
1. 
Název túry VHT     HOHES RAD 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko  -  Silvretta  -  Hohes Rad (2934 m) 

3. 
Čas a převýšení 

7,5 hod. – 1000 m 
rozpis: Bielerhöhe (2037m) – Radschulter (2697m) 2 hod. – Hohes Rad (2934m)+1 hod. – 
Radschulter – Radsattel (2652m)+1,5 hod. – Wiesbadenerhütte (2443m)+1 hod. – 
Bielerhöhe (2037m)+2 hod. 

4. 
Obtížnost túry 

středně těžká (viz stupnice 2.), úseky I.UIAA 
nutná jistota chůze (skákání) přes velké balvany 

5. 
Doporučené 
období 

konec července – září 

6. 
Východisko 

sedlo Bielerhöhe (2037 m) u přehrady Silvretta Stausee na vysokohorské silnici Silvretta 
Hochalpenstrasse  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: dálnice A 12 (Innsbruck-Landeck), dále po dálnici S16 směr St. Anton. Na prvním 
exitu za Landeckem odbočit na silnici 188 do údolí Paznautal, přes Ischgl do obce Galtür, 
za ní začíná placený úsek (mýto 14 EURO za auto) až do sedla Bielerhöhe (parkoviště) 
Vlak: do Landecku, odtud autobusem přímou linkou až do sedla Bielerhöhe 

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

Hohes Rad je dobře přístupný vrchol, bez ledovce a je z něho krásný kruhový rozhled, 
zejména na hlavní hřeben Silvretty (Piz Buin s ledovci).  
Ze sedla Bielerhöhe vlevo po hrázi přehrady Silvretta Stausee. Za hrází doleva vzhůru po 
značené cestě směr Radschulter. Nejprve pohodlně po travách. Zhruba po 40 minutách 
několik potůčků (poslední pitná voda ve výstupu). Později cesta přechází ve velké suťovisko 
s balvany (hůře značené, opatrně při skákání přes balvany). Cesta strměji stoupá kuloárem 
směr Radschulter. Značka vede v levé části, možnost obejít po firnovém poli středem. 
V sedýlku Radsattel odbočíme vpravo dobře značeným chodníkem na samotný vrchol. Je 
zde spousta krátkým serpentinek (pozor za mlhy) a několik míst I.UIAA. Na vrcholu velký 
dřevěný kříž, kruhový rozhled. Sestup stejnou cestou do Radschulter.. Odtud krátkým 
sestupem směr Radsattel. Po sestupu úsek velkých balvanů, stále jižním směrem po 
východních svazích Hohes Rad lehkým stoupáním do travnatého sedla Radsattel (pěkný 
výhled). V sedle vpravo strmějším sestupem k rozcestníku pod sedlem. Odtud vlevo směr 
Wiesbadenerhütte. Kolem plytkého jezera pohodlným stoupáním na návrší nad chatou, 
odkud již strměji dolů přímo k chatě Wiesbadenerhütte (občerstvení, možnost ubytování). 
Od chaty širokou cestou údolím Ochsentall k přehradě Silvretta Stausee. Přehradu 
doporučuji obejít vpravo (východní okraj). Široká cesta nás dovede až k silnici na 
Bielerhöhe.  

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT-1; doporučuji teleskopické hole, pro skupinu 1 lano 20m 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu a v cíli: v sedle Bielerhöhe několik restaurací a hotelů 
Po trase: Wiesbadenerhütte  (jídlo i pití) 
Ubytování: Wiesbadenerhütte (DAV, 180 míst, otevřeno od konce června do října,  
http://www.wiesbadener-huette.com, tel: 43-5558-4233 

11. 
Mapy 

Freytag-Berndt: WK 373: Silvretta Hochalpenstrasse-Piz Buin, 1:50000,  
KOMPASS 41 Silvretta, Verwallgruppe 1:50000 
DAV Alpenvereinskarte 26 Silvrettagrouppe 1:25000 

12. 
Odkazy 

Mirago: Rakouské Alpy, Petr Ivo, 2002 
http://www.christianengl.de/hohes-rad.shtml  

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Jiří Balcárek ml., vůdce VHT,  14.8.2013, mobil: 776 805 804 

e-mail: jiri.balcarek@volny.cz   
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