
 

Návrh na túru VHT roku 2011 
 
Návrh na „Túru VHT roku 2011“ zpracujte jako dokument v požadovaném členění 
(A,B,C) a zašlete v elektronické podobě na adresu předsedy sekce VHT – 
vaprjc@seznam.cz 
 
 
Kategorie (zakroužkujte): 

I. Hlavní : bez rozdílu terénu 
II. Dílčí: 
1) velehory nad 3000 m. n.m. 
2) velehory pod 3 000 m  n.m. – ledovcový terén  
3) velehory pod 3 000 m n.m. – neledovcový terén 
4) velehory pod 3 000 m n.m. - mix 
5) zajištěné cesty (via ferrata, klettersteig) 
6) skialpinismus 

 
A. Základní údaje o túře VHT:  

1. Pohoří, oblast, stát: Alpy, Gruppo d´ Ortlès, Itálie 
2. Vrcholy, sedla, nadmořská výška: Cima di Solda 3.376m, sedlo Forc. di Solda 

3 323m 
3. Název túry: Suldenspitze (Cima di Solda) 
4. Charakter jednodenní túry: túra skalním terénem s nástupem na ledovec, po 

kterém se vystoupilo na vrchol Suldenspitze ve třech lanových družstvech. Cesta 
zpět stejnou trasou s nácvikem vyprošťování ze skutečné ledovcové trhliny. 
Obtížnost středně těžká prakticky bez technických obtíží. Ledovcové trhliny díky 
své velikosti dobře patrné a dobře obejitelné 

5. Popis túry (zde uveďte slovní popis; schémata, mapky, fotografie a nákresy přiložte 
samostatně v příloze jako datové soubory): 
Podrobný popis trasy (F01 značí fotka 01) 
Na trasu jsme vyrazili z penziónu Montana (1.903 m, F01) z konce suldenského 
údolí ráno v 8:30 (F02). Po 600 m jsme nastoupili do kabinové lanovky (F03, 
v sezóně jezdí od 8:30 každých 20 min. a pojme naráz 110 lidí) a vyjeli 
s přestupem v prostřední stanici  (2.172 m) k Schaubachhütte (2.581 m, na obr. 
F04 vlevo).  
Odsud jsme šli po trase č. 171 (F05, značené v mapě Ortler/Cevedale, č. 72, 
1:50 000, edice Kompass, r. vydání 2009). Asi po hodině stoupání jsme narazili na 
ledovec (F06). Na kraji ledovce jsme si oblékli výzbroj (sedací úvazky, stoupací 
železa, návleky, přivázali na lana, vzali cepíny popř. hůlky, F07+F08) a vydali se 
nejprve přímou, později „traverzovou“ chůzí k vrcholu (F09+F10+F11+F12). Na 
jednom laně byli navázáno 3-5 lidí. Každých několik set metrů jsme dělali krátké 
přestávky. Před sebou jsme měli 2 skupiny směřující také k vrcholu, což nám 
ulehčovalo směr výstupu. Sníh byl asi do 20 cm měkký, pod ním byl tvrdý led.  
Překračovali jsme asi 3 praskliny v ledovci, široké do 1 m (F13+F14). Zde jsme si 
zopakovali bezpečné jištění členů na laně při překračování trhlin. Při výstupu 
nevznikly žádné komplikace, před vrcholem nás potkala mlha (F15), kdy jsme pro 



upřesnění orientace použili kompasu. Celý výstup však vyžaduje dobrou kondici a 
výdrž. Teplota se pohybovala na začátku ledovce kolem 0°C, na vrcholu kolem -
-3°C, kde vál ostrý vítr. Stoupání od ledovce po vrchol, při zdolání 570 výškových 
metrů (F16), trvalo i s přestávkami 2:45 hod. 
Na vrcholu Suldenspitze (3.376 m) jsme setrvali 1:30 hod., poobědvali (F17), po 
překrásné vyhlídce (nádherné výhledy na Gran Zebrú, Ortler, mlha se dole 
rozplynula, F18 směrem k Cevedale 3.757 m) a nezbytné vrchlolové fotografii 
(F19) jsme sestoupili stejnou cestou zpět (F20+F21+F22) k lanovce (F23). Počasí 
jsme měli trochu pod mrakem, takže se nám horští velikáni střídavě schovávaly. 
Celá trasa i s lanovkami nám trvala 9:30 hod. Planovanou dobu chůze jsme 
překročili o 2:20 hod. skrz nácviky překračování trhlin (cestou nahoru) a cvičným 
pádem do trhliny s vytažením účastníka (cestou dolů, F24). 
Účastníci měli k dispozici mapy s vyznačenou trasou (F25) a v předvečer byly 
seznámeni s terénem a trasou online na Google Earth (F26+F27). Během výstupu 
jsme zaznamenávali každých 5 vteřin GPS signál a na konci dne jsme trasu 
vyhodnotili (F28+F29). 
Celý týden jsme trávili v pohoří skupiny Ortler (3.905 m, F30) a kolem sedla Passo 
Stelvio (2.758 m, F31). 
 
Popis trasy z propozic 

 start trasy: penzion Montana 1.903 m, GPS šířka: 46°31'3.01"N, délka: 10°35'45.50"E  
<< 0,6 km; +45 m; -55 m >> dolní stanice lanovky č. 1, vyjedeš lanovkou č. 1 na 
Schaubachhütte (Rifugio Citta di Milano) 2.581 m << 1,5 km; +700 m; -0 m >>  
po stezce zn. 171 na (J) << 0,6 km; +150 m; -0 m >> na křiž. se zn. 172,  
pokračujeme po stezce zn. 171 až k ledovci Vedretta di Solda. Odtud dle nákresu 
v mapce (azimuty viz pochodová tabulka) až do sedla Forc. di Solda 3.323 m, z 
něhož pokračujeme na  

 vrchol trasy: hora Suldenspitze 3.376 m, GPS šířka: 46°28'5.07"N, délka: 
10°36'1.88"E.  
Zpět stejnou trasou << 8,7 km; +135 m; -1.570 m >>  

 cíl trasy: penzion Montana 1.903 m,  GPS šířka: 46°31'3.01"N, délka: 10°35'45.50"E. 
 
Základní data z propozic: 
• Stoupání (bez lanovek): 990 m 
• Klesání (bez lanovek): -990 m 
• Doba (s lanovkama): 7:10 hod. 
• Délka (bez lanovek): 8,7 km 
 
Mapy: 
• edice Kompass, Ortles/Cevedale, měřítko: 1:50 000, č. 72, vydání 2009 
• edice Tabacco, Ortler Gebiet, měřítko: 1:25 000, č. 08, vydání 2011 
• edice Tabacco, Latsch, Martell, Schlander, měřítko: 1:25 000, č. 045, vydání 2008 
• Alpské třítisícovky, Dieter Seibert. 

 
6. Účastníci túry – jméno a příjmení (členství v odboru KČT): 

Jiří Ehrenberger KČT Slovan Pardubice ehrenberger_pa@volny.cz  
Andrea Horáková KČT Slovan Pardubice andrea.pce@seznam.cz  
Štěpán Charvát nečlen KČT 



Kamila Charvátová nečlenka KČT 
Petr Nikl KČT Slovan Pardubice Nikl.Petr@seznam.cz  
Kristina Odvodyová KČT Slovan Pardubice kodvodyova@seznam.cz  
Ivo Stříž KČT Slovan Pardubice is@striz.at  
Josef Svoboda KČT Slovan Pardubice svoboda.brozany@seznam.cz  
Ondřej Valášek KČT Slovan Pardubice  ondrejvalasek@seznam.cz  
Jaroslava Žemličková nečlenka KČT 
 

7. Datum uskutečnění túry: 30. 7. 2011 
 

8. Poznámky k vyplnění přihlášky: 
Charakter jednodenní túry: volně slovně charakterizujte, o jakou túru se jedná, aby 
bylo možné si udělat základní představu. 
Popis túry: Slovní popis jednodenní túry doplňte fotografiemi, schématy, mapkami, 
odkazy na mapy a průvodce. 
Účastníci túry: Připojte také kontakty (adresy, e-mail, telefon). Pokud není účastník 
túry členem KČT, poznamenejte to za jeho jménem. 
(Stačí uvést údaje relevantní k dané kategorii).  

 
B. Odůvodnění návrhu: 

Protože jsme zvolili cestu, která není v průvodci ani na mapě vyznačená. Na 
Suldenspitzi se standardně vystupuje z údolí Fornotal od parkoviště u Albergo 
Forni přes chatu G. Casati, která je vidět dole z vrcholového fota. My ale přišli 
z druhé strany. 

 
C. Přílohy (uveďte jejich seznam): 

• Suldenspitze zakres v mape k pochodove tabulce 
• Suldenspitze Pochodová tabulka 
• fota na túře 10x 
• vrcholové foto 

 
Podmínky udělení, vysvětlivky  
Ocenění "Túra VHT roku 2011" se uděluje za túru výjimečnou ve srovnání 
s podobnými túrami. Za hodnotnou túru může být uděleno také "Čestné uznání". 
Pokud žádná z nominací nesplňuje kritéria výběru, nemusí být tituly „Túra VHT roku“ 
ani „Čestné uznání“ uděleny. Doporučujeme držet se definice VHT, tj. neuplatňovat 
túry s obtížností horolezeckého charakteru. 
 
Termíny a forma ocenění: 

• zaslání návrhu kmenovým odborem KČT : do 27. 11. 2011 
• vyhodnocení:  na prosincovém zasedání sekce VHT  
• ocenění: zveřejnění na webu KČT, v lednovém čísle časopisu Turista, 

slavnostní předání barevného „glejtu“ a věcné ceny na dubnové konferenci 
KČT v Pardubicích. 

 
 
 
 

Projednáno a schváleno sekcí VHT KČT 20. 1. 2011 




