
1. 
Název túry VHT     DREILÄNDERSPITZE 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko  -  Silvretta  -  Dreiländerspitze (3197 m) 

3. 
Čas a převýšení 

8,5 hod. – 1160 m 
rozpis: Silvretta Stausee – Wiesbadener Hütte (3 hod.) – Dreiländerspitze (+ 3 hod.) – 
Wiesbadener Hütte (+ 2,5 hod.) 

4. 
Obtížnost túry 

středně těžká až těžká (viz stupnice 2.-3.), úseky I.UIAA 

5. 
Doporučené 
období 

červenec – první polovina srpna 

6. 
Východisko 

jezero Silvretta Stausee v sedle Bielerhöhe (2036 m) na vysokohorské silnici Silvretta 
Hochalpenstrasse  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: z dálnice A 12 (Innsbruck-Landeck) odbočit v Plansu nejprve po silnici č. 316  a potom 
po silnici č. 188 do údolí Paznautal do obce Galtür, za ní začíná placený úsek až do sedla 
Bielerhöhe (parkoviště) 
Vlak: do Landecku , odtud autobusem do Galtüru a po přestupu dalším navazujícím 
autobusovým spojem po Silvretta Hochalpenstrasse do sedla 

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

Dreiländerspitze je zajímavý tím, že na tomto vrcholu se stýkají hranice Tirol, Vorarlberska a 
Švýcarska, ale především tím, že se jedná o nádhernou špičatou třítisícovku s velmi 
hezkým tvarem a zajímavým odvážným přístupem. 
Túru doporučuji začít z restaurace Piz Buin (dobré pivo za 2 EU), pěšky pak značeným 
chodníkem č.313 po východním břehu (je fotograficky zajímavější než západní břeh). Na 
konci jezera vlevo krásnou dolinou Ochsenthal k chatě Wiesbadenhütte (2443m). Zde 
předem domluvit nocleh, případně se rovnou ubytovat, přenechat nadbytečnosti, občerstvit 
se a informovat se o aktuálním stavu ledovce na kopci. Na rozcestí u celní budky dát pozor 
a odbočit špatně značenou cestou v suti ke skalnaté stěně Vermut Kopf, pak po okrajové 
moréně pod stěnu Ochsen Kopf, zde nazujeme mačky a táhlým obloukem po okraji ledovce 
vystoupáme na sedlo Obere Ochsenscharte (2970m). Ze sedla je sv. směrem nádherný 
pohled na nejvyšší vrchol Silvretty – Fluchthorn.  Ze sedla vede stezka prudkým ledovým 
svahem ke skalnatému západnímu hřebeni. Tady je třeba si dát největší pozor – trefit se do 
výrazného žlabu a pak místy strmým lezením ve skalním terénu (občas volné kameny a 
nepevné chyty) se dostat na vlastní vrchol(vhodné dát fix při větším počtu účastníků), který 
je „ozdoben“ hezkou kamennou mohylou.  Parádní kruhový rozhled. Návrat na chatu 
stejnou cestou.  Doporučuji pro skupinu max.6 zkušených lidí.  

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT-3 ;  na první část túry na chatu doporučuji teleskopické hole  

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu: Hot.Silvrettasee. Ghf.Piz Buin, Madlener H.,  
Po trase a v cíli: Wiesbadenerhütte  (jídlo i pití) 
Ubytování : Wiesbadenerhütte (DAV, 200 míst, otevřeno 25.6.-25.10. 
                   tel: 5558-4233 

11. 
Mapy 

Freytag-Berndt: WK 373: Silvretta Hochalpenstrasse-Piz Buin,  1 : 50 000   (4. vydání – 
2004) 

12. 
Odkazy 

Mirago: Rakouské Alpy, Petr Ivo, 2002 
 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Václav Průcha, vůdce VHT,  14.7.2005, mobil: 724164074, 

e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz,  vaprjc@seznam.cz  
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