
1. 
Název túry VHT     BISHORN 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Švýcarsko  -  Walliské Alpy -  Bishorn (4153 m) 

3. 
Čas a převýšení 

 1.den: Zinal (1675 m) – chata Cabanne de Tracuit (3256 m) – 4-5 hod. – 1600 m 
2.den: chata Cabanne de Tracuit  (3256 m) – Bishorn (4153 m) – 3 hod. – chata Tracuit - + 
2 hod. – Zinal + 3 hod., celkem 8 hod. (z toho výstup 3 hod.) – 900 m  

4. 
Obtížnost túry 

těžká (viz stupnice 3.), ledovcová túra nad 4000 m. I přes značné převýšení je výstup 
technicky snadný. 

5. 
Doporučené 
období 

červenec – srpen 

6. 
Východisko 

vesnice Zinal v údolí Val d´Anniviers. Na horním konci vesnice je kemp i parkoviště. 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: u města Sierre v údolí Rhóny (sem příjezd po dálnici N9 z Martigny nebo po silnici č. 9 
z Brigu) odbočíme na jih do údolí Val d´Anniviers, údolím projedeme až na konečnou silnice 
do Zinalu 
Vlak: do Sierre, odtud autobusem do vesnice Zinal 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Bishorn patří mezi nejsnáze dostupné čtyřtisícovky. Na rozdíl od Breithornu (lanovka na 
Kleine Matterhorn) se musí „vymakat“ po svých. Doporučuji jako aklimatizační výstup pro 
vyšší čtyřtisícovky v oblasti.  
Z vesnice Zinal stoupáme nejdříve lesem až dojdeme k polorozpadlé salaši (1 hod.). Odtud 
je pěkný výhled na velký vodopád. Dále přes dvě serpentiny se dostaneme na pohodlný 
traverz s pěknými výhledy. Na konci traverzu skalní úsek (lehké), kterým se dostaneme nad 
velký vodopád -poslední výhled na Zinal (2 hod.). Cesta se stáčí doleva. Nejdříve v trávě (v 
blízkosti prameny potůčků), později v kamení vystoupáme do štrbiny na hřebenu – zde 
pětimetrový výšvih s ocelovým lanem. Odtud krátce (3 min.) po sněhu k chatě. Celá cesta je 
dobře upravená a hodně chozená. 50 m nad chatou voda z ledovce do korýtka (poslední 
voda).  
Ráno od chaty přes hrb s křížem, maličký sestup k ledovci (10 min.), zde nasadíme mačky. 
Odtud vedou dvě cesty, které se pod výrazným skalním SZ hřebenem vedoucím z vrcholu, 
spojí. Cesta vlevo je kratší, ale vede množstvím trhlin s nebezpečně roztátými sněhovými 
mosty (NEDOPORUČUJI!!!). Při vstupu na ledovec pokračujeme druhou cestou rovně na 

oblé návrší. Zde se cesta stáčí doleva, mírně sestoupí, pod skalním hřebenem začne 
stoupat a spojí se s kratší cestou. Dále prudší stoupání po SZ svahu, na závěr se sklon 
zmírní a dojdeme do sedla mezi dvěma vrcholy. Zde poprvé spatříme Monte Rosu a Dom. 
Pozor na velké převěje! Ze sedla se dáme doprava na vyšší vrchol. Překonáme jednu 

trhlinu a za sněhovou hranou strmým sněhovým výšvihem na vrchol. Vrchol je plochý a je 
z něho pěkný výhled. Sestup stejnou cestou.  
Doporučuji pro skupinu 6 – 8 turistů.   

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT-3 ; na skupinu postačí jedno poloviční lano 60 m, na první část túry na chatu 
doporučuji teleskopické hole  

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu a v cíli: v horské vesnici Zinal obchod s potravinami, pekárna, restaurace a 
penziony 
Po trase: chata Cabanne de Tracuit (jídlo i pití) 
Ubytování : chata Cabanne de Tracuit (3256 m), SAC, 100 míst, otevřeno 15.6.-15.9., tel. 
+4127 4751 500 (domluva i anglicky – rezervace nutná). Možnost stanů 5 minut nad chatou. 

11. 
Mapy 

Landeskarte der Schweiz: Evoléne č. 1327 a Randa č. 1328, 1 : 25 000 

 

12. 
Odkazy 

Mirago: Švýcarské Alpy, Petr Ivo, 2002 (popis výstupu je stále aktuální a beze změn i na 
ledovci) 
 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Jiří Balcárek ml., vůdce VHT,  10.-11.8.2009, mobil: 776 805 804 

e-mail: jiri.balcarek@volny.cz 



 


