu pěšky. Po výjezdu 
na  Schwarzensee  jdeme  okolo  jezera  a  kapličky 
krátkým  výstupem  na  hřebínek  pod  chatou 
Hörnlihütte.  Odtud  jsou  krásné  výhledy  na  masiv 
Monte Rosa s nejvyšším vrcholem Dufourspitze 4634 
m a malý i velký Matterhorn. Vracíme se zpět ke stanici 
lanovky  a  po  svačině  se  loučíme  s  pyšným 
Matterhornem vysokým 4478 m.

Vlakem  zpět  a  v  16.30 
pokračujeme  z  vesničky  Täsch 
našim  autobusem  do  Chambéry 
ve  Francii.  Přijíždíme  okolo  20. 
hodiny.  Ubytování  máme 
zajištěno  ve  Fasthotelu,  ve 
dvoulůžkových  pokojích  s 
příslušenstvím. Uvítáni jsme byli 
skleničkou  vína  a  ovocem.  Po 

dobré  večeři,  se  po  spaní  v  autobusu, 
konečně uložíme zase do postele.

Celý den svítilo slunce, lepší počasí 
si ani nemůžeme přát.
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 16. 8. 2009, neděle  _ _ _  AUSSOIS PLAN D'AMONT, COL D'AUSSOIS.

Po snídani  v  8.00 vyjíždíme směrem St.  Jean Di  Mauriene – Modane – 
Aussois  (109 km).Vynecháváme původně plánovanou lanovku,  není  zde  značka 
omezující vjezd autobusů, a proto jedeme serpentinami na Plan D'Amont. Značku 
jsme uviděli, ale až tam, kde již nešlo obrátit! Pod přehradou u jednoho stavení je 
trochu víc místa, a tak zastavujeme a vydáváme se na určené trasy. Autobus při 
otáčení  odře  zadní  část  –  blokuje  silnici,  přijíždí  policie  přivolaná  řidiči,  kteří 
nemohli projet, ale nakonec vše dobře dopadlo. Obešlo se to domluvou, bez pokuty 
a autobus se vrací zpět na parkoviště.

Obě skupiny vychází stejnou cestou vpravo okolo první nádrže Plan D'Aval a
pod hrází nádrže Plan D'Amont přecházíme na levou stranu, na pravý břeh. Dále 
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vede cesta s pěknými výhledy k rozcestí k chatě Fournache.
První skupina pokračuje dál k chatě Refuge du Fond d'Aussois, 2324 m a k 

průsmyku Col d'Aussois. Z časových důvodů nejde již na observatoř Pointe de
Obsevatire, 3015 m. Vracet se bude k chatě Refuge de la Dent Parrachée a přes 
chatu La Fournache.

Druhá skupina  se  od rozcestí  po  svačině  vydáva  na chatu La Fournache 
přímo a třetí skupina se vrací stejnou cestou zpět. Od chaty se obě skupiny vrací po 
levém břehu přehrady k  horní  stanici  lanovky z  Aussois.  Po kratším hledání  ji 
druhá skupina nachází u chaty Montana a zdarma sjíždí do údolí. První skupina jí 
neobjevila, a tak jde dolů jako skupina třetí pěšky po svých.

V 17.00 se autobusem po prohlídce  vesničky Aussois  vracíme zpět.  Opět 
slunečno a hezké počasí s pěknými výhledy!                

17. 8. 2009, pondělí   _ _ _   LAC LOU COL de la VALLÉ ÉTROITE
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Odjezd od hotelu v 7.30 ve směru na Albertville a Menuires s odbočením na 
D 117. Odtud stoupáme serpentinami na Les Bruyéres, 1758 m. Od  rekreačního 
střediska Val Thorens pěšinou ve stráni stoupáme k jezeru a chatě Lac de Lou, 
2035 m. První skupina, jdoucí před námi, pokračuje dál kolem jezera Pierre de 
Blanche, 2460 m a Kočičí hory k průsmyku Col de la Vallée, 2732 m. Odtud se 

bude vracet stejnou cestou zpět.

Druhá  skupina  u  chaty  svačí  a  telefonem  dostává  zprávu,  abychom  změnili 
původní trasu do vesničky La Chasse a vrátili se zpět do Les Bruyéres a lanovkou 
vyjeli na Mont De La Chambré, 2851 m odkud jsou nádherné výhledy. Poslechli 
jsme a opravdu výhledy na Mont Blanc, okolní hory i do údolí Lac du Lou byly 
senzační. 9.90 eur, které jsme zaplatili za lanovku, určitě nikdo nelitoval. 
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Kozičky ve  vesničce  La  Chasse  jsme se  dojit  nenaučili  a  podle  sdělení  tam ani 
žádné nebyly. Sýry také ne!

Po  prohlídce  Les  Bruyéres  se  vracíme  k 
autobusu a  po návratu první  skupiny v  17.00 
odjíždíme zpět stejnou cestou do Chambéry.

Opět hezké počasí až moc horko.....

18.8. 2009, úterý_ _ _ CHAMONIX

Posnídali jsme v půl sedmé. Odjíždíme směrem na Aix les Bains-Annecy-

Bonneville do Chamonix (145 km) s nadmořskou výškou 1037 m.. Po příjezdu 3. 
skupina vyjela lanovkou na Aiguille  du Midi (3842 m) s vyhlídkou na Mont Blanc, 
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lanovkou se vrátili  zpět do Chamonix. 1. a 2. skupina jde k lanovce na Brévent. 
První skupina vystupuje na Planpraz (1995 m) a pokračuje na chatu Laflegére, k 
jezerům  Lac  Cornu  a  Lacs  Noirs  (c.  2600  m).  Návrat  zpět  do  Chamonix  byl 
strastiplný, neboť neexistuje pořádné značení. Druhá skupina pokračuje lanovkou 
na vrchol Brévent (2525 m), odkud se rovněž nabídly vynikající pohledy na masiv 
Mont  Blanc.  Cesta  pokračovala  kolem  jezera  Lac  Brévent  na  chatu  Refuge  de 
Bellachat (2152 m). Po svačině tříhodinovou stále klesající cestičkou serpentinami 
do Chamonix. Část druhé skupiny sestup vzdala a vrátila se lanovkou z Bréventu 
zpět. Pro obě skupiny, které šly pěšky byl sestup velmi náročný.

Slunce opět zářilo a odměnilo nás nádhernými výhledy na Mont Blanc. V 
16.00 odjíždíme zpět.  

19.8. 2009, středa_ _ _ ANNECY

V osm hodin odjíždíme po H 1 do Annecy. Po příjezdu provedeme krátkou 
procházku po přístavu a v 10.15 jedeme lodí na dvouhodinovou výletní plavbu po 
jezeře. Voda je čirá, průzračná. Francouzky i Francouzi se na nás usmívají. Přes 
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jezero vidíme kongresové centrum, cestou hrad, na východě zámeček Chateau de 
Menthon. Okolo celého jezera vede cyklostezka až 40 km dlouhá.

Po  přistání  procházíme  historickým  městem,  zvaným  savojské  Benátky.  Voda 
protéká z jezera kanály do řeky Fier. Hlavní památkou je kostel sv. Maurice. Do 
města odešel kdysi biskup z Ženevy v době, kdy se Švýcarsko stalo protestantským. 

Povýšil tak Annecy na svou rezidenci.

Většina  účastníků  se  šla  koupat  a  chytat 
bronz.  Cestou  zpět  se  zastavujeme  v 
supermarketu na nákup....
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20.8. 2009, čtvrtek  
                    _ _ _  LAC DE CERCES

Odjíždíme  v  7.30  směrem  na 
Albertville,  Modane,  St.  Michel  a  Col  de 
Calibier. Cesta serpentinami stoupáním po 
trase Tour de France do sedla Valloire. U 
chaty Realis  du Telegraphe máme malou 
přestávku  a  pak  pokračujeme  do  Plan 
Lachat  (1962  m).  Obě  skupiny  vychází 
stejnou cestou  k  Ruisseau  des  Cerces  ke 
stejnojmennému jezeru (2410 m). 

Cestou  jsme  potkávali  nejen  turisty, 
ale  i  tisícihlavé  stádo  ovcí,  které 
sestupovalo do údolí. 

U  jezera  se  obě  skupiny 
rozdělují.  První  skupina přes Seuil 
des Rochilles (2459 m) kolem jezer 
Lac Rond a Lac du Grand Ban na 
Camp  des  Rochilles  (2412  m). 
Odtud  zpět  k  parkovišti  v  Plan 
Lachat.  Druhá  skupina  se  od 
Ruisseau  des  Cerces  vrací  po 
vrstevnici  pod  Camp  de  Rochilles 
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do Plan Lachat. Třetí skupina došla k jezeru a vrátila se zpět. Při svačině u jezera nás 
překvapila skupinka dětí přijíždějících na oslech se svou černošskou vychovatelkou.

21.8. 2009, pátek _ _ _   MALÝ PRŮSMYK SV. BERNARDA

V 7.00 odjezd na 
Albertville,  Bourg 
St.  Maurice  k 
Hospici  du  Petit 
St. Bernard (2153 
m)  102  km. 
Přijíždíme  do 
míst,  kde  sv. 
Bernard  a  mniši 
bernardýni 
zachraňovali   se 
svými  psy 
poutníky uvízlé ve 
sněhu.

První  skupina  jde  na 
vrchol  Lance  Branlette  (2936  m),  druhá 
částečně stejnou cestou na Les Rousses (2361 
m) a odbočuje k jezeru Lac de Sans Fond (2456 
m),  kam  později  sešla  i  1.  skupina.  Cestu 
lemovala  stáda 
mladého 
dobytka a krásná 
alpská  květena. 
Výstup  byl 
docela  náročný, 
ale  odměnou 
byly  poslední 
výhledy  na 
okolní  velikány. 
Vrcholky začínají 
zahalovat první
mraky a sluníčko 
se  s  jičínskými 

turisty  rozloučilo.  Po  návratu  do  průsmyku  nás 
nalákalo  muzeum a  informační  centrum v  Hospicu. 
Po prohlídce pomníku sv. Bernarda a kaple se vracíme 
z italsko-francouzských hranic zpět stejnou cestou.

Večer  následovalo  loučení  se  zaměstnanci 
Fasthotelu.  Naše  velitelka  Věra  Franců  obdržela  milý  dárek  na  památku  od 
účastníků.
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22.8. 2009, sobota CHAMBÉRY a LUZERN

V 7.15  vyjíždíme na  krátkou prohlídku  města  Chambéry  s  proslulou  sloní 
kašnou. 
Pak již se jdeme do Luzernu ve Švýcarsku, kde máme 
dvouhodinovou  přestávku  na  prohlídku  města. 
Parkujeme na  nábřeží  u  kongresového centra.  Mezi 
nejznámější  památky  patří  dřevěný  kaplový  most  s 
obrazy (Kapellbrücke) s vodní věží a i druhý dřevěný 
most vetešníků (Spreuerbrücke) přes řeku Reuss. Při 
procházce starým městem se setkáváme s muzikanty 
hrajícími  na  alpské  rohy  u  příležitosti  hudebního 
festivalu,  na  němž  hostuje  i  Magdaléna  Kožená 
(kterou  někteří  spatřili).  Následuje  návštěva  lvího 
pomníku z roku 1825 na paměť mrtvých švýcarských 
vojáků,  kteří  bojovali  ve  velké  francouzské revoluci. 
Navštěvujeme  i  některé  luzernské  kostely,  sv. 
Matouše  a  Hofkirche,  kde  probíhají  pravidelně 
svatební  obřady.  Nedílnou  součástí  Luzernu  je 
městské opevnění s dvanácti věžemi.
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Po 16.  hodině je odjezd směrem přes Bregens,  Rozvadov, Praha,  Jičín.  Příjezd v 
neděli ráno ve 4.30. Hodný pan řidič nás rozvezl domů.

Celý zájezd připravila a řídila Věra Franců. Její práce a obětavost byla velmi 
dobře hodnocená. Jednotlivé skupiny vedli Jan Kaizr (1. skupinu), Milan Michel (2. 
skupinu)  a  Věra  Franců  (3.  skupinu).  Velký  dík  patří  i  šoférovi  autobusu  panu 
Ďurďovi a jeho dceři Kačence, která se starala o občerstvení. 


