Nejprve odkaz na české stránky o ferratách v Dolomitech:

http://www.voltek.cz/dolomity/dolomity_ferraty_prehled.htm

Dobyté vrcholy v Dolomitech
Pic Boe 3152m masiv Sella
Výstup 24. 7. 2006
Asi nejlehčí třítisícovka v Dolomitech
Z Passo Pordoi 2242m v 9.00 vycházíme po značce č. 627 k chatě Rif. Forc Pordoi 2848m a
pak dál po platu k Boehutte 2871m a odtud na vrchol, abychom se vyhnuli náporu turistů
směřujících na vrchol od lanovky (končí kousek nad chatou Forc Pordoi) nejkratší a nejlehčí
cestou (cca 1hod). Na vrcholu chata, soška panny Marie a na prostranství před chatou se asi
často odbývá mše pod širým nebem; například za nás proto to neskutečné množství lidí všech
generací. Zpět po 638 směřující do Corvary, my odbočujeme na rozcestí doprava
vrstevnicovou stezkou 626 kolem nástupu na Piazzettu (velmi těžká a vzdušná ferrata na
vrchol) k památníku 1.svět.války, odtud asfaltkou cca 1km mírného stoupání na sedlo.

Monte Paterno 2744m
Výstup 26. 7. 2006
Autobusem z Misuriny (všude placená parkoviště, kromě parkoviště u lanovky vedoucí na
Col de Varda) či od jezera Laco de Laundro (tuto možnost jsme použili my, neboť zde lze
bezplatně parkovat) za 1EUR k chatě Auronzo 2323m. Po osmé hodině jede v sezóně
autobusů z Cortiny či od Misuriny několik. Pokud pojedete vlastním autem zaplatíte 20 EUR
za vjezd na placenou silnici. Od chaty Auronzo po cestě plné výletníků k Rifugio de Lavaredo
a zde už odbočuje nástupovka k lehkému klettersteigu na Monte Paterno. Přijdeme stezkou k
provrtané skále, oblékáme tak trochu předčasně úvazky (krátký tunel a stezka - vše vysekané
vojáky za 1.svět.války, až k závěrečnému výšvihu (via ferrata) na vrchol (1-2). Až zde
vhodný úvazek-jinak lehké. Po slezení na stezku pokračujeme dál po hřebeni s výhledy k
sedlu Bülleiljoch 2522m, posléze sestupujeme strání k výletní cestě 1104 k Rifugio Lavaredo
2344m a k chatě Auronzo, času dost, takže pokračujeme stezkou č. 101 k mýtu a neznačenou
cestou k Laco de Laundro(vhodné pro rybáře) k autu.

Monte Adamello 3539 m
Výstup 4. 9. 1998
Dlouhá a orientačně velmi náročná ledovcová tůra
Nástup na Adamello asi nejsnadnější z chaty Lobbia Alta.3040m. Od chaty východním
směrem na ledovec, přechod skalního hřebínku cca 800m od chaty (odštěp ledovce od skály).
Ledovec protkán mnoha trhlinami, je nutné je obcházet o to větší možnost zbloudění Na
samotný vrchol, cca posledních 70 výškových metrů mezi šutrama, ale lehké.

Tofana di Rozes 3225m
Výstup 22. 7. 2005
Nástup na "normálku" stejně jako na via ferratu začíná na parkovišti u chaty Dibona (2050m)
vyjde se po cestě 404 a 403, my jeden den dobyli vrcholu normálkou - značená cesta přes
chatu Rifugio Giussani 2561m a pak stezka v podstatě sutí a trošinku po skále až na vrchol.
Značeno sporadicky mužíky a červenými terčíky, druhý den jsme jen prošli ferratu G. Lipella
až ke skalnímu výběžku Tre Dita a pak jsme odbočili turistickou cestou doleva k chatě
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Rifugio Giussani 2561m. Via ferrata G. Lipella začíná 800m dlouhou štolou z 1.světové války
(baterka a helma vhodné) do sedla Castelletto (2657m). Ve štole je pár oken, ze kterých je
zajímavý výhled. Za mírného stoupání se traversuje po celé západní stěně Tofany di Rozes.
Přes údolí Travenanzestal je nádherný pohled na skupinu Fanesgruppe. Já tuto cestu řadím k
těm, které jsou na hranici mých technických možností. Je tu dost strmých úseků, kde dá práci
najít vhodné stupy, chce to trochu šikovnosti a hlavně delší postavu i končetiny, což mých
158cm nezaručuje.Ferráta se doporučuje směrem nahoru, sestup by byl mnohem obtížnější. Je
ale velmi dobře jištěna.
Tofana-časový rozpis výstupu "normálkou"
Chata Dibona parkoviště 2050m
8:30
Vrchol Tofana di Rozes 3225m
13:15
Chata Dibona parkoviště 2050m
16:30

Ferrata Ivana Dibony 7. 7. 2007
Nepříliš technicky obtížná, ale velmi časově náročná ferrata a horská stezka s ukončením na u
kostelíka a restaurantu Ospitale 1490m (malé parkoviště, stanice busu)
Masňácký nástup lanovkou z Rio Gere k chatě Lorenzo 2932m (14EUR) a pak už ferratou na
Cristallino 3008m a pře s Forcella Grande, Padeon, Alta a Bassa (ještě 2467m)k cestě 203 a
tou až na Ospitale. Časově je nutno počítat alespoň s osmihodinovou túrou!!! Je nutno
skloubit dopravně nástup na ferratu jinde než cíl a kilometrově poměrně vzdálené cestou 203
na Tre Croci a pak k autu na Rio Gere cca 4hodiny. Lépe rozestavit auta (jedno-Rio Gere,
druhé nechat na Ospitale neb dojet busem.

Toblinger Knoten 2611m 1. 7. 2007
Krátká ale středně těžká ferrata začíná nad chatou Dreizinnenhütte (2405m) poměrně vzdušné
nahoru, dolů snadné, okružní přijdete opět k chatě Dreizinnenhütte.

Vrchol Averau 2649m 3. 7. 2007
Ze sedla Giau 2230m po cestě 443 k chatě Nuvolau 2575m(velmi lehké) a poté sestup k chatě
Averau a od ní na vrchol Averau 2649m. Pouze první tři kroky nástupu na ferratu těžké, pak
už lehké.

Sas Rigais 3025m

Geislergruppe

Výstup 3. 8. 2008
Od spodní stanice lanovky na Col Raiser v Cristině pohodlnou cestou k chatě Regensburger
Hütte/Rif.Firenze 2037m, odtud částečně po cestě č. 13 směr Sass Rigais (též směr
Mittagsscharte/Forc.de Mesdi) se dojde k rozcestí v místě zvaném Plan Ciautier, tam už
značenou jihozápadní cestou s ferratou až k vrcholovému kříži, zpět východní ferratounepatrně obtížnější, ale kratší a o to delší cesta sutí, kuloárem mezi stěnami Giesler Spitzen se
dojde k rozcestníku v místě Plan Ciautier k chatě Regensburghütte a zpět už stejnou cestou do
Cristiny.

Peitlerkofel 2875m (2806m)

Geislergruppe

Výstup 3. 8. 2008
Ze sedla Passo delle Erbe (Würzjoch) po cestě 8a k Peitlerscharte 2357m (cca 1,5 až 2h) pak
pohodlnou cestou až k nižšímu vrcholu 2806m. Pokud chcete vystoupit na hlavní vrchol
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2875m doporučuju úvazek. Via ferrata není technicky náročná, je kratičká, ale několik míst je
docela exponovaných. Z Peitlerscharte lze pokračovat cestou 35, posléze 8b zpět k Almu a na
Passo delle Erbe-delší (cca 3 hodiny), ale skutečně pouze chodecké.

Via ferráty Brenta
5.8-8. 8. 2008
Na Brentě via ferraty nevedou přes vrcholy, ale jsou to dobře zajištěné cesty ve skalních
stěnách. V Brentě jsou často k překonávání kolmých stěn používány žebříky, koncem léta už
nebývá obvykle potřeba cepínů a maček na tyto cesty kromě BOCCHETTE ALTE.
5. 8. 2008 nástup na chatu Rifugio Graffer 2261m. Asi dvě a půlhodinová cesta ze sedla
Campo Carlo Magno (lze zdarma parkovat při silnici pod sedlem směr Madonna). Nocleh na
chatě je vhodný z důvodu aklimatizace, jinak finančně výhodnější je ranní výjezd lanovkou na
sedlo Groste. V chatách nocleh pro držitele AV 8,50 EUR, pro nečleny 17EUR
v matracenlageru, cena za jízdenku na lanovku na sedlo Groste 2442m z Madonny za 10EUR.
6.8. Nástup na VIA FERRATU BENNINI ze sedla Groste do sedla Tuckett a pak na chatu
Tuckett 2272m. Poměrně krátké na chatu se přijde po cca 6 hodinách od chaty Graffer.
7. 8. nejnáročnější den-tři ferraty
Odchod z Rifugio Tuckett po 305B-SENTIERO SOSAT A PAK nad chatou Alimonte na
křižovatce vlevo cestou 396 a sutí k ferrátě OLIVA DETASSIS a zde na odbočce na
BOCCHETTE ALTE traversem do sedla a na rozcestí sedlo-Alimonta doleva do sedla a po
303? na BOCCHETTE CENTRALE a po ní k chatě Pedrotti 2491m, kde nocleh. Odchod
z Tuckettu v cca 8:15, příchod kolem 19:15 na Pedrotti.
8.8. Odchod z Rifugio Pedrotti po SENTIERO OSVALDO ORSI (pár jištěných míst, ale
spíš cesta vedena svahem s prudším sklonem a občas nutno obcházet místa zničená vodou
nebo lavinou) na sedlo Tuckett a k chatě Tuckett a odtud již po 316 na Graffer (1,5hodiny) a
pak k autu (2hodiny)
Popis : viz

http://amontana.cz/stranka/dolomity-brenta
http://www.adrex.cz/ferraty-a-klettersteigy/brenta-via-delle-bocchette.html

13.8. 2009 Kesselkogel 3002m

masiv Rosengarten

Cesta na vrchol je podrobně popsána na webu
http://www.voltek.cz/dolomity/masivy/catinaccio/f-kesselkogel_ferrata.htm
Šli jsme dle popisu od chaty Rif. Gardeccia (1950 m), kam od 7:00 ranní do 19 hodiny
večerní jezdí (v sezoně kyvadlově) minibusy z parkoviště u dolní stanice lanovky PeraCiampedie(1326m). Cena jednosměrné jízdenky 5 EUR, zpáteční 8 EUR. Začali jsme
doporučeným směrem přes Larséch cestou 583. Ze sedla Passo di Lausa (2720m) jsme si
neznačenou stezičkou zkrátili cestu přímo k nástupu na via ferrátu Kesselkogel a vyhnuli se
tak zacházce a ještě většímu klesání k chatě Rif. d´Antermoia 2497 m. Via ferráta
Kesselkogel je skutečně velmi jednoduchá oběma směry. Sedák a helma snad ano, na
několika místech je dobré se pro pocit bezpečí cvaknout a při větší frekvenci průchozích, taky
může spadnout nějaký kámen. Z ferráty scházíme k rif. Passo Principe(2600m) a pak po 584
k rif. Vaiolét (2243m)a pak po 546 k rif. Gardeccia pak ještě kousek po 546 směr Ciampedie
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a na prvním rozcestí u dřevěné šipky uhnout směr Pera po široké šotolinové cestě přes Pian
Pecei (1805m) přestupovka lanovek z Pery, případně lze jít po sjezdovce či pod lanovkou až
k parkovišti do Pery (1326m)
Časový postup: Rif. Gardeccia (1950 m) 8:20, vrchol (3002m) 14:45, Rif. Gardeccia (1950 m)
18:00, u auta v Pera v 19:00.

15.8.2009 Rotwand / Roda de Vael 2806 m masiv Rosengarten
Cesta popsána opět na webu http://www.voltek.cz/dolomity/dolomity_base01.htm
Tuto túru jsme též podnikli částečně dle popisu na tomto webu. Vyjeli jsme autem na sedlo
Costalunga /Karer pass (1952m). Parkovacích možností přehršle. Odtud jsme nastoupili na
cestu 548 a po ní na Rotwandhütte( 2280m). Zde ten den byly větrem či nějakým
zlomyslníkem posunuty dřevěné orientační cedulky a protože jsem se chtěla vyhnout ferrátě
Masaré a nastoupit rovnou výstupovku na Rotwand, minuli jsme na cestě 551 odbočku na
nástupovku (téměř nezřetelná cestička označená vyšisovanou dřevěnou šipkou) a přešli až na
sedlo Passo del Vailon (2560m). Odtud jsme tedy stejnou cestou dobyli vrcholu i sestoupili.
Pak jsme sešli sutí opět po cestě 551 až nad horní stanici lanovky u rif. Paolina na cestu 549 a
odtud neznačenou zkratkou k rif. Paolina (2125m) a po 552 na sedlo Costalunga . Též
nenáročné (nešli jsme Masaré), helma a sedák pro pocit jistoty.
Časový postup: Sedlo Costalunga (1952 m) 9:20, vrchol (2806m) 14:10, sedlo Costalunga
(1952 m) 18:00.

Masiv Monte Bondone červenec 2010
Dostupnost z Trenta po silnici k letovisku Vason (v zimě středisko sjezdového lyžování)
Zajímavé čtyři vrcholy-poněkud osamělý, ale dobře viditelný z dálnice od Bolzana na Trento
Il Palon 2090m. Zdatnější mohou spojit všechny čtyři vrcholy do jedné túry a ti méně zdatní,
když zaparkují auto u chaty Violet, mohou během ani ne celodenního výletku zdolat tři
vrcholy (Tre Cime Bondone) okružní turistickou cestou č. 636, délka 8300m s výstupy na
jednotlivé vrcholy: Cima Verde 2102m, (č.635a) Dosso D’Abramo 2054m, (č.636) a nejvyšší
Cornetto (2182m) a odtud sejít po cestě č.307 k parkovišti u chaty Violet. Cestou nádherné
výhledy na horské velikány(Adamello, Pressanella, Brenta, Ortler, Latemar). Vše pěšky dobře
dostupné (botasky).

Sedlo Croce Domini 1892m

červenec 2010

Východisko do okolních kopců (bohužel neznačené ztrácející se stezky, ale v červnu v lůně
rozkvetlých horských luk) a pro cyklisty pořádný skalp pokud budou vyjíždět od hladiny
Gardy případně od Lago di Ledro.

Passo di Tremalzo 1.665 m n.m

(srpen 2009)

Výhledové místo, lze vyjet autem, ale důstojný cyklistický skalp, zvlášť pokud ho zdoláváte
od Lago di Garda. Od Lago di Ledro lze po asfaltu, netuším však jaká je cyklocesta k Ledru
od Gardy pro silniční kola. Protože jízdu z Rivy několik kilometrů dlouhým silničním
tunelem k městečku Molina di Ledro zásadně odmítám.

Monte Ziolera 2478m

červenec 2010

Nenáročná půldenní okružní vyhlídková túra ze sedla Manghen 2042m-nejprve po 322 na
Monte Ziolera poté k Forcella Ziolera po 361 k Lago delle Buse (2065m), kde na 322a přes
zajímavou chatu v sedle Manghen na parkoviště.
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Weishorn (Corno Bianco) 2317m

červenec 2010

Vděčná vyhlídková hora snadno dostupná (pouze botasky) z velkého parkoviště na Passo
Oclini 1989m. Též lze udělat okružní půldenní procházku kolem až k roklině Bletterbach,
případně jí sejít do údolí a zpět na sedlo busem či autem. V druhé půli dne lze vystoupit na
protější horu (Corno Nero 2439m). Bohužel jezírko na jejím úpatí je oploceno a nelze ho
využít ke koupání. Pravděpodobně slouží jako vodní zdroj pro sněžná děla
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