APD KOZJAK MARIBOR

VZPON NA GRAN PARADISO
"Izreden razglednik in najvišja gora Grajiških Alp"
6. in 7. april 2013
Prve spomladanske dneve bomo izkoristili za vzpon na goro, ki velja za enega najbolj
razglednih osamelcev v Alpah. Odpravili se bomo skoraj povsem do italijanskofrancoske meje. Vzpon na goro Gran Paradiso nad dolino Aosta nam bo popestril
razgled na Alpe od Monte Rose mimo Matterhorna, Gran Combina ter preko Mont
Blanca in povsem tja proti jugovzhodu Alp do Barre des Ecrins in celo do
Dauphineje. Vsekakor vrh z enim od najbolj veličastnih razgledov. Tehnično ne
preveč zahtevna tura po nezahtevnem ledeniku nas bo brez posebnih težav pripeljala
do skalnega vrha, kjer je za zadnjih nekaj metrov potrebno nekaj več spretnosti,
seveda ob varovanju, da dosežemo kipec Madone na vrhu gore 4061 m visoko. Tura
je primerna za normalno pripravljene aktivne gornike, potrebna je kompletna zimska
oprema (tudi plazovna žolna). Vzpon in spust je mogoče opraviti tudi na smučeh. Iz
Slovenije bomo krenili v zgodnjih jutranjih urah (iz Maribora ob 4. uri), da smo okoli
14. ure na parkirišču v vasici Pont na koncu doline Val Savaranche (1960 m). Do koče
Vittorio Emanuele II (2732 m) je nato dve do tri ure hoje oziroma vzpona s smučmi.
Iz koče krenemo v zgodnjih jutranjih urah (med 5. in 6. uro) proti vrhu, do koder je 5
do 6 ur vzpona. Z vrha sestopimo nazaj do koče in od tam naprej v dolino, kjer skupaj
spet krenemo proti Sloveniji, kamor prispemo okoli polnoči. Na turi ni potrebno
hoditi v navezi, ker na tem delu ni ledeniških razpok, le zadnje metre do vrha se bomo
nekoliko varovali oziroma napeli kakšno vrv. Hodili pa bomo v skupini, oziroma več
skupinah.
Stroški ture znašajo 60 EUR (polpenzion na koči, stroški organizacije), ki jih
poravnate na sestanku alpinističnega odseka (Branko Ivanek). Prevoz je organiziran z
avtobusom. Stroški prevoza bodo prav tako okoli 60 EUR, plačajo se ob odhodu na
avtobusu.
POTREBNA OPREMA
Splošna oprema
- nahrbtnik (pribl. 40 l) - udoben in po možnosti nepremočljiv
- čelna svetilka z rezervnimi baterijskimi vložki *
- zaščitna očala *
- zavojček prve pomoči *– obliži, gaza, prvi povoj, aspirin, tablete proti bolečinam…
- krema za zaščito pred soncem *- z visokim faktorjem (SF 20 do 30 ali sunblock)
- zaščitna krema za ustnice *
- gamaše
- termovka
- oblačila naj bodo takšna, kot jih uporabljamo pri zimskih vzponih v domačih gorah,
dihajoči materiali, nekaj za zaščito pred mrazom, tudi vetrom, in rezervne majice,
nogavice, tudi rokavice...
Opomba: * - označena oprema sodi vselej v nahrbtnik na zimskih turah

Tehnična oprema
- cepin – pohodniški
- dereze - pohodniške, pred turo nastavljene na čevlje (!)
- čelada (predvsem za smučarje to velja)
- plezalni pas, vponka z matico, trak (ali pomožna vrvica)
- plazovna žolna
- snežna lopata, plazovna sonda
- pohodniške palice
Turnosmučarska oprema (za tiste, ki se bodo odločili za vzpon s smučmi)
- turnosmučarski čevlji
- turne smuči z vezmi, nastavljene na čevlje
- kože za smuči
- srenači
- smučarske palice (teleskopske)
- maža za smuči (in kože) ter krpica za drgnjenje
Ostalo
- nekaj hrane za na turo, kakšna energijska ploščica, suho sadje in napitki... (na koči
imamo večerjo in zajtrk ter dobimo pijačo oziroma čaj za na turo - termovka!)
- planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2013 (OBVEZNO!),
priporočljiva je članarina A, vendar zadostuje že B.
Boris Strmšek

