
1. 
Název túry VHT     MARMOLADA  DI  PENIA 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Itálie - Dolomity  -  Marmolada  (3342 m) – západní hřeben 

3. 
Čas a převýšení 

6 hod. –  700m při použití lanovky   ( bez lanovky :  8-9hod. 1300 m  ) 
 
Pochodový čas:    
Výstup :   horní stanice lanovky – sedlo Forcella d. Marmolada – Marmolada di Penia, cca 
4hod  (+1,45) 
Sestup : Marmolada di Penia – horní stanice lanovky – 2hod. (+1,15) 

4. 
Obtížnost túry 

Těžká (viz stupnice 2.-3.), úseky I.UIAA  
Těžká zajištěná cesta (400m), ledovcová túra -  lze doporučit jen za absolutně jistého 
počasí     

5. 
Doporučené 
období 

červenec –srpen 

6. 
Východisko 

jezero Lago di Fedaia v sedle Passo di Fedaia (2053 m) na vysokohorské silnici Malga- 
Ciapella – Canaze  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto:   A2 Wien-Graz-Klagenfurt-Villach E55, A23-Tolmezzo S52- Lozzo Di Cadore -  
Cortina D‘ Ampezzo SP638 Rocca Pietore SP641- Lago De Fedaia, parkoviště  

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

Marmolada Regia – královna Marmolada je nejvyšším vrcholem Dolomit - nepatří sice mezi 
výjimečně hezké hory, ale pokud navštívíte Dolomity, tak výstup na ni je prakticky 
povinností.. 
Výstup : 
Od jezera Lago di Fedaia je možno vyjet zajímavou gondolovou lanovkou – náskok za 
jízdy..  - k chatě Rifugio Pian dei Fiaconni, 2.625m   - odtud se dáme na západ cestou č.  
606  (ta je současně „Alta Via Dolomiti2“), nejprve v mírném sestupu, následně se obchází 
severně velká skalní ostruha a pak se pokračuje k jihu přes ledovec do sedla Force d. 
Marmolada, 2910m.  Kolem starých vojenských postavení z 1. světové války,  hustě 
osazeno drátěnými lany, žebříky, kramlemi –  po západním hřebeni k vrcholu Marmolady – 
60m před vrcholem malá chata.   
Krásný kruhový rozhled po Dolomitech -směrem na sever pěkný výhled na ferratu Trincee – 
(na 2. straně jezera Lago di Fedaia) – s travnatými svahy hřebene Padon – za ní skupina 
Sella, Antelao, Monte Pelmo, Civetta..     
Sestup : 
K severu dolů po firnovém hřebeni (opatrně při čistém ledu) asi 300m, pak odbočka vpravo 
– 200m vysoká skalní část se zajištěnou cestou ve stěně (ferratou) - lana – dále ledovec -  
opatrně – sklon - většinou po vyšlapaných stopách k horní stanici lanovky - pozor na 
nebezpečí trhlin!   

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT-3 ale pro jednodenní túru, na skupinu postačí jedno poloviční lano 60 m, na 
ferratu: prsní a sedací úvaz, speciální SET (nebo dvě 3-4 m dlouhé a 11 mm silné smyce,              
dynamická brzda, 2 karabiny s pojistným uzávěrem), přilba 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

restaurace u jezera Lago de Fedaia (jídlo i pití) 
Ubytování: Camping Malga Ciapella  (pod přehradou – východně od Marmolady -  západně 
od  Rocca Pietore) 
 

11. 
Mapy 

Kompass 55 Cortina d'Ampezzo 1:50000 

12. 
Odkazy 

Bruckman E.Hüstler: Zajištěné cesty DOLOMITY 

13. 
Zpracovatel, 

 Martin Tomek,  20.7.2009, mobil: 603 587 076, 

 e-mail: ma.tomek@seznam.cz 



datum absolvo- 
vání túry 

 


