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Účastníci zájezdu:

L. Koubek, J. Hanuš, P. Dlask, D. Filipovíč, J. Bobek, V. Vlach

M. Juriga, J. Balák, L. Horák, M. Bobko, P. Soják, J. Klejna

J. Drbohlav, K. Havlík, J. Klos, J. Masníca, J. Kusý, R. Hejduk

Z. Vávrová, P. Dlab, B. Jiroutek, J. čermák, o. Doležal, Krokodýt

M. Folprecht, J. Vavřinec

Ubytování:

Apartmány hote!u Evaldo, Arabba

Program:

Cyklistika v oblastI centrálních Dolomit, přeiezd nejznámějších sedel (Pordoi,

Valparola, Falzarego, Gardena, Sella, Campolungo, Tre Croci, Fedaia), prohlídka

Cortiny dA.

1. Úvod

Když v roce 1994 čtrnáct nadšenců z Hakakoly poprvé projíždělo v úžasu vysoká

dolomitská sedla, v duchu si všichni slibovali, že se na tato místa určitě ještě

vrátí. Trvalo však dlouhých devět let a až v roce 2003 jsme si, již v počtu 24, užili
nádherný týden v těchto okouzlujících horách. Mnohé se za uplynulých devět
let změnilo. Ne jen, že jsme nebydleli v autocampu, ale využívali pohodlí

luxusního penzionu, ale, v neposlední řadě, jsme zaregistrovali, že i ledovec na

severních svazích nejvyšší hory - Marmolady - se opravdu hodně zmenšil.

Určitě jsme ale sedla zdolali rychleji _ od turistů v roce 1994 se z nás stali, sice
amatérští, ale přesto, cyklisti.

Co nás čeká po dalších osmi letech V roce 20tL ? l když jsme stále cyklisti,
sedla zdoláme asi pomaleji, než v r. 2003, ale určitě zdoláme ! o kolik bude

ledovec na Marmoladě menší ? Jak rychle pojede letos Lád'a Koubek z Passa

Fedaia (,,hlavně aby to dobře brzdilo" - doporučení Hakakole od Honzy Hrušky

!) ?
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2.

Ať nám vyjde skvělý týden, jako byly ty předešlé, v Dolomitech !!!

Až budeme projíždět po nádherných silničkách, ,,kochat" se pohledy na úžasné

dílo přírody, moŽná si ani neuvědomíme, že před necelým stoletím tudy prošla

historie a nesmazatelně se vryla do osudů tisíců lidí. Jestliže se na Dolomity
podíváme i z této strany, moŽná pro někoho budou tyto hory ještě přitaŽlivější.

Kouzelné hory

Horská oblast Dolomity se nachází na severovýchodě ltálie, patří mezi nejvyšší

horské oblasti Evropy, vzezřením však k nejpozorudnějším horským skupinám.

Pestrou barevností skal a divokostískalních staveb nemajív Evropě obdoby.

Tato horská skupina byla dříve nazývána Jižní vápencové Alpy. V osmdesátých

letech 18. století v horách putoval francouzský přírodovědec Deodat Grated De

Dolomieu (jeho pomník můžeme vidět v Cortině dA). Sebral si několik

vápencových úlomků. Zjistil, že tento vápenec se při styku s kyselinou solnou

nezpěnil, jako jiný běŽný vápenec. obrátil se na odborníka v oboru mineralogie,

Nicolase Theodora Saussureho (mimochodem syna jednoho z prvodobyvatelů

Mt. Blancrr). Pan Saussure provedl rozbor vzorků a zjistil, že se jedná o doposud

neznámý podvojný uhličitan vápenato-hořečnatý. Pan Dolomieu navrhl, aby se

nově objevený minerál pojmenoval ,,saussurit", zatímco pan Saussure ho ve

vědeckém světě pojmenoval ,,dolomit". V roce 1"864 Angličané Gilbert a

Churchill pohoří představili jako ,,The Dolomieus Mountains". Tím se název

Dolomity pro toto pohoří vžil. Nechybělo mnoho a my jsme se však letos mohli

těšit na etapy v ,,Saussuritech".

Pozn.: Existuje ovšem ještě jedna verze vzniku pojmenování pohoří. Tato hovoří o tom, že oba pánové, De

Dolomieu a Saussure, tvrdošíjně trvali na tom, aby název nově objevené horniny nesl jejich jméno. sešli se tedy
vjedné útuIné hospůdce vŽenevě na břehu jezera a po dlouhém jednání dospěli ktomu, že o názvu budou

,,střihat"' Vlastní střihání bylo velmi napínavé. Třikrát se nerozhodlo, oba vždy zvolili ,,kámen" (co jiného se dalo
očekávat !). Až na počtvrté, kdy pan De Dolomieu vytrvale trval na své volbě a pan Saussure volil ,,nůŽky", bylo

o názvu horniny a následně pohoří rozhodnuto. Vítěz pak na oplátku zaplatil útratu za oba, což bylo 6 piv po 4

dcla2pečenípitruzi'

Boje v Dolomitech, 1. Světová válka, co jí předcházelo

od r. 1913 se celá Evropa nacházela v těžkém politickém napětí. Ze všech stran

bylo slyšet ujišťovánío míru, ale potají probíhala usilovná zbrojení a příprava na

válku. Evropa byla rozdělena na dva tábory. JiŽ v r. ]'882 byla uzavřena smlouva
a vytvořen tzv. Trojspolek mezi Německem, Rakousko-Uherskem a ltálií.
Protiváhou tomuto uskupení byla od r. I9o7 tzv. Trojdohoda (též Ententa),

smlouva, mezi Francií, Angliía Ruskem.

3.
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Vztah mezi ltálií a Rakouskem (členské státy Trojspolku) byl dějinně zatížen

opakujícími se válečnýmí střety (např. 1866) a tento stav trval i během
platnosti smlouvy. oba státy např. budovaly na společných hranicích hranlční

pevnosti, atd.

Pakt Trojspolek měl vyloženě defenzivní charakter. V případě napadení
jednoho z partnerů se ostatní zavazovali mu poskytnout pomoc. ovšem v Vll.

Článku smlouvy se Rakousko zavázalo ke status quo (dodržet dosavadní stav)

v Balkánské oblasti.

KdyŽ však byl 28.6.t9L4 vSarajevu zavražděn rakouský následník trůnu Franz

Ferdinanc,l D Este a Rakousko dalo 23.7.I9I4 Srbsku ultimátum, které nebylo

možné do požadovaného data 25.7.t9t4 splnit a vstoupilo proti Srbsku do

války, považovala toto ltalie za porušení článku Vll. a vyhlásila, po složitých
jednáních o podstoupení různých územ í, 23.5.1915 Rakousku-Uhersku válku.

4. Fronta v Dolomitech

Vypuknutím války mezi ltálií a Rakouskem v květnu 1915 byla otevřena nová,

tzv. italská fronta. Ta byla rozdělena na tři části: tyrolskou, korutanskou a

sočskou. Fronta v Dolomitech spadala pod tyrolskou frontu a byla, vzhledem

k terénním těžkostem, nejobtížnější. Fronta začínala na Passu Stelvio, vedla
přes alpské vrcholy ve skupině ortler k Passu Tonale, kolem jezera Lago di

Garda přes masiv Monte Baldo (vzpomínte na r. 2009 ?) k městu Rovereto. Dále

do Dolomit přes Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Passo Sella, hřeben

Marmolady, výšinu Fedaia, hřeben Padon do Arabby, Col di Lanu. Nejtěžší úsek

se nacházel od hory Sasso di Stria, dále Lagazuoi, Castelletto, Tofana (tady se

budeme pohybovat), Monte Cristallo, Monte Piano a dále do Sextenských

Dolomit.

Boje v Dolomitech si vyžádaly vysoké nasazení a oběti vojáků na obou stranách

fronty.

V horách byly budovány opevnění, chodby, zákopy, štoly, kaverny. V dobách

války panovaly kruté zimy s abnormálně velkými sněhovými srážkami, takže

vojáci museli bojovat i proti lavinám.

V ledovcích na severní straně Marmolády měli Rakušané vybudováno bohaté

zázemí uvnitř ledovce, vč. nemocnice.

K válčení se používaly i horské kanony, které byly dopravovány do obrovských

výšek pomocí kladkostrojů, případně rozebrané' Nejvýše umístěným kanonem
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v ].. Světové válce byl kanon na vrcholu ortleru (3.905 m.n.m.). V Dolomitech

pak rakousrý kanon na vrcholu Marmolady (3.300 m.n.m.). ltalové měli šest děl

na vrcholu Tofany lll. (3.237 m.n.m.).

Největší seskupení děl bylo v okolí Col di Lany. Při dobývání této hory se na

bránící Rakušany snesla palba ze 1'40 italských děl.

5. Castelletto

Při výjezdu na sedlo Falzarego (2.105 m) silnicí od vesnice Andraz se po levé

straně naskytne krásný rozhled. Vlevo za sebou je ostrý vrchol Sasso di Stria

(Hexenstein, 2.477 m.n.m.), Vpravo od něho údolím stoupající silnice na

nedaleké sedlo Valparola (2.168 m, zde u silnice zbytky rakouské pevnosti Tra i

Sassi). Nad ním mohutný vrchol Lagazuoi.

Dále vpravo obrovitý masiv Tofany l. (3.225 m. n. m.). Na jejím úbočíje patrný

předsunutý hřeben Castelletta. Také v této ob]asti se odehrávaly těžké boje. Na

jaře 1916 zde stálo proti sobě 3.000 ltalů a 1.700 Rakušanů.

Hřeben Castteletta měli v držení Rakušané a bylo to velice výhodné strategické

postavení pro kontrolu silnice z Cortiny dAmpezzo na sedlo Falzarego. Pro

dobytí tohoto místa ltalové vedli mnoho útoků, avšak Castteletto odolávalo.

Pro dobytí se tedy ltalové rozhodlí vyhloubit v těle Castteletta štolu, do které

bylo umístěno 35.000 kg trhaviny (v té době půlroční produkce celé ita]ské

výroby). Mina byla odpálena dne ].].. července 19].6 v 3,30 hod., Castteletto

padlo.

6. Col di Lana - krvavá hora

Col di Lana se zdvihá nad Velkou dolomitskou silnicí, která spojuje Passo Pordoi

s Cortinou dAmpezzo. oproti svým sousedům Marmoladě a Piz Boe je svou

výškou 2.462 m nevýznamným vrcholem. Po první světové válce však nese

označení ,,krvavá hora". ltalové se pokoušeli horu dobýt, ale došli k závěru, že

hora je v zimním období normálním způsobem nedobytná. Koncem roku ].915

ztratili ltalové na svazích hory v důsledku padání lavin 278 vojáků, dalších 97

bylo zraněno a další 63' byli pohřešováni.

Poručík italské armády Caetani navrhl, že zimního období se může využít

k hloubení štoly, vedoucí až pod vrchol hory. Ten potom odpálit. Ještě během

prosince začaly razící práce. Vždy před odstřelením náloží začalo ostřelování

vrcholu hory děly, aby bylo tlumeno ražení štoly. V polovině března 1916 byl

vrchol hory podminován.
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o úmyslu ltalů Rakušané věděli, ale nemohli provést protiakci' Jakmile vrtání

ustalo, čekali všichni na vrcholu hory na konec ...

t7.4.t9t6 v23,30 hod. poručík Caetano minu odpálil a ihned po explozi začalo

vrchol bonrbardovat střelami 140 italských kanonů. Téměř nikdo z obránců

hory nepřežil.

Boje o tuto horu započaly jiŽ v červnu 19L5. Do obsazení vrcholu Col di Lany

17.4.t9L6 ztratili ltalové na této hoře 6.400 vojáků, Rakušané 1.800 mužů.

V blízkosti Velké cesty Dolomit, nedaleko Arabby, se nachází bývalá rakouská

vojenská pevnost Ruaz, nyní přebudovaná na stylovou restauraci

Monte Piano - hora slz, hřbitov Dolomit

Hora Monte Piano se nachází v časti Dolomit, které se nazývají Sextenské.

Vyznačují se bizardními tvary skal. Snad nejznámějším je uskupení Tre Cime

Lava redo (Drei Zinnen).

Monte Piano jsou v podstatě dva vrcholy (2.305 m a 2.325 m), mezi kterými se

nachází náhorní plošina. o vrcholy hory byly vedeny po celou dobu války těžké

boje, při kterých padlo několik tisíc vojáků.

V současnosti je zde museum války v přírodě, několik pomníků. Na jižním

vrcholu je umístěno dělo, vyrobené v plzeňské Škodovce.

Pokus o dobytí Paternkofelu

Paternkofel (Monte Paterno, 2.744 m), mohutný vrchol v blízkosti Drei Zinnen.

Již od začátku války upozorňoval horský vůdce Sepp lnnerkofler, že se jedná o

významný strategický bod a že je nutné vrchol obsadit. Rakušané jeho výzvy
nebrali vážně a vrchol obsadili ltalové. Rakušané se rozhodli získat vrchol pro

sebe. Úkol na sebe vzal Sepp lnnerkofler, který v noci 4. července 1915 stoupal
přímo vzhůru severní stěnou k vrcholu. Jeho kamarádi ho z úpatí sledovali.
Těsně pod vrcholem u ochranné zíd'ky, kterou vybudovali ltalové, se Sepp zvedl

a 7a zed' hodil granát. Ten však nevybuchl. Najednou se objevila postava

italského vojáka, držícího nad hlavou velký kámen, kterým smetl útočníka ze
stěny.

Pokus o dobytí vrcholu Paternkofelu se nepodařil. ltalové se později k tělu
zabitého slanili, vytáhli ostatky jeho těla na vrchol, kde ho pochovali. Po konci

8.
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války však byly ostatky přeneseny a uloženy do rodinného hrobu ve vesnici

Sexten.

9. Minová válka ve stěně Kleiner Lagazuoi

Při pohledu na mohutnou stěnu Kleiner Lagazuoi (2.756 m) od sedla Falzarego

jsou patrná dvě mohutná suťová pole. Ta však nejsou výtvorem přírody, jedná

se o následek odpálených mohutných min ve stěně v době vá!ky.

Ve stěně Kleiner Lagazuoi (Lagazuoi Piccolo) bylo od ledna 191_5 do září I9I7
odpáleno celkem pět min - čtyři rakouské, jedna italská. Největší (až 30.480 kg

trhaviny) byla odpálena 22.5.I9I7.ltalská mina (20.6. L9!7,33.000 ke).

Ve stěně bylo pro uložení min vylámáno celkem ].]. što], nejdelší z nich je

dlouhá 1.100 m a je vsoučasnosti dobře průchodná (,,pamětníci" z našich řad si

Vzpomenou na rok 2003, kdy jsme štolu prošli).

V r. 1996 se Ve stěně začalo budovat muzeum války v přírodě.

Velice významným opěrným bodem Rakušanů byla pevnost Tra i Sassi,

dokončená jiŽv r. 1901. Pevnost najdeme na sedle Valparola hned vedle silnice.
(měli bychom zde projíždět při 1. etapě). Dle posledních informací se pevnost

v současnosti opravuje.

Sedlo Valparola odděluje masiv Lagazuoi od masivu hory Sasso di Stria

(Hexenstein, 2.477 m). Tato hora byla velice důležitým strategickým
pozorovacím bodem a o vrchol se sváděly tvrdé boje. Až na krátké časové úseky

vrchol vždy ovládali Rakušané.

od sedla Valparola je snadno dostupný vchod do zásobovací štoly,

pojmenované po majoru Goigingerovi, který ražení štoly navrhl. štola je asi 500

m dlouhá' má velmi dobrý povrch podlahy, dobře přístupná a schůdná. stačí
jen baterka.

Stejně dobře je po hřebeni přístupný i samotný vrchol hory.

10. Passo Pordoi (2.230 m.n.m.)

Jihovýchodně nad Arabbou, jedno z nejznámějších sedel v oblasti, prochází zde

tzv. Velká dolomitská cesta.

Ze sedla vede severovýchodním směrem, takřka po rovině, dobře udržovaná

asfaltová silnička na vyvýšeninu Piera Glocia, kde je postaven památník ossario
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Pordoi. S jeho stavbou se započalo v r' 1937, vysvěcen byl až v r. 1959. Ve

vnějším obvodu památníku jsou uloženy ostatky 8a7 padlých v 2. Světové válce.

V kryptě pod památníkem ostatky 8'582 německých a rakouských vojáků,

padlých v této oblasti během 1. Světové války.

Na sedle památník cyklistovi F. Coppimu.

11. Pohřebiště Pocol

Cca 6 km při jízdě od Cortiny dA. směrem na sedlo Falzarego v osadě Pocol je

po pravé straně silnice viditelná věž italského pohřebiště ossario Pocol. Je zde

pohřbeno 7.725 italských vojáků, padlých v ].. Světové válce.

12. Vojenský hřbitov Sacracio Salesei

Při cestě od Arabby k sedlu Falzarego, cca 2 km za vesnicí Pieve di Livinallonco
je odbočka k vesnici Selesei. Zde se nachází vojenský hřbitov Sacrario Selesei.

Leží zde 5.000 italských vojáků, padlých v bojích o Col di Lanu (touto silničkou
bychom se měli Vracet z etapy přes sedlo Fedaia).

7ávěr

Zajímavostí v horské skupině Dolomity je nespočet a každý určitě objeví něco,

co ho zaujme.

V předchozím textu pouZe připomenutí historie.

Příjemný týden, plný objevování a cyklistiky v Dolomitech !!
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