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Alpská jezera uprostřed horských
masivů lákají křišťálovou vodou,
hloubkami a snadnou dostupností.

POTÁPĚNÍ

V RAKOUSKÝCH
ALPÁCH
Při dobré viditelnosti z hřebenů Šumavy zahlédnete vyčnívající
vrcholky Alp, pod nimiž se lesknou modré hladiny krásných
jezer. Nejvíc jich najdete v Solné komoře poblíž Mozartova
Salcburku a v Korutanech na jihu země. Po pádu železné opony
se stala vyhledávaným cílem českých potápěčů...
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Text: Bohumír Kuhn podle Arge Tauchen Rakousko
Foto: Arge Tauchen, Heinz Toperzer, Franz Hajek, Shutterstock, archiv
Foto: Vitaly Peklich/Shuterstock.com

N

ejvětším jezerem Rakouska je
mělké stepní Neziderské jezero v Burgenlandu, Rakousku patří
i část pobřežní linie Bodamského
jezera. Pro potápěče jsou však nejzajímavější alpská jezera. Rakouská alpská jezera
patří k nejčistším vodám Evropy a díky
tomu jsou eldorádem sportovních potápěčů. Z tisíců jezer, jezírek i říčních toků
rozsetých po území všech devíti spolkových
zemích je pro českého potápěče nejpřitažlivější oblast Solné komory (Salzkammergut)
na trojmezí Salcburska, Štýrska a Horních
Rakous, a dále velká korutanská jezera. Náš
seriál o potápění u jižních sousedů začne
v Solné komoře, oblasti takřka na dosah
ruky od hranic České republiky.

SOLNÁ KOMORA
Za jméno vděčí „bílému zlatu“ – soli, která
se zde těžila již před 4500 lety. Z pohledu

potápěče však největším bohatstvím Solné
komory, rozsáhlého území pod 3000 m
vysokým masivem Dachsteinu, je více než
osmdesát jezer. Leží v různých výškových
pásmech od nejníže položeného jezera
Travenského (Traunsee, 423 m n. m.), až
po vysokohorská jezírka u paty ledovce
Dachsteinu ve výškách 1900–2100 m n. m.
Největší Atterské (Attersee) má rozlohu
úctyhodných 46 km2 a pyšní se hloubkou
171 metrů. Travenské s vodní plochou
24 km2 je sice o trochu menší, dosahuje však
rekordní hloubky 191 metrů. Další, potápěčům dobře známá jezera jsou Hallštattské
(Hallstättersee), hluboké 125 m, Wolfgangsee se 114 metry a Mondsee 68 m. Oblast
odvodňují křišťálově čisté řeky Travna
(Traun), Ager či Weissbach s mimořádně
dobrou viditelností dosahující 20 metrů
a s neuvěřitelným bohatstvím ryb, vodních
živočichů a rostlin. V roklích a soutěskách

hýří pohádkovými sceneriemi a na mnoha
úsecích skýtají optimální podmínky pro
říční potápění a šnorchlování.
V jezerech Solné komory žijí velká hejna
plotic a okounů. Často však potkáte i kapitální štiky, kapry, cejny, tlouště a úhoře. Vody
jezer dosud ukrývají svědky dávné historie.
Jedinečné jsou nálezy z doby halštatské kultury z pozdní doby železné, potopený římský
přístav u Weyreggu nebo zbytky dávných
kolových staveb (obydlí na pilotech). V mnoha jezerech se do dnešní doby nalézají zbytky
válečné techniky. Prohlédnout si můžete
třeba vrak německého pancéřového vozu,
který leží v hloubce 25–40 metrů na jižním
okraji jezera Attersee. Pozor! Při nálezu
zbraní a munice platí zásada: nedotýkat se
a ohlásit! Tajemstvím je stále zahaleno jezero
Toplitzsee, na jehož dně údajně dosud leží
jeden z největších nacistických pokladů. Nepřekvapí, že zde platí striktní zákaz potápění.
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SPECIFIKA POTÁPĚNÍ V ALPSKÝCH
JEZERECH
Alpská jezera jsou pro potápěče doslova magnetem. Než se k nim vypravíte, měli byste nejprve
zvážit, zda jste dostatečně vycvičeni a vybaveni
správnou technikou. V horských jezerech vás
čekají mnohdy zcela odlišné podmínky, než
na jaké jste zvyklí z našich lomů a jezer. Například extrémní hloubky s viditelnostmi kolem
20 metrů, ale i jen několika centimetrů. Na co
se tedy má český potápěč připravit?
Úvodní výčet hlubokých jezer nebyl náhodný. Níže položená velká jezera jsou natolik
hluboká, že v hloubkách dosažitelných
rekreačním potápěčům celoročně panuje
stálá teplota 4 °C, a ani v mělčích vodách
nejsou teploty o moc vyšší. Jezera vysoko
v horách mají podobně nízkou teplotu
kvůli drsným vysokohorským podmínkám.
Potápění v ledových horských jezerech klade
na potápěče zvýšené požadavky, které by
v žádném případě neměl podcenit. Moderní
velmi dobré vybavení, jako je dýchací
automatika vhodná do studených vod, suché
nebo polosuché obleky, nechají mnoho potápěčů na tuto okolnost zapomenout a nebo jí
alespoň nepřikládají takový význam. Chlad
ale představuje enormní zatížení člověka
i techniky. Použití suchých obleků a relativní komfort vede často k podcenění nízké
okolní teploty a svádí k rychlému zanořování
do příliš velkých hloubek. V teplých vodách
nepředstavuje rychlé zanořování žádný
problém, ve studené vodě však má omezený
čas na adaptaci za následek výrazně větší
nebezpečí nehody.
POTÁPĚNÍ VE VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH
VÝŠKÁCH (horské potápění) vyžaduje další
odborné znalosti. Nesmí se například zapomenout na odpovídající nastavení potápěčského
počítače, nutné je respektovat okolnost, že
člověk po ponoru nesmí podstupovat rychlé
změny nadmořské výšky. Často je totiž změna
lokality spojena s jízdou od jednoho jezera
k druhému přes horský průsmyk. Nezkušený
potápěč po ponoru podnikne túru, nebo se
dokonce s rodinou vyveze lanovkou na kopec,
čímž riskuje zvýšené nebezpečí vzniku dekompresní nemoci. Zamrznutí dýchací automatiky
samo o sobě nemůže být – ani u těch nejlepších
– zcela vyloučeno! Aby se riziko omezilo na minimum, je důležité používat suchý, normám
odpovídající vzduch, správnou konfiguraci
výstroje, znát zvláštnosti použití automatik
ve studené vodě. Při potápění ve studených
vodách se v zásadě používají dva oddělené
dýchací systémy (regulátory). Použití oktopusu
na jednom společném prvním stupni zde
nestačí! Zamrznutí 1. stupně automatiky vede
ke zvýšení středotlaku a samovolnému úniku
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Pro bezpečnější potápění v alpských jezerech
Nepodceňuj zvýšená nebezpečí
v důsledku chladu.
Používej jen suchý vzduch odpovídající
normám.
Používej vždy dvě oddělené dýchací
automatiky vhodné do studené vody.
Pravidelně s partnerem procvičuj
postup řešení situace při zamrznutí
dýchací automatiky.
Velikost týmu přizpůsob momentální
viditelnosti. Skupiny více než tří
potápěčů mohou být příliš velké.
Vyvaruj se změny nadmořské výšky
po ponoru (průsmyky, horské túry).

Nepotápěj se do maximálních hloubek,
kterých dosahuješ při ponorech v teplé
vodě.
Vyvaruj se hloubkových ponorů pod
hranici 40 metrů. Větší hloubky jsou
dostupné jen dobře připraveným
technickým potápěčům!
Dej sobě, partnerovi a technice potřebný
čas k adaptaci na chlad. Pomalý sestup
i zastávky (podobně jako při výstupu)
pomohou, aby ses přizpůsobil obtížným
podmínkám, mohl včas rozpoznat
a řešit chybnou funkci techniky.
Více k tématu na www.arge-tauchen.at
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Dive Card
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DIVE CARD

rgnügen

Pojištění je nutnost

ARGE TAUCHEN
Attersee, Wolfgangsee, Mondsee, Traunsee
a řeka Traun jsou ve velké míře přístupné k veřejnému užívání, stejně tak i čtyři
korutanská jezera Wörthersee, Millstättersee,
Ossiachersee a oblíbené Weissensee. Potápění v těchto vodách je v principu dovoleno

Mapa Rakouska + mapa Solné komory
Rakousko

Itálie

Slovinsko

2015@google.com

Německo

Česko

tam, kde to není z jiných právních podmínek
(např. památky, ochrana ryb při tření atd.)
zakázáno. V čem je tedy problém?
Reakcí na místy enormní počty potápěčů, časté porušování vlastnických práv, narušování
ochranných zón a bohužel i nevhodné chování
jsou snahy i v těchto jezerech uplatnit dalekosáhlá omezení a zákazy potápění. Proti tomuto
vývoji se postavila ARGE Tauchen, organizace,
která úspěšně čelí tlakům na jednostranné
zákazy a hledá rozumný kompromis mezi
zájmy majitelů a uživatelů vod. A výsledek?
ARGE Tauchen sjednalo s vlastníky vod práva
k provozování potápění na základě oprávnění.
Oprávněním k potápění je karta DIVE CARD,
kterou lze zakoupit na většině místních potápěčských základen.
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Foto: Heinz Toperc

zer

Kontaktadresse: AR
GE Tauchen

vzduchu z 2. stupně. Za pár minut tak můžete
o všechen vzduch přijít. Často se zapomíná
na odpovídající trénink správného řešení situací
při netěsnící automatice. Neznalost se může
vymstít nehodou s vážnými následky.
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MINIPRŮVODCE – část 1.

JEZERY A ŘEKAMI
SOLNÉ KOMORY
A KORUTAN
O

Foto: Stockr/Shuterstock.com

dpověď na otázku „kde se můžu potápět, a kde by to naopak
nebylo košer“ najdete v následujícím přehledu, který shrnuje nezbytné informace o jednotlivých jezerech. Věříme, že budou dobrým
vodítkem pro plánování vašich potápěčských cest do oblasti Solné
komory i velkých jezer Korutan. V tomto čísle se zmíníme o MONDSEE, ATTERSEE, TRAUNSEE, HALLSTÄTTERSEE, VORDERE GOSSAUSEE, VORDERE LANGBATHSEE a WOLFGANGSEE doplněné
o potápění v řece TRAUN. V dalším čísle Oceánu najdete: KLAUSERSEE, GLEINKERSEE, GRUNDLSEE, ERLAUFSEE, ALTAUSSEER SEE,
AUGSTSEE, COPACABANA in Kalsdorf, KORUTANSKÁ JEZERA
a jedinečné WEISSENSEE.
U velkých jezer jako Attersee, Traunsee a Mondsee je tolik zajímavých potápěčských lokalit, že je nelze v krátkém článku popsat. Zakreslili jsme proto
zóny k potápění žlutým pruhem nebo označili konkrétní místa vhodná pro
potápění. Vybrané zvlášť oblíbené lokality jsou popsány podrobněji.
NA DETAILNÍ INFORMACE SE MŮŽETE TĚŠIT V SERIÁLU „POTÁPĚNÍ
V ALPSKÝCH JEZERECH“, KTERÝ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI ZNALCI.

PŘÍJEZD
Oblast Solné komory je pohodlně přístupná automobilem po dálnici
A1 spojující Vídeň, Linec a Salcburk. Přístupy k popisovaným jezerům jsou vyznačeny v jejich orientačních mapách.
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MONDSEE

M

ondsee se nachází uprostřed řetězce jezer Irrsee – Mondsee
– Attersee přímo na hranici Horních Rakous a Salcburska.
Od jezera Attersee jej dělí pouhé 2 km, přesto má úplně jiný charakter. Intenzivním růstem planktonu se voda v Mondsee rychle
kalí a v temné hloubce se neobejdeme bez světel. Krásné skalní
partie s četnými přístupy k vodě najdete zejména v západní části
jezera mezi Scharflingem a Plombergem. V létě Mondsee příjemnou teplotou vody láká ke koupání. Podél břehů se tvoří široké
koberce vodních rostlin, kde nalézají útočiště hejna drobných ryb,
štiky, okouni
a dokonce kapři.
Okolí Mondsee
patří k nejstarším osídleným
oblastem Evropy.
Dnes nabízí
pestré možnosti
kulturního vyžití,
sportu, rekreace
a odpočinku.

NEJLEPŠÍ POTÁPĚČSKÉ LOKALITY

ATTERSEE

R

ozlohou 48 km2 a délkou přes 19 km je Attersee největším jezerem Solné komory a současně i centrem potápění v této oblasti.
Díky poloze je ideálním výchozím bodem pro výlety k sousedním
jezerům Mondsee, Traunsee, Wolgangsee a Grundlsee. Trvalým
úsilím ARGE Tauchen se daří počet
zón se zákazem
potápění udržet
na minimu,
přičemž zakázané
úseky jsou většinou v mělkých,
potápěčsky nezajímavých částech
jezera. Naopak
kilometry dlouhé
zóny vhodné k potápění nabízejí takové množství lokalit, že budete
potřebovat desítky ponorů k tomu, abyste krásy Attersee skutečně
poznali. Z toho důvodu by kompletní popis lokalit postrádal smysl.
Kolem jezera je dostatek základen, kde vám podají aktuální informace o místech s nejlepšími podmínkami pro potápění.
Na Attersee vás prakticky celoročně čekají velmi dobré podmínky
pro potápění, výjimkou nejsou viditelnosti až 25 metrů. Pouze v létě
při rozvoji hustého porostu rostlin klesá viditelnost na 5–10 metrů,
ale i tehdy proniká světlo do hloubek přes 30 metrů.
směr A1 WIEN, SALZBURG
I když Attersee nepatří k bohatě zarybněným
SEEWALCHEN
vodám, v porostu se prohánějí hejna drobných
SCHÖRFLING
ryb a okounů, k vidění jsou pstruzi, cejni, úhoři
a při troše štěstí narazíte i na pořádnou
SURFPLATZ
LITZLBERG
štiku. Při nočních ponorech je dobré
NÖHMER
dbát doporučení znalců z místních
UNTERWASSERWAND
potápěčských bází, pak máte o jePotápěčská základna
BADEPLATZ
Nautilus
dinečný zážitek postaráno.
ATTERSEE

STEINSCHLAG LIEBESBRÜCKE

BMW DIXI
WANDL
FERRARI KABELLE
3 TANNEN

ACKERLINGBACH

KREUTZSTEIN: Přímo na břehu jezera u silnice Kienbergwand
Landesstrasse mezi obcí Unterach am Attersee a Scharflingem je
výrazný skalní blok s křížem. Na lokalitě sice nejsou výrazné stěny,
zato velmi zajímavé formace skal a kořenů. V létě a na podzim se
v hustém vodní porostu potápíte mezi hejny ryb. Velkým zážitkem
na Kreutzsteinu bývá noční ponor.
KIENBERGWAND: Stěna s tunelem mezi Scharflingem a Unterach
am Attersee pokračuje do hloubky přes 30 metrů. Potápěčskou
atrakcí jsou krásné vraky
starých automobilů, mohutné
stromy, které v minulosti
ATTERSEE
NAUTILUS
TAUCH
spadly do vody ze svahu nad
SHOP
směr ST. GEORGEN
ZNAČENÍ MÍST PRO
stěnou, a také úžasný skalní
STEINWAND
WEYREGG
ALEXENAU
POTÁPĚNÍ
převis v 17 metrech. Možnosti
Potápěčské centrum
TWIN TOWERS
Under Pressure
Celkem 26 nejoblíbenějších
parkování jsou kvůli stavbě
DIXI
potápěčských lokalit Attersee
tunelu hodně omezené, ale místní potápěčské základny vám poradí,
je označeno informačními
kudy se nejlépe dostat do vody.
tabulemi. Bezprostředně před
HARNISCHWAND: Při jízdě po silnici B154 z Mondsee směrem
NUSSDORF ATTERSEE
Nadmořská výška
STEINWAND
potápěním si tak můžete přečíst
na Wolfgangsee nelze minout hladkou skalní stěnu vyčnívající
469 m n. m
Hloubka 169 m
detailní praktické informace nutné
těsně u silnice. Pod vodou stěna spadá do velké hloubky. Zkušené
ÖWR
pro ponor na dané lokalitě. K tomu
potápěče s odpovídající kvalifikací odmění impozantním, vzhledem
SCHWARZE BRÜCKE
se doporučuje zjistit si aktuální
temnotě až mystickým zážitkem.
OFEN
informace v místních potápěčských
SCHARFLING: Tajný tip! U silnice B154, bezprostředně před
základnách. Podrobnosti ke značení
vjezdem do obce Scharfling, je přímo pod kopcem malé parkoVýcvikové středisko TSVÖ
Hostinec Föttinger
FÖTTINGER
směr A1 WIEN,
lokalit a vše, co byste měli vědět o poviště. Zde se dá v klidu
GASTHOF
SEEFELD
MONDSEE
SALZBURG, MÜNCHEN
tápění na Attersee najdete na adrese
STADLER
připravit na ponor.
STEINBACH
směr GMUNDEN
www.atterseediving.com.
Na druhé straně silnice
SCHLIERWAND
vede malé kamenné
N
směr THALGAU
HINKELSTEIN
LOIBICHL
schodiště přímo do jezeKOHLBAUERNAUFSATZ
MONDSEE
Austrian
Divers
směr OBERWANG
ra. Pokud se vydáte vlevo
EUROPABAD
Nadmořská
TAUCH
výška
SHOP
WEISSENBACH
(na severozápad), dostaST. LORENZ
481 m n. m
UNTERACH
CAMPING EINLAUF
nete se do dosud velmi málo
EITZINGER
Hloubka 68 m
WEISSENBACH
Dachsbrücke
BAD ISCHL
navštěvovaných míst. Lokalita je
Potápěčská základna Koralle
Hostinec penzion
nejzajímavější do hloubky 15 meZur Nixe
Scuba Consult
PLOMBERG
trů a je zvlášť vhodná pro noční
SCHARFLING
směr ST. GILGEN
ponory.
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POTÁPĚNÍ
V ŘECE TRAUN

TRAUNSEE

P

otápění v řekách je mimořádně zajímavá varianta alpského
potápění. Zjistíte, že řeky Enže (Enns), Steyr, a především Travna
(Traun) opravdu nešetří fascinujícími lokalitami. Podle období a aktuálních podmínek dokáže ponor v řece citelně zdvihnout hladinu
adrenalinu v krvi potápěče. V řece jej však může překvapit množství
neznámých, často nevypočitatelných nebezpečí. Kvůli vlastnímu
bezpečí by si měl člověk dopřát ponory v řece jen pod vedením tamních potápěčských bází, protože místní dokážou
nejlépe posoudit aktuální rizika.
LAMBACH

N

Turistická cesta Traun
směr město Paura

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POTÁPĚČSKÉ LOKALITY

B 144

Elektrárna
Energie AG
SCHWANENSTADT

Sportovní a oddechové
centrum Traunfall

Traunfall
Classic
VIECHT

B 135

Elektrárna
Siebenbrunn
Potápěčská báze
Atlantis Qualidive

Insel
Hecht

SALZBURG
A1

OHLSDORF

WIEN
STEYRERMÜHL
B 144

Turistická cesta Traun
směr Gmunden
GMUNDEN

TRAUN
SIEBENBRUNN / TRAUNFALL
Řeka Traun v těchto místech dosahuje hloubky až 18 m. Zajímavé
jsou jeskyně a tunel, které lze volně proplavat, podvodní fotografové ocení hojný výskyt ryb a fotogenické skalní útvary. Celek tvoří
ideální prostředí pro neopakovatelné ponory a výpravy s maskou, šnorchlem a ploutvemi. Po většinu roku velmi čistá voda je
prostředím, kde se velcí okouni, pstruzi a štiky viditelně cítí velmi
dobře. V dřívějších dobách sloužila řeka Traun jako hlavní dopravní tepna pro lodní dopravu soli. Právě tudy plynulo „bílé zlato“
ze solných dolů v Hallstattu za svými zákazníky. Když byla v roce
1922 vybudována elektrárna Siebenbrunn, dřívější stará zařízení
zmizela spolu se svou historií. Některá z nich skončila na dně
řeky a čekají na seriózní potápěčský průzkum. V okruhu 100 m
od přehrady platí jako u každé elektrárny zákaz plavání a potápění. Přístup je bez místní potápěčské základny obtížný a může být
i nebezpečný. Z důvodu bezpečnosti se proto doporučuje využít
jejich služeb.
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Nejníže položené Travenské jezero (Traunsee) obklopuje nádherná scenerie vysokého masivu Traunstein – Erlakogel – Sonnstein. Byť se údaje
o maximální hloubce lehce rozcházejí, je jisté, že je nejhlubším z jezer
Solné komory, a pro mnohé (nejen) potápěče je tak trochu sladkovodním
rájem. Kvůli extrémním hloubkám, proměnlivé viditelnosti a množství
mimořádně náročných potápěčských terénů se strmými stěnami a převisy
se před potápěním doporučuje briefing na některé z místních základen.
Tam se dozvíte, které lokality jsou vhodné i pro začátečníky a méně zkušené potápěče. Detailní informace pro technické potápěče přineseme v jednom z dalších čísel Oceánu.
směr A1 WIEN,
SALZBURG

MADONNA: Skalní výběžek se
soškou madony. Strmá stěna
klesá na plošinu kolem
20 m, za zlomem spaALTMÜNSTER
dá, částečně s převisy,
do 120 m.
TRAUNKIRCHEN:
Kombinace mělčích ponorů
v hustě porostlém pobřežním
pásu a náročnějších ponorů
na stěnách spadajících do 70 m.
Výcviková plata v 5, 10 a 13 m.
UNTERM STEIN: Potápěčské
školy Neptun zde umístily výcvikové plošiny až do hloubky 30 m.

MOTOROVÝMI ČLUNY MÍSTNÍCH ZÁKLADEN:

GMUNDEN

TRAUNSEE

Nadmořská výška 422 m n. m
Hloubka 191 m

OTOČKA
“UNTERM STEIN”

POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA
NEPTUN

WEISSER STEINBRUCH:
TRAUNKIRCHEN
TRAUNKIRCHEN
Svislá stěna s mnoha převisy
končí v hloubce 140 m.
Tauchschule
POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA
EISENAU: Převisy začíTraunsee
TRAUNSEE
nají již od hloubky 2 m. Asi
ve 20 m leží vrak lodi.
DROP OFF: Svisle spadající
stěna dostupná ze
vstupní plošiny.
N
EBENSEE
HUNDSGRABEN:
Stěna s malou jeskyní
v hloubce 20 m.
FLEDERMAUSBAD ISCHL
BUCHT: Strmá stěna. Mezi
zřícenými bloky skal ve 20 m lze proplavat.
HEXENWAND: Pestrá, mnohotvárná stěna s krásným zálivem k pohodlné
dekompresi.
KARBACH: Poloostrov se stylovým hostincem. Mělčí úseky v blízkém
okolí přístaviště přecházejí v strmé stěny pokryté mušlemi, spadající
do 140 m.
SPIEGLEIN: Svisle spadající bílá vápencová stěna od 10 do 60 m.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: V současné době nejsou žádná omezení.
DALŠÍ INFORMACE k ponorům z lodí a potápěčské lokality
kolem celého jezera získáte na místních potápěčských
základnách a na adresách www.tauchschule-traunsee.at
a www.tauchschule-neptun.at.
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HALLSTÄTTERSEE

V

oda je kolébkou života a pod vodou začíná i naše minulost.
Historie Hallstattu, města na břehu stejnojmenného jezera, sahá
7000 let zpět do minulosti. Město právem patří ke kulturnímu dědictví UNESCO. Pestré formy života pod hladinou Hallštattského jsou
nejaktivnější od května do poloviny prosince. Především v prvních
metrech pod hladinou je patrná, na alpská jezera neobvyklá četnost
druhů ryb. Lze je potkat v ohromných hejnech. Hallštattské jezero
je také vyhlášené jedinečnými lokalitami pro potápění na strmých
stěnách.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 8.00 do 17.00 hod. V létě 9.00 až 16.00 hod.
ZLAMB
ACH

BAD ISCHL
WIEN/SALZBURG
STEEG

označená potápěčská lokalita
celoroční potápění
celoroční zákaz potápění
časově ohraničený přístup
Zákaz potápění – tření ryb
od 1. října do 30. dubna
u zóny Waldbachmündung
od 1. listopadu do 1. března.

KOUPALIŠTĚ
UNTERSEE
STEEG 1
STEEG 2
STEEG 3

UBYTOVACÍ HOSTINEC

ÖFEN
ZÁJEZDNÍ HOSTINEC
GOSAUBACH

HLE

MÜ

SAU

GO

GOSAU

VORDERER
GOSAUSEE
POTÁPĚNÍ V PŘÍRODNÍ REZERVACI DACHSTEIN

P

řední z dvojice jezer, Vorderer Gosausee se siluetou nejvyšší
hory Solné komory - Dachsteinu, patří k nejoblíbenějším
fotografickým motivům v oblasti. Hladina původního jezera je kvůli
energetickému využití zvýšena hrází o 12 m. Asi od poloviny června
do konce září bývá hladina nejvýš a hloubka jezera dosahuje 96 m.
V zimních měsících se postupně odpouští až na minimální hloubku
38 m. Sportovní potápěči si jezero oblíbili především díky skvělé
viditelnosti, během fáze plnění se však může objevit zákal.

ZÓNA VSTUPU 1:

FÜH

NP

FFE

PFA

LOUKA KLACKLBODEN: Ze
západního konce hráze (při
pohledu na jezero vpravo)
v oblasti zvané Klacklboden sahá
asi 150 m dlouhá louka až k „Velkému kameni“ (výrazný skalní
blok na břehu). Mezi hostincem
Gosausee a lanovkou na hřeben Gosaukamm vede pěší cesta (150 m)
přímo k místu potápění.

L

ZÓNA VSTUPU 2:

WA

N
D LAH
SEEBA
R
E
N
ZAU

POTÁPĚČSKÝ KLUB
DACHSTEIN-SALZKAMMERGUT

OBERTRAUN

LANDBETTLER
RAUN
OBERT

CH
LDBA

HALLSTÄTTERSEE

LAHN

N

PŘÍSTAVIŠTĚ
Nádraží HALLSTATT

HIR
KESS SCHBRU
EL NN
KESS BACH
EL

HALLSTATT

Nadmořská výška 508 m n. m
Hloubka 125 m

HUNDSORT

TRAUN

Místa vhodná ke koupání

POTÁPĚČSKÉ LOKALITY
Lokality na východní straně u hostince Wanderwegstüberl a Untersee lze kvůli špatnému přístupu a parkování doporučit jen malým
skupinkám nadšenců. Optimální možnosti potápění nabízejí:
STEEG - ÖFEN: Vstup do vody z několika parkovišť od obce Steeg
až k zájezdnímu hostinci před Gossamühle.
PFAFFENPFÜHL: Jedinečná strmá stěna od ústí potoka Gosau
směrem k Hallstattu.
ZAUNER: Vstup do vody přímo z potápěčské základny.
KOUPALIŠTĚ KESSEL: lehce dosažitelné, vhodné i pro početné
skupiny. Koupaliště Landbettler (parkoviště se sochou), kousek vlevo
je krásná skalní stěna.
Další lokality a aktuální
informace obdržíte
na základnách Arge Tauchen na místě. Všechny
doporučené lokality jsou
u vstupu označeny informačními tabulemi.

BOOTSHÜTTE - BÄRNKOGEL:
Oblast severovýchodní části
pobřeží zvaná „Bärntal“ leží mezi
Bootshütte (přístřešek pro
čluny) a Bärnkogel (skalní stěna
spadající pod hladinu). Lokalita
vzdálená asi 350 m je dostupná pěšky. Ve dnech, kdy se lidé koupou
se doporučuje potápění především v zóně 1.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 15. 5.–15. 11. od 9.00 do 16.00 hod.
V létě 9.00 až 19.00 hod.

NALÉHAVÁ DOPORUČENÍ
Místní policie potápěče žádá, aby vozidla po rychlém vyložení/
naložení v zóně krátkodobého stání bez odkladu odstavili na jedno
z blízkých parkovišť. V oblasti hráze bezprostředně před hostincem
Gosausee a lávky pro čluny se
GOSAU
BAD ISCHL
zásadně nepotápí.
Potápěčský klub
Dachstein

P

HOSTINEC GOSAUSEE
PĚŠINA
POTÁPĚČSKÁ LOUKA
KLACKLBODEN
BOOTSHÜTTE AŽ
BÄRNKOGEL

Zóny vstupu
Hranice zón potápění

N

VORDERER
GOSAUSEE

Nadmořská výška 933 m n. m
Hloubka mezi 96 m a 38 m
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VORDERE
LANGBATHSEE

WOLFGANGSEEE

J

ako smaragdově zelený šperk se leskne hladina jezera uprostřed pohoří
Höllengebirge. Díky nádherné poloze je v létě i v zimě hojně navštěvováno sportovci i výletníky. Již 8 km stoupání z Ebensee do hor podél
romantického potoka vás napne očekáváním vzrušujícího potápěčského
zážitku. Jako u většiny horských jezer s křišťálově čistou vodou je porost
skromný a možnost obstarání potravy pro ryby je omezenější. Přesto
člověk skoro při každém ponoru potká nějaké pstruhy, siveny a střevle
potoční. V oblasti se štěrkovým dnem poblíž výtoku z jezera narazíte
na vranky. Potápěčsky nejzajímavější je pobřežní pásmo od hladiny
do 10 m. UW fotografové nacházejí mezi atraktivními skalisky a kmeny
stromů kouzelné motivy.

ZÓNA PRO POTÁPĚNÍ (žlutě označený úsek)
Přístup k vodě je po oblázkové pláži na východním břehu v úseku
mezi dvěma informačními tabulemi pro potápěče. Odtud se dá
podél pobřežní linie potápět na obě strany do vzdálenosti asi 250 m.
Na obou stranách je na břehu vyznačen konec zóny cedulí s potápěčskou vlajkou a nápisem ENDE.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 1. 5.–31. 8. od 9.00 do 18.00 hod.
1. 9.–30. 9. od 9.00 do 16.00 hod.
EN

P fr il le n

DE

B a ch

VORDERE LANGBATHSEE

Povinná karta
Dive Card

Nadmořská výška 664 m n. m

Ebensee

sel G

r.

N
EN

Kläu

Lovecká chata

DE

W

olfgangsee patří k nejkrásnějším alpským jezerům na území
Rakouska, nabízí mimořádně zajímavé potápěčské lokality
a po většinu roku skvělou viditelnost. Díky jedinečné poloze je vyhledávaným cílem sportovců i rekreantů. Masivní příliv početných
skupin potápěčů, často bezohledné chování a spory s profesionálními rybáři či ochránci přírody vedly v minulosti k téměř úplnému
zákazu potápění v tomto jezeře.
Po jednání s úřady a profeMONDSEE/ ATTERSEE
sionálními rybáři je nyní
WINKL
SALZBURG
na Wolfgangsee potápění opět
povoleno. Potápět se dá sice
ST. GILGEN
HOSTINEC jen ve dvou vyznačených
FÜRBERG
zónách, ty však zahrnují nejN
OCHSENKREUZ
krásnější potápěčské lokality
HOCHZEITSKREUZ
FAL
KEN celého jezera.

WOLFGANGSEE

STE

INW

Nadmořská výška 540 m n. m
Hloubka 114 m
FRANZOSENSCHANZE

AND

Potápěčská základna
Wolfgangsee
TAUCH
SHOP

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 1:

ST. WOLFGANG

HOSTINEC
GAMSJAGA

FÜRBERGBUCHTABERSEE
FALKENSTEINWAND: Úsek pobřeží
od mola ve Fürbergu až po severozápadní
stranu stěny Falkenstein. Vstupní branou k lokalitám je krásná zátoka Fürbergbucht. Vlastníci
soukromých pozemků zde během letní sezony vybírají
menší poplatek za vozidlo a osobu. Lokalita FalkensteinSTROBL/BAD ISCHL
wand vzdálená asi 300 metrů od parkoviště je přístupná
pouze pěšky. Patří mezi nejkrásnější, ale kvůli mohutné skalní stěně
s převisy i nejnáročnější potápěčské lokality.
Kvůli ochraně ryb při tření je lokalita od 15. března do 10. května
uzavřena!

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 2:
FRANZOSENSCHANZE-PARKOVIŠTĚ ABERSEE:
Úsek pobřeží Wolfgangsee
se státní silnicí spojující
St.Gilgen a Strobl. Najdete
jej v zátoce u restaurace
Gamsjaga od 31,1 do 31,9 km. Vedle prostorného parkoviště je přímo
na břehu jezera rozlehlá louka. Pěkná lokalita s místy prudce klesající
dnem pokrytým skalisky, potopenými stromy apod...
Kvůli ochraně ryb při tření je lokalita
od 15. září do 15. dubna uzavřena!
Tím možnosti potápění nekončí. Další
zajímavé lokality lze navštívit člunem
místní potápěčské základny v městečku St. Wolfgang.
POZNÁMKA REDAKCE: Vyzkoušeli
jsme! Obsluha byla velmi ochotná
a ceny přijatelné.
Více informací najdete na adrese
www.tauchstation.at.

POKRAČOVÁNÍ v letním Oceánu...
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