
1. 
Název túry VHT    PIZ LINARD 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Švýcarsko  -  Silvretta – Piz Linard (3411 m) 

3. 
Čas a převýšení 

 1.den: Lavin (1423 m) – chata Chamanna dal Linard (2327 m) – 3 hod. – 900 m 
2.den: chata Chamanna dal Linard (2327 m) – Piz Linard (3411 m) - 4 hod. – chata 
Chamanna dal Linard + 3 hod. – Lavin + 2 hod. – celkem 9 hod. – 1100 m  

4. 
Obtížnost túry 

těžká (viz stupnice 3.), neledovcová túra, 1-2 skalní úseky II.UIAA, možnost firnových polí, 
sklon 35° - 40°, možnost padajícího kamení.  

5. 
Doporučené 
období 

červenec – září 

6. 
Východisko 

vesnice Lavin v údolí Engadin. Chata Linard má parkoviště na konci vesnice za tratí. Příjezd 
z náměstíčka, nejprve doleva, vzápětí doprava do kopce pod železniční trať.  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: z Innsbrucku po dálnici A12 směr Landeck, exit 144, dlouhým tunelem na silnici č. 180 
směr Reschenpass, za vesnicí Pfunds po cestě č. 184 na hraniční přechod Martina, stále 
údolím Innu, ale již ve Švýcarsku po silnici č. 27 do vesnice Lavin 
Vlak: z města Chur železnicí Rhätische bahn (www.rhb.ch) do vesnice Lavin 

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

Piz Linard je jeden z nejkrásnějších vrcholů Alp, přesto je málo známý. Je nejvyšší v pohoří 
Silvretta. Z okolních kopců i z údolí Innu působí velice majestátně. Samotná přístupová 
cesta a údolí Glims je velice pěkné a málo navštěvované. Doporučuji túru pro větší skupinu, 
kdy druhý den skupina B vystoupí do sedla Glims, odtud neznačeně vlevo na Piz Glims 
(2868 m) – 2 ½ hod. z chaty. Odtud mohou krásně pozorovat skupinu A při výstupu na Piz 
Linard. V údolí je rovněž spousta svišťů.  
Z vesnice Lavin po značené cestě směr chata Linard, serpentinami modřínovým lesem. U 
rozcestníku Bügl je srub, pitná voda do korýtka a možnost posezení. Dále již řidším lesem, 
nad hranicí lesa ve výšce 2100 m krásný výhled na Piz Linard a chatu. Deset minut před 
chatou krátký skalní úsek zajištěný řetězy (lehké). Na chatě sympatický chatař Walter a 
hodný pes Chiva. Chatař rád poskytne cenné informace o trase výstupu a aktuálních 
podmínkách. Celá trasa jde vidět od chaty. Je rovněž vyznačena na velké fotografii 
v jídelně. U chaty je silný pramen do korýtka.  
Z chaty pokračujeme stále po značené cestě směr Fuorcla da Glims (sedlo). Travnatými 
svahy kolem potoka pokračujeme k jezerům Glims (2600m-poslední voda). Zde značená 
trasa zatáčí vlevo směr sedlo, pokračujeme po ní asi 5 minut. Odbočíme vpravo již 
neznačeně směr výrazný žlab, který přetíná celou jižní stěnu Piz Linardu. Nejdříve po trávě, 
potom po suti stoupáme ke žlabu (1 ¼ hod. z chaty). Nasadíme přilby a pokračujeme 
žlabem, ve výšce cca 2970 m odbočíme vpravo po výrazné rampě označené kamenným 
mužíkem. Za prvním žebrem odbočíme doleva krátkým skalním výšvihem (II). Dále již lehce 
k výraznému suťovému poli. My zde máme velké sněhové pole (většinou bývá bez sněhu). 
Na horním konci suťového pole, v našem případě sněhového, se stáčíme doprava, opět 
výrazným žlabem stoupáme až na jihozápadní hřeben (3,5 hod. z chaty). Stále I.UIAA, ale 
značně rozlámané, volné kameny!!! Na hřebeni (cca 3300m) se dáme doprava. První skalní 
úsek (II) se dá obejít zprava rozlámaným terénem (I). Dále stále po hřebeni již pevnější 
skálou (I) na předvrchol. Odtud již téměř po rovině 100 metrů na samotný vrchol. Zde pouze 
menší kamenná mohyla, žádný kříž. Pěkný kruhový rozhled. Sestup stejnou cestou. 
Největší problém je velké množství volných kamenů ve žlabu.             
Doporučuji pro skupinu 6 – 10 turistů a alpinistů.  

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT-2; ferratový set není nutný, zato jsou nutné mačky a cepín na případné firnové 
pole (možnost zanechání na chatě dle aktuální situace, chatař má aktuální informace). Pro 
skupinu jedno lano 40 m.  

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu a v cíli: ve vesnici Lavin obchod s potravinami, penzion, restaurace. 
Po trase: chata Chamanna dal Linard 
Ubytování : chata Chamanna dal Linard (2327 m), SAC – kapacita 46 míst, telefon: 
+41796296191 
Nejbližší kemp v městečku Zernez (10 km) 

http://www.rhb.ch/


 

11. 
Mapy 

Landeskarte der Schweiz č. 249 – Tarasp (1:50000) 

 

12. 
Odkazy 

Mirago: Švýcarské Alpy, Petr Ivo, 2002 (hodnocení obtížnosti neodpovídá realitě, výstup je 
o hodně snazší) 
http://www.hikr.org/tour/post41496.html dobré popisy výstupů (německy, anglicky), fotky, 
mapa 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Jiří Balcárek ml., vůdce VHT,  30. – 31.7.2012, mobil: 776 805 804 

e-mail: jiri.balcarek@volny.cz 

http://www.hikr.org/tour/post41496.html

