
1. 
Název túry VHT    Watzmann 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Německo, Berchtesgadenské Alpy, Watzmann – 
Mittelspitze 2713 m. 

3. 
Čas a převýšení 

1. den – Wimbachbrück (parkoviště, 620m) – Watzmannhaus (1930m) – 3,5 hod. Převýšení 
              1310m. 
2. den – Watzmannhaus – HOCHECK (2651 m), 1,5 hod, 721m – MITTELSPITZE  
              (2713 m), 1 hod, 62m – SÜDSPITZE (2712 m), 2 hod, 110m  – Wimbach- 
              grieshütte (1327m), 3 hod. – Wimbachbrück, 2 hod. Celkem: 9,5 hod, 893 m.  

4. 
Obtížnost túry 

Středně těžká. Z Watzmanhausu na Hocheck chodecký terén. Z Hochecku na Mittelspitze 

zčásti exponovaná ale dobře zajištěná cesta. Z Mittelspitze na Südspitze jsou fixy jen 
v exponovaných úsecích. Místy obtížnost 1.st. UIAA. 

5. 
Doporučené 
období 

Červenec – září 

6. 
Východisko 

Wimbachbrücke (parkoviště, 620m), v katastru obce RAMSAU, asi 5 km z Berchesgadenu 
proti toku Ramsauer Ache.  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

AUTO – dálnice Salzburg – směr Bischofshofen, u Grödigu sjet z dálnice směr 
Berchtesgaden. 
VLAK – do Berchtesgadenu, odtud cca 3 km pěšky na Wimbachbrücke. 

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

Masív Watzmannu je tvořen vápencem a sestává ze tří vrcholů (Hocheck, Mittelspitze a 
Südspitze). Tvoří dominantu Berchtegadevských Alp, přičemž Mittelspitze (2713m) je 
druhým nejvyšším vrcholem Německa. Nejsnazší přístup je z Ramsau – parkoviště u 
Wimbachbrücke. Odtud po značené cestě 441 na chatu Watzmannhaus. Při výstupu na 
chatu je možmost občerstvení na salaších Stubenalm a Mitterkaseralm. Na chatě 
doporučuji přenocovat. Ráno před túrou si vzít na chatě dostatek vody, na celém hřebeni až 
po chatu Wimbachgrieshütte v údolí voda není ! Z chaty se vystupuje chodeckým terénem 
po úbočí Hochecku až na jeho vrchol. Za vrcholem je bivaková budka za kterou pokračuje 
trasa 441 místy exponovaným, ale dobře zajištěným hřebenem až na Mittelspitze. Z vrcholu 
je kruhový výhled od Salzburgu přes Hochkönig, Birnhorn až po blízký Hochkalter. Na 
východ, hluboko pod námi je Königssee. Vrcholek je však velmi malý a není zde příliš času 
na rozhlížení (zvlášť při větší frekvenci na hřebenu). Hřeben mezi Mittelspitze a Südspitze je 
také značená cesta 441, místy 1.st. UIAA, v exponovaných místech jištěná lany. Vrchol 
Südspitze je na rozdíl od Mittelspitze rozlehlý a pohodlný k odpočinku a občerstvení. Odtud 
pak 441 pokračuje dolů do údolí Wimbachtal. Je nutno se připravit na „nekonečný “ sestup 
skalními žebry, suťovými poli a skalními prahy, dole ukončeným nepříjemnými žlaby 
v kosodřevině. Rovné dno údolí tvořené štěrkovými naplaveninami je už pak pohodlné a 
stezka vás přivede k Wimbachgrieshütte. 

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

VYBVHT-2 - pro výstup na Watzmannhaus, na Hocheck a hlavně na sestup ze Südspitze 

doporučuji teleskopické hole 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na startu: U parkoviště několik pensionů a restaurací. 
Po cestě: Watzmannhaus – ubytování (cena 20,-Euro, člen OEAV 10,-E), 210 míst – 
noclehy doporučuji objednat předem (adresa na www.watzmannhaus.de), přes sezonu tam 
bývá plno a nocleh bez včasného objednání nemusíte dostat. Majitel DAV Mnichov. 
Otevřeno od konce května do poloviny září.  
Wimbachgrieshütte – ubytování (viz www.wimbachgrieshuette.de), majitel NaturFreunde 
Deutschland, München. 

11. 
Mapy 

Kompass č.14: Berchtesgadener Land – Chiemgauer Alpen. 

12. 
Odkazy 

www.watzmannhaus.de 
www.wimbachgrieshuette.de, 

http://www.watzmannhaus.de/
http://www.wimbachgrieshuette.de/
http://www.watzmannhaus.de/
http://www.wimbachgrieshuette.de/


13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Václav Koutný, vůdce VHT, 23.8.2009. Tel. 603 219 292, e-mail: kouboy@seznam.cz 

 


