
 

 

Ortler ‘03 – domácí příprava 
Velká trojka – „Ortler – Monte Zebrů – Königspitze“ 

Na mapě je to modrá linka shora dolů. 
První část je výstup na Ortler (č. 1 na mapě) hřebenem Hintergrad. Podle Turistika a hory 5-
6/97 je to cesta za III, podle mě je ale lehčí. V roce 98 jsme to vylezli s Fredem, Magdou a 
Zbyňkem. Na následující straně je ten článek z T&H oskenovaný, ale bohužel není skoro 
k přečtení. 
Další pokračování dolů po hřebeni k bivaku Citá di Cantů není nikde popsané. Dostal jsem ale 
následující e-maily, podle kterých se zdá, že by to neměl být velký problém. 



 

 

Cesta prvovystupu na Orter nekdy v 

19.stoleti pry vedla prave nekudy 

ze sedla Orterpass, coz je skoro 

na stranu bivaku Cita di Cantu.  

Myslím, že jsem to četl někde v 
průvodci od Jiráska nebo Hejla. Je 
fakt, že když jsme seděli na 
bivaku Pelliciolli a koukali na 

ten hřeben, tak jsme usoudili, že 
to bylo tehdy asi logické, neboť 
po Untere Ortler Ferner se dostali 

tehdy dost vysoko. 

Cenda K. 

zdar, 
sel jsem hrebinek z citta cantu na 
Ortler, ale ne cely, tak do 2/3.  
Je to rozrachany, mistama max III 
UIAA, da se bud uplne po hrebinku,  
coz je spis tezsi ale docela pekne 
a kompaktni, nebo mirne zleva, coz  
je spis v polo-sutoviscich, obcas 
nejaky drat z valky a obcas nejaka  
rozpadla drevena budka z valky. To 
bylo v lete. 
Meli jsme to jako rest day delsiho 

prechodu, sli jsme naotocku a  
nijak nas pohyb v tom polosutovym terenu neuspokojoval :) 
Celda 

Cesta od bivaku Citá di Cantů na Monte Zebrů (č. 2 na mapě) je normální výstupová trasa – 
v roce 2000 jsme ji vyšli s Fredem a Zbyňkem.  

Větší problém bude 
sestup do sedla Sulden 
Joch – to je hřeben, o 
kterém jsem nesehnal 
žádné informace. Při 
pohledu shora z Monte 
Zebrů je toho hřebene 
vidět jen kousek. Pokusil 
jsem se najít různé fotky, 
na kterých je ten hřeben 
vidět, připojuji je na 
konec textu. Vzhledem 
k tomu, že jde o sestup, 
mohlo by to jít, ta 
nejhorší místa by se dala 
slanit. 
Výstup ze sedla Sulden 

Joch na Konigspitzi (č. 3 na mapě) je popsaný v mém průvodci a má klasifikaci III – viz 
neskenovaný popis. 



 

 

Sestup z Konigspitze na druhou stranu je vlastně setup po normální výtupové trase a je snadný 
– v roce 2000 jsme to absolvovali s Fredem a Zbyňkem. 
Zbytek cesty vede přes Kreilspitze a Schroterhorn a podle mého průvodce jsou to hřebeny 
s klasifikací I. Tenhle zbytek už vlastně nepatří do velké trojky a dá se klidně vynechat. 
 
Podle mého názoru se to dá zmáknout za dva dny. První den přes Ortler do bivaku Citá di 
Cantů, druhý den zbytek. Vzdálenosti nejsou velké. Velké převýšení je první den na Ortler, 
pak už by tak velké být nemělo.  
Když ten hřebínek dojdeme včetně jeho konce, ocitneme se u chaty Casati, což je místo, 
odkud se dá po ledovci snadno dojít na nádherné vrcholy Monte Cevedale a Zufalspitze a řada 
dalších –nádherných– ledovcových tůr. 

Sestupový hřeben z Monte Zebrů - fotky 
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Dopis od Ivo Hejla 
Dostal jsem dopis od Ivo Hejla, autora průvodce po Ortleru, ve kterém jsou nějaké chybějící 
informace 
 


