
Latvijas Alpīnistu savienības 

Čempionāts alpīnismā 2014 

Maršruta atskaite „Iesācēju klase” 

MONBLĀNS 4810 m. 

 

 

Komandas vadītājs: Aiga Rakēviča 

 

 

Francija, Alpu (Monblāna) masīvs, 2014. gada augusts 

 

 

 

Atskaite: Vladimirs Bogdanovs 



1. Kalnu rajons, virsotne, tās augstums: 

Itālija, Francija, Alpi, Monblāna masīvs 

Virsotne: Monblāns, 4810 m 

 

2. Čempionāta maršruta klase: 

Iesācēju klase 

 

3. Maršruta nosaukums: 

Mont-Blanc classic route via Goutier refuge 

 

4. Maršruta grūtību kategorija: 

PD /PD+ jeb 2A/ 2B 

 

5. Maršruts veikšanas laiks un ilgums: 

Nid d’Aigle (2400m) 18.08.2014.  10:50 

Mont Blanc (4810m) 20.08.2014. 7:20 

Nid d’Aigle (2400m) 21.08.2014. ~10:50 

Kopējais maršrutā pavadītais laiks ~72h. 

Izgājiens no ref. Goutier (3800m) pl.3:00 

Virsotne sasniegta 8:00. (Kāpts 5h) 

Atpakaļceļš ref.  Goutier 11:00. (Lejā kāpts 3h) 

Kopējais virsotnes izgājiens prasīja 8h. 

 

6. Komandas dalībnieki: 

Aiga Rakēviča (Vadītājs; ar pieredzi) 

Mihails Tomsons (Dalībnieks ar pieredzi) 

Vladimirs Bogdanovs (Dalībnieks bez pieredzes) 

Dāvis Jansons (Dalībnieks bez pieredzes) 

Laura Voiceha (Dalībnieks bez pieredzes) – uzkāpa līdz 3300m. 



7. Maršruta raksturojums: 

7.1. Augstuma starpība, maršruta garums; 

2438 m (4810m-2372m) 

Nid d’Aigle- Mont-blanc -Nid d’Aigle 17km + 17km = 34km 

 

7.2. Reljefs, maršruta stāvoklis: 

Posms Nr. 1 - Nid d’Aigle (2400m) - Tete Rouse (3200m):  

Posma garums ir, aptuveni, 5km. 90% posma ir klintis/akmeņi, kur uz beigām 

sastopamas apledojušas klintis. Atlikušie 10% posmā līdz Tete Rousse refuge ir pa 

sniegu. Pēdējie 500 augstuma metri tiek izkāpti ļoti lielā vējā. 

Posms Nr. 2 - Tete Rousse (3200m) – Goutier refuge (3800m): 

 Šajā posmā ir nepieciešami dzeklšņi jau no posma sākuma. 60% posma ir pa sniegu 

(sadalās ~80% sākumā un 20% beigās). Pārējie 40% ir klintis. Vietām klintis ir 

apledojušas. Joprojām liels vējš, tomēr kāpšanu turpinām, kaut daudzas grupas savu 

kāpienu atceļ vai atliek. 

Posms Nr. 3 - Goutier refuge (3800m) – Mont-blanc summit (4810m): 

Posma garums ir 7,2 km. 100% posma ir pa sniegu ar regulāriem pacēlumiem un 

kritumiem. Reizē ar mums iziet vien dažas grupas, no kurām apmēram puse drīzumā 

griežas atpakaļ. Stiprs vējš – līdz 100 km/h. No hutes izejam 3:00. Virsotni sasniedzam 

8:00.  Atpakaļ hutē esam 11:00. Pēc 2h atpūtas, kāpjam lejā līdz Tete Rouse, kur 

nakšņojam un tālāk līdz lejai dodamies jau no rīta, jo esam ļoti noguruši cīnoties ar lielo 

vēju. 

 

8.3. Naktsmītņu iekārtojums; 

Kopējā posmā ir sastopami 4 būdas, no kurām divas pilnībā iekārtotas hutes (Tete rousse 

un Goutier). Tajās ir pieejamas gultas vietas, kafejnīca, tualetes, virtuve. Virtuvēs ir 

iespējams ar savu inventāru un ūdeni pagatavot līdzi paņemtās maltītes. Ūdeni ir 

iespējams iegūt, kausējot ledu un sniegu, vai iegādājoties to kafejnīcā (~5 EUR 1,5L PET 

pudele). Kafejnīcās ir iespējams iegādāties karstās un aukstās maltītes, populārākos 

dzērienus, kā arī iegādāties brokastis/vakariņas. 

Palikušās divas hutes (pirmā ir pirmajā maršruta posmā, otrais patvērums ir pieejams 

trešajā maršruta posmā) ir neiekārtoti patvērumi. Šie punkti ir paredzēti kā ārkārtas 

situācijas patvērumi. 

 



9. Papildus informācija 

Aklimatizācijas mērķiem ērti izvēlēties virsotni Le Brevent (2525 m), kas atrodas tieši 

pretī Aiguille du Midi virsotnei pāri pilsētai Chamonix, kurā, visdrīzāk, Jūs meklēsiet 

naktsmītni. Ceļš uz šo virsotni sākas tieši no pilsētas. Sniega ekipējuma iesidīšanai vērts 

izmantot pastaigu no Aiguille du Midi (3842 m). 

Laikapstākļu prognozi, kartes un detalizētu informāciju par laikapstākļiem Monblānā ir 

iespējams saņemt tūrisma informācijas centrā un blakus esošajā aplīnistu informācijas 

centrā Chamonix centrā. 

Nokļūšana minētā klasiskā Monblāna sasniegšanas maršrutā sākas no blakus esošās 

pilsētas Les Houches (les-zučes), no kuras ar trošu tramvaju līdz Bellevue (1794 m) un 

tālāk ar vilcieniņu jānoskļūst līdz starta punktam – Nid d’Aigle (~2400m). 

Maršruta otrajā posmā būs jāšķērso bēdīgi slaveno Couloir du Gouter (Gutjēr Kuluārs), 

kas ir samērā bīstams posms, jo no augšas krīt dažāda izmēra akmeņi. Kuluāra 

šķērsošanai ir ierīkota drošības trose, bet to daudzi neizmanto (mēs tai skaitā) ... laikam 

sliknums.  

Nepieciešamības gadījumā pirmajā naktsmītnē (Tete rousse) ir iespējams pārnakšņot bez 

maksas ēdamzālē uz grīdas (ja labi sarunā), bet otrajā (Goutier refuge) ir stingra režīma 

kolonijas noteikumi – vai par maksu (~83,- EUR) gultā, vai par 0,- EUR ārā uz sniega bez 

telts. 

Teltis ir iespējams (atļauts) celt visā posmā tikai vienā vietā – tieši blakus hūtei Tete 

Rousse. 

Nakstmītnes jārezervē iepriekš caur internetu. 

Atpakaļceļš no Monblāna virsotnes ir iespējams tas pats uz Nid d’Aigle vai uz Aiguille 

du Midi, mēs ejam turpat atpakaļ, jo palika mantas un mūsu piektais dalībnieks, kurš 

veselības dēļ netika tālāk ar ~3300m un palika mūs gaidīt ref. Tete Rousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Maršruta fotogrāfija. 

 

 

11. Papildus foto 

Aklimatizācija pie Aiguille du Midi 

 



Komanda – aklimatizācija Le Brevent virsotnē (2525 m)

 

Vilciens no Bellevue līdz Nid d’Aigle 

 

 

 



Komandas biedrs neveiksmīga gadījuma rezultātā savainoja pēdu un pirmo posmu līdz 

Tete Rousse (3167m) veica ķīniešu krokšos. 

 

Otrais maršruta posms – ceļš no Tete rousse uz Goutier refugee 

 

 



Goutier refugee – otrā naktsmītne 

 

 

 

 



Gatavošanās ceļam uz virsotni 

 

 

Virsotne 

 



GPS no Nid d’Aigle līdz Monblānam un atpakaļ līdz Goutier Refugee 



 

GPS no Goutier Refugee līdz Tete Rousse 

 


