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Zadanie dla alpinistówZdobyć Mont Blanc

Zadanie dla alpinistów
 Dla nas, alpinistów, przybywających często z daleka by go zdobyć, Mont Blanc jest 
czymś więcej niż szczytem. Jest marzeniem, wręcz mitem. Na zboczach góry zapisana jest piękna 
historia naszej pasji. Poprzez wielki wysiłek, czystość krajobrazu, elegancję szczytów, partnerstwo 
w zespole, walkę z dużą wysokością, powstaje unikalne doświadczenie. Wszyscy mamy ochotę 

nim się podzielić.

 Ten niezwykły symbol alpinizmu jest często również miejscem, w którym widać 
zły obraz naszych praktyk. Tłumy ludzi w niektóre dni, brak szacunku dla miejsca i innych 
osób, porażki lub tragedie zaciemniają ten obraz. Jeżeli nie będziemy się tego wystrzegać ta 
degradacja może ograniczyć naszą swobodę w wychodzeniu na szczyt. Wspólnota ludzi gór 
dzięki wielu talentom, może pokazać, że droga na ten najwyższy punkt w Alpach pozostanie 

wyjątkowym i ogólnodostępnym miejscem, nadając doświadczeniu Mont Blanc nowy wymiar.

 Szczyt na 4810 m, jest zadaniem dla alpinistów. Ta góra nie jest dla wszystkich. 
Należy się przygotować, zebrać informacje, wyposażyć w sprzęt. Opanowanie technik 
i zapoznanie się z terenem wymagają czasu. Chcąc dostać się w dzikie i piękne miejsce, 
akceptuje się ryzyko. Jednak przede wszystkim, sztuka chodzenia po górach polega na 
opanowaniu tego ryzyka. Dlatego pierwszym zadaniem jest zidentyfikować i zrozumieć 

niebezpieczeństwa jakim się stawia czoło, by mieć gotowe odpowiednie rozwiązania.

 Te monumentalne zakątki są również wrażliwe. Pozostawmy je w czystości, 
przestrzegajmy ograniczeń i zasad w schroniskach, znośmy śmieci, używajmy 

przygotowanych toalet.

 Udane doświadczenie Mont Blanc to nie tylko dodanie jego szczytu do swojej 
listy osiągnięć, to również bezpieczne zejście, z głową pełną wyjątkowych wspomnień. 
W obliczu terenu trudniejszego niż się zakładało, złych warunków, źle przygotowanej grupy 
lub gorszego dnia, kondycji, dobrze zarządzony odwrót jest również formą zbiorowego 

sukcesu. Być może tego dnia wyjście w inne miejsce będzie lepszym rozwiązaniem. 

 Wolność, to danie sobie szansy na 
ponowną próbę.

7dróg na dach Alp
Na Mont Blanc prowadzi więcej 
niż jedna droga.

W okresie nasilenia ruchu turystycznego warto jest pójść mniej popularną 
drogą. Najbardziej techniczne wymagają dużego doświadczenia. 
Kolejność ze względu na trudności i ekspozycję na ryzyko: 

1.Droga normalna przez Goûter 
Wycena: PD. Deniwelacja 1450 m + 1000 m lub 800 m + 1650 m 
(noc w Tête Rousse).
Śpiąc w Tête Rousse, deniwelacja jest większa (1650 m), ale pokonuje 
się żleb o dobrym czasie i można spać w schronisku Goûter wracając.

2.Trzy szczyty (Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc)
Wycena: PD. Deniwelacja 1200 m.
Bardziej techniczna i wymagająca niż droga normalna. Kusi coraz 
większą ilość alpinistów. Zejście przez le Goûter lub Grands Mulets.

3.Grands Mulets i grań Dôme du Goûter
Wycena: PD+. Deniwelacja 700 m + 1800 m.
Klasyczna droga narciarska oraz droga do zejścia. Historyczna droga, 
której pokonywanie pieszo nie jest zalecane, ze względu na zagrożenie 
serakami z Petit Plateau. Alternatywa to przejście północną granią Dôme 
du Goûter od schroniska przed dojściem do schroniska Vallot.

4.Włoska droga normalna (lub Aiguilles Grises)
Wycena: PD+. Deniwelacja 1300 m + 1800 m (lub 800 m + 1000 m).
Droga normalna od strony włoskiej. Piękna i długa wycieczka w śniegu, 
na lodowcu. Możliwość noclegu pośredniego w Goûter.

5.Trawers Miage, Bionnassay, Mont Blanc
Wycena: AD. Deniwelacja 1450 m +1100 m +1650 m.
Długa ekspedycja z bardzo powietrznymi i ostrymi graniami.

6.Ostroga Tournette
Wycena: AD. Deniwelacja 1700 m + 1400 m.
Poważna, eksponowana droga wymagająca wspinaczki z użyciem kości.

7.Grań Innominaty
Wycena: D+. Deniwelacja 900 m +1500 m + 800 m.
Trudna, eksponowana droga ze skomplikowanym przebiegiem.
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Nie mylić trudności z niebezpieczeństwem. Najbardziej popularne drogi na Mont Blanc nie są zbyt trudne. 
Z kolei występują na nich wszystkie zagrożenia właściwe dla tego miejsca. Chcąc zmniejszyć ryzyko, należy 
zacząć od prawidłowej identyfikacji zagrożeń w terenie, znać warunki w danym dniu i możliwości swojego 
zespołu.

Wysokość
Wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się ilość tlenu. Choroba wysokościowa jest stałym zagrożeniem. 
Ból głowy, bezsenność, zadyszka, brak apetytu, mdłości, wymioty. Te symptomy mogą się pojawić od 3500 m. Należy się 
wtedy wycofać. Odpowiednia aklimatyzacja zapobiega chorobie wysokościowej.

Zimno
Na dużej wysokości, prawie 5000 m, pogoda może się gwałtownie pogorszyć co objawia się następującymi zjawiskami: 
mgła, zimno potęgowane przez gwałtowne podmuchy wiatru, śnieg, grad, burze, pioruny. Trzeba znać znaki ostrzegawcze 
i wiedzieć kiedy się wycofać.

Zabłądzenie
Jednym z najważniejszych zagrożeń na Mont Blanc jest zgubienie się w niespodziewanie pojawiającej się mgle, 
w szczególności w pobliżu szczytu lub miedzy Aiguille i Dôme du Goûter. Nie wyrusza się bez mapy i instrumentów do 
orientacji oraz wiedzy jak ich używać.

Upadek
Ryzyko upadku rośnie wraz z nachyleniem zbocza, tak jak na grani Goûter, pod col du Maudit lub na grani des Bosses. 
O ile miękki śnieg pozwala na bezpieczne przejście pięknych zboczy, to stają się one śliskie, gdy śnieg jest twardy. Dobra 
technika i odpowiednie związanie się liną są niezbędne.

Uczęszczana droga
Obecność innych zespołów na popularnych drogach uspokaja, często za bardzo. Daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. 
Człowiek zadowala się podążaniem i traci swoją zdolność oceny. Duża ilość ludzi powoduje spowolnienie marszu, wręcz 
korki, utrudnia „mijanki” i może zwiększyć ekspozycję na niebezpieczeństwo.

Ekstremalne zmęczenie
Wysokość, zimno, deniwelacja, brak kondycji mogą spowodować wielkie zmęczenie i rezygnację. Zadaniem towarzyszy 
jest wzajemne zwracanie uwagi na takie objawy.

Szczeliny
Lodowce są miejscami bardzo popękane, szczególnie w Jonction. Niezbędne jest prawidłowe związanie zespołu i sprzęt 
do ratownictwa ze szczelin.

Spadające seraki
Lodowce przemieszczają się niepostrzeżenie w swoim rytmie. Seraki znajdujące się w równowadze mogą nagle spaść, 
zwłaszcza spod Mont Blanc du Tacul, Petit Plateau i Grand Plateau. Unikać tych miejsc lub przebywać w nich najkrócej 
jak to jest możliwe.

Lawiny
Na tej wysokości śnieg leży niezależnie od pory roku. Po okresie złej pogody należy się wystrzegać stoków o nachyleniu 
ponad 30°, zwłaszcza w okolicach Goûter lub pod Tacul. W lecie śnieg stabilizuje się szybciej. Pamiętać o wzięciu „pipsa”, 
łopaty do śniegu, sondy i wiedzieć kiedy najlepiej jest czekać.

Spadające kamienie
Kamienie spadają naturalnie lub zrzucone przez inne zespoły wymagają największej uwagi. Zwłaszcza w żlebie Goûter 
(patrz druga strona).

Być świadomym zagrożeń
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CHRONIĆ
Przede wszystkim należy uniknąć dodatkowego wypadku, 
umieszczając postronne osoby w bezpiecznym 
miejscu. Nigdy nie przenosi się ofiary, chyba 
że jest narażona na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo. W takim wypadku 
należy uważać by głowa / szyja / kark były 
ułożone liniowo, jak również by chronić 
ofiarę przed zimnem.

WEZWAĆ POMOC
W masywie Mont-Blanc zasięg sieci 
komórkowej i radiowej (150 Mhz) jest 
zazwyczaj dobry. Jeżeli nie ma innego sposobu 
należy wysłać posłańca, w miarę możliwości 
z towarzyszem, by poinformować najbliższe schronisko lub 
miejsce z którego można wezwać pomoc. Jeden numer ratunkowy: 

PIERWSZA POMOC
W oczekiwaniu na ratowników należy czasami działać bardzo szybko: udrożnić drogi 
oddechowe, zatrzymać krwawienie, zrobić masaż serca, zabezpieczyć przytomną lub 
nieprzytomną ofiarę. Tych rzeczy się trzeba nauczyć. Każdy alpinista powinien przejść 
przeszkolenie z ratownictwa. 
Kierować ratowników robiąc rękoma literkę "Y" (yes) lub sygnalizując SOS latarką czołową 
lub telefonem komórkowym (w nocy). W zależności od terenu należy starać się oczyścić 
lądowisko. Gdy przyleci helikopter należy pozostać na miejscu i czekać na wskazówki.
Przydatne numery: 
Secours Alpins Valdotains: (+39) 800 319 319.
Szwajcaria (Rega): 1414 lub z zagranicy +41 333 333 333.

W razie wypadku
Jeżeli jesteście świadkiem wypadku musicie 
przestrzegać zwyczajowych zasad ratowniczych:

Wybieram
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Oprócz odzieży dostosowanej do wysokich 
gór i niskich temperatur (w tym zapasowe 
rękawiczki), niezbędnym sprzętem jest 
ten przeznaczony dla alpinisty w  
terenie lodowcowym
(czekan, raki, uprząż, lina itd.).

Nie zapomnieć również o innych rzeczach do:
Ochrony: kask, okulary, krem 
przeciwsłoneczny ("pips", łopatka, sonda 
w zależności od drogi i warunków).
Orientacji: mapa, przewodnik, 
kompas, wysokościomierz, 
gwizdek, latarka czołowa (GPS).
Posilenia się: 
jedzenie, ciepłe napoje.
Ratownictwa: zestaw do wyciągania 
ze szczelin (5 karabinków, 3 śruby lodowe, 
bloczek z blokadą, 2 przyrządy zaciskowe, 
taśma, linka) telefon lub radio, apteczka.

.

.

.

.

Wziąć odpowiednie wyposażenie, nie zapomnieć 
o kluczowym sprzęcie, nie zabierać niepotrzebnych rzeczy 
to już jest element wyjścia.

. Prognoza pogody i warunki w górach:
Office de haute montagne:  +33 (0)4 50 53 22 08; www.chamoniarde.com
Bulletin de Météo France:  (France only) 08 99 71 02 74; www.meteofrance.com
Bulletin du Val d’Aoste:  +39) 0165 272 333; www.regione.vda.it
Bulletin montagne de Suisse romande:(+41) 0900900 162 168; www.meteosuisse.admin.ch
PGHM de Chamonix: +33 (0)4 50 55 33 72

. Schroniska
Tête Rousse: +33 (0)4 50 58 24 97; rezerwacja: refugeteterousse.ffcam.fr
Goûter:  +33 (0)4 50 54 40 93; rezerwacja: refugedugouter.ffcam.fr
Tré la tête:  +33 (0)4 50 47 01 68; www.trelatete.com
Gonella:  (+39) 0165 885 101; www.rifugiogonella.com
Monzino:  (+39) 0165 809 553
Cosmiques: +33 (0)4 50 54 40 16
Grands Mulets: +33 (0)4 50 53 57 10
Conscrits:  +33 (0)4 79 89 09 03
Durier:  +33 (0)6 89 53 25 10

. Kolejki linowe:
Rozkład jazdy: www.compagniedumontblanc.fr
Téléphérique de l’aiguille du Midi: +33 (0)4 50 53 22 75.
Téléphérique de Bellevue:  +33 (0)4 50 54 70 93.
Tramway du Mont-Blanc:  +33 (0)4 50 47 51 83.

. Informacja turystyczna:
Chamonix:   +33 (0)4 50 53 00 24; www.chamonix.com
Les Houches-Servoz:   +33 (0)4 50 55 50 62; www.leshouches.com
Saint-Gervais-les-Bains: +33 (0)4 50 47 76 08; www.saintgervais.com
Val Montjoie:   +33 (0)4 50 47 01 58; www.lescontamines.com
Vallée d’Aoste:   (+39) 0165 842 060; www.lovevda.it
Valais:   (+41) 27 783 2717 ; www.st-bernard.ch

Warunki zmieniają się szybko, pogoda jeszcze 
szybciej By móc podjąć właściwe decyzje niezbędne 
jest posiadanie dobrych informacji oraz umiejętność 
ich krytycznej oceny.

Niniejszy dokument został opracowany i wydany przez narodową komisję koordynacyjną do spraw rozwoju aktywności górskich i alpinizmu.

Makieta i rysunki: Bérengere Collas. Mapa: JM Boudou. Zdjęcia: Mario Colonel Tekst: Olivier Obin, Niels Martin, Philippe Descamps.
W skład powstałej w styczniu 2012 narodowej komisji koordynacyjnej do spraw rozwoju aktywności górskich i alpinizmu (Coordination Montagne) wchodzą: Federacja francuskich klubów alpinistycznych (FFCAM), Federacja francuska gór i alpinizmu, FFCAM (Francuska federacja klubów alpinistycznych), FFME (Francuska federacja górska i wspinaczkowa) FFRP (Francuska federacja turystyki pieszej), GHM (grupa wysokogórska), SNGM (związek przewodników górskich), SNGRGE (związek strażników schronisk), SNAPEC (związek profesjonalistów wspinaczkowych i kanioningowych), SNAM (związek przewodników), UCPA (związek centrów sportowych), GTA (Grande Traversée des Alpes), MW (Mountain Wilderness), ANCEF (stowarzyszenie górskich ośrodków narciarstwa biegowego), CIPRA, Fundacja Petzl, En Passant par la Montagne, Sportsnature.org, Mountain Bike Fondation (MBF).

La Coordination Montagne
Maison de la Montagne

3, rue Raoul Blanchard, 38000 Grenoble
tél. 04 76 51 75 41 

www.coordination-montagne.fr

 Pomiędzy 1990 a 2011 na 
drodze między schroniskiem Tête Rousse 
i schroniskiem Goûter zginęły 74 osoby, a 180 
zostało rannych. 
Prowadzone są badania by ograniczyć duże 
ryzyko związane ze spadającymi kamieniami. 
Na dzień dzisiejszy alpiniści muszą sobie 
zdawać sprawę z zagrożenia i przygotować się 
do zmierzenia z nim.
Mniej więcej połowa wypadków 
ma miejsce na 100 metrach 
trawersu, a jedna trzecia na 
grani. Większość z nich tu upadek alpinisty 
związany pośrednio albo bezpośrednio 

ze spadającymi kamieniami.
W odniesieniu do natężenia ruchu ilość 
wypadków jest również poważna podczas 
zejścia, w szczególności na grani. Wiadomo 
jest również, że dwie trzecie ofiar nie było 
związanych liną. Wypadki z przewodnikami 
są znacznie mniej liczne. Podczas badań 
w roku 2011 oszacowano, że kamienie spadały 
podczas około tysiąca na 17 000 przejść żlebu. 
Kamienie mogą spadać o dowolnej porze 
dnia lub roku. Obserwuje się czynniki, które 
zmniejszają lub zwiększają to zagrożenie.

A ja...
Czy mogę iść 

z tobą?

 Pułapki
 drogi normalnej
Żleb Goûter, to miejsce w którym dochodzi 
do bardzo wielu poważnych wypadków.

.Jak trawersować żleb 
Goûter?
Tak jak przy innych częściach drogi: ocena 
bieżących warunków jest kluczowa do 
wybrania odpowiednich technik. Należy 
pamiętać o najważniejszych zasadach:

.Zawsze przemieszczać się w kasku, z lotną 
asekuracją.

.Założyć odpowiedni sprzęt przed 
trawersem żlebu, nie na jego brzegach, 
które są niebezpieczne.

.Uważnie obserwować warunki przed 
podjęciem decyzji o trawersie żlebu lub 
jego zaniechaniu.

.Jeżeli jest to możliwe czekać w bezpiecznym 
miejscu zanim poprzedzający zespół 
przejdzie.

.Nie ociągać się w żlebie, ale też nie spieszyć 
się niepotrzebnie.

.Jeżeli warunki śniegowe pozwalają na 
użycie raków można nie używać liny 
stalowej. W innym wypadku stosować 
się do opisanych zaleceń (asekuracja 
w ruchu, przez linę odpowiedniej długości, 
przechodzącą przez karabinek pomiędzy 
dwoma członkami zespołu).

Na grani używać do asekuracji lin stalowych 
i ich zamocowań, ale pamiętać że to nie jest 
via ferrata.

Z fizycznego punktu widzenia, 
szczyt wymaga nie tylko 
dobrej kondycji, ale również 
doświadczenia w przebywaniu 
na wysokości. Wcześniejsze sprawdzenie 
się na łatwiejszym 4000 i przynajmniej jeden 
nocleg na wysokości 3000 m da dobry obraz 
waszej formy.
Z technicznego punktu widzenia 
trzeba opanować chodzenie w rakach, 
wspinaczkę w zróżnicowanym 
terenie, pokonywanie grani, 
wiedzieć jak dopasować długość 
liny (długa na lodowcu, 
skrócona na grani itd.).

Z psychologicznego punktu widzenia,
trzeba być przygotowanym na ciężkie noce 
i długie dni w pięknym, ale wrogim otoczeniu, 
które się różni i zmienia.

Przygotowanie swojego wyjścia to 
również zapoznanie się z mapą terenu, 
przewodnikami, relacjami z wyjść innych 
osób. Klub pomoże wam znaleźć partnera lub 

partnerkę do zespołu, zapewni pierwsze 
doświadczenia i szkolenia.

Profesjonalny przewodnik będzie 
potrafił doradzić, przygotować 
i przeszkolić, biorąc 
odpowiedzialność za wyjście. 

Szanse na zdobycie Mont Blanc 
zwiększa doświadczenie wysokogórskie, 
regularne trenowanie oraz odpowiednie 
przygotowanie się. Nie mniej istotne jest 
też stosowne wyszkolenie.

++
przy wsparciu:

Stare schronisko Nowe schronisko

Grań Payot

Lodowiec Tête Rousse

Grań

Trawers 
żlebu

Czynniki 
zwiększające ryzyko:

 Temperatura powyżej zera stopni.
. Suche powietrze: ładna, słoneczna pogoda.
Najbardziej krytyczne 

godziny są pomiędzy 
11 h a 13 h 30.

Czynniki 

zmniejszające ryzyko:

. Temperatura poniżej zera stopni.

. Zachmurzenie, mała ilość słońca
Obecność śniegu w żlebie nie ma wpływu 
na częstość z jaką spadają kamienie. Śnieg 
może natomiast częściowo chronić przed 
porwaniem innych kamieni oraz amortyzuje 
odbijające się kamienie w żlebie.Więcej informacji:

www.fondation-petzl.org
www.petzl-foundation.org
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Znaleźć klub wysokogórski:
www.pza.org.pl

Znaleźć profesjonalnego przewodnika: 
Francja: www.sngm.fr

Dolina Aosty: www.guidealtamontagna.com
Szwajcaria: www.4000plus-vs.ch




