
1. 
Název túry VHT    

MONTE VISO 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

ITÁLIE - KOTICKÉ ALPY – MONTE VISO (3841 M) 

3. 
Čas a převýšení 

1. den – PIAN DEL RE (2020 M) – RIFUGIO QUINTINO SELLA (2640 m) - 3 hod. 
2. den – RIF. Q. SELLA (2640 m) – PASSO DELLA SAGNETTE (2991 m) – 1 hod.  
BIVAK ANDREOTI (3225 m) + 1 hod. – MONTE VISO (3841 m) + 3 hod. – RIF. SELLA + 4 hod. – 
PIAN DEL RE + 2 hod.       Celkový čas – 11 hod. (z toho výstup 5 hod.) 

4. 
Obtížnost túry 

Těžká až extrémně těžká (viz stupnice 3. – 4.), úseky II.UIAA, jedno místo III.UIAA, několik strmých 
firnových polí. Nejedná se o žádný choďák! Celkové hodnocení PD. 

5. 
Doporučené 
období 

2. polovina července – srpen 

6. 
Východisko 

PIAN DEL RE  (2020 m), konečná silnice v údolí řeky Pád (VALLE PO) 
 
 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

AUTO – dálnice Torino – Pinerolo, zde na jih po cestě č. 589 přes Cavour do Saluzzo, zde na západ do 
údolí Po (Pádu) směr Paesana, Crissolo úzkou horskou silnicí na konečnou jménem Pian del Re (2020 
m) – parkoviště 
VLAK – do města Saluzzo, odtud autobusem přes Paesano do poslední vesnice Crissolo (1400 m). 
Odtud již pěšky po cestě V9 přímo na chatu Q.Sella (4 hod.) 

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

Monte Viso je nejvyšší hora Kotických Alp, okolní kopce převyšuje o 500 metrů. Jako dominantní 
pyramida je viditelná i z hodně vzdálených čtyřtisícovek. Směrem od Vídně je to poslední, opravdu 
vysoký kopec. Nejsnazší přístup na chatu Sella je z Pian del Re po značené a dosti chozené cestě č. 
V3. Kolem jezer Fiorenza a Chiaretto s úchvatnými pohledy do severní stěny Monte Visa vystoupáme 
do nevýrazného sedla Colle dei Viso. Před námi se objeví jezero Grande di Viso, nad jehož východními 
břehy stojí chata Q Sella (2640 m). Před chatou vydatný pramen do korýtka. Je to poslední voda na 
cestě k vrcholu.  
Ráno od chaty krátkým sestupem k jižnímu konci jezera. Zde odbočíme z cesty č. V10 vpravo. Po cestě 
č. V24 stoupáme po travnatých svazích, které ústí do skalního kuloáru. Po skále, která je zajištěna 
řetězy (nikoliv lana, proto ferratový set není nutný) prudce nabíráme výšku do sedla Passo della 
Segnette (2991 m). Zde poprvé spatříme jižní stěnu Monte Visa. Ze sedla krátce sestoupíme do kotliny, 
zabočíme vpravo a začneme stoupat kotlinou na začátek výrazné rampy, která přetíná v dolní části jižní 
stěnu směrem k jv. hřebenu. Malý ledovec zde již neexistuje. Na začátku rampy pod převislou stěnou 
stojí bivak L. Andreoti (3225 m). Je zde 6 míst pro přespání. Zde začíná dobře značená trasa výstupu (i 
sestupu) žlutými body a čárami. Pokračujeme po široké rampě (první firnové pole!), ale ještě před jv. 
hřebenem odbočíme vlevo (dobře značeno žlutě) do skal. Trasa prudce nabírá výšku systémem žlabů, 
kuloárů a žeber. Vede blízko jv. hřebene v j. stěně, ale dotkne se ho až těsně před vrcholem. Lezení je 
místy II. stupně UIAA, jedno místo III., ve vrcholových partiích jsou další 3 firnová pole (strmost 35°), 
které jdou stěží obejít. Hrozí zde také pád kamení uvolněného předchozími lezci. Průvodce uvádí 
výstupovou trasu značenou červeně. Všichni z chaty (včetně nás) vystupovali po žlutě značené trase, 
proto jsem se ani o červeně značenou trasu nezajímal, ani nevím, zda tam opravdu je. Na vrcholu je 
velký kříž a fantastický rozhled. Pozor na vývoj denní oblačnosti (bouřky). Včas zahájit sestup, který 
nelze příliš urychlit. Sestup je stejnou cestou. Na 2 místech slaňujeme (1 borhák, 1 dobře vyčnívající 
kámen).      Doporučuji pro skupinu max. 6 zkušených alpinistů. 

9.Výstroj a 
výzbroj  

Viz vyb. VHT-3, na skupinu postačí 1 lano 40 m, na úsek túry po chatu Sella doporučuji 
teleskopické hole 
 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu: Rifugio Albergo (Pian del Re) 
Na trase: Rifugio Quintino Sella 
Ubytování: Rifugio Quintino Sella (CAI, 100 míst, otevřeno 20.6.-30.9.,  
tel. 0039-0175-94943Nejbližší kemp: ve vesnici Paesana (malý, levný a velice čistý) 

11. 
Mapy 

IGC č. 6 MONVISO, 1:50000 

12. 
Odkazy 

MIRAGO: Italské Alpy 2 – západ, Petr Ivo, 2001 

13.Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Jiří Balcárek, vůdce VHT, 30.7.2007, mobil: 776 805 804, e-mail: jiri.balcarek@volny.cz 
   KČT VHT TJ Spartak Přerov 
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