
HORSKÉ POTÁPĚNÍ

ERLAUFSEE
V „MARIAZELLERLAND“

Jezero Erlaufsee leží na úpatí mohutné „Gemeindealpe“ 
v oblasti severních vápencových Alp v nadmořské výšce 
827 metrů. Z pohledu potápěče patří ke špičkovým 
horským jezerům Štýrska. 

CESTY RAKOUSKO
ERLAUFSEE
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Díky poloze vysoko 
v horách má voda 

v Erlaufsee kvalitu 
pitné vody. 
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E
rlaufsee leží asi 130 km jiho-
západně od Vídně a jen pár 
kilometrů od poutního místa 
Mariazell. Jezerem probíhá 

hranice mezi spolkovými země-
mi Štýrsko a Dolní Rakousy. Je asi 
1,5 km dlouhé, 500 m široké a má 
hloubku asi 38 metrů. Čistá voda, 
bohatství ryb a půvabná okolní kra-
jina jsou důvodem, proč je Erlaufsee 
mezi potápěči (a nejen jimi) tak ob-
líbeným cílem. 

POD HLADINOU ERLAUFSEE
Asi nikoho nepřekvapí, že voda 
v jezeře vykazuje kvalitu pitné vody 
a viditelnost dosahuje až 15 metrů, 
samozřejmě vyjma období tání sně-
hu nebo po extrémních srážkách 
a delším období špatného počasí.
Pro první ponor v Erlaufsee do-
poručujeme jihozápadní vstup 
„Harry ś Tauchsteg“. Zanořte se 
nejprve směrem k trojici výcviko-
vých plošin, rozmístěných v hloub-
kách 5, 7 a 10 metrů a na povrchu 
označených bójemi. Po krátké akli-
matizaci pak naberte kurs podél 
pravé strany pobřežní linie a mějte 
oči stále otevřené. V těchto mís-
tech je téměř stroprocentně jisté, že 
spatříte alespoň jednu z kapitálních 
štik, které tu s oblibou loví. K rados-

POTÁPĚČSKÁ ZÁKLADNA 
Harry´s Tauchschule

Potápěčská základna je otevřena od května do října o víkendech a svátcích 
vždy od 9–18 hod. Po domluvě základnu otevřou i během týdne, a pokud pro-
jevíte zájem o organizované noční ponory, pak prodlouží provoz až do 22 hod. 
Plnicí stanice zajišťuje naplnění láhví čerstvým horským vzduchem. Na zá-
kladně Harrý s Tauchschule zapůjčí vše potřebné, dá se tu absolvovat kom-
pletní výcvik potápěče od ochutnávacího ponoru až po profesionálního učitele 
potápění. Zóna k potápění je na jižním pobřeží jezera, kam se člověk pohodlně 
dostane z mola Harrý s Steg. 
DIVE CARD: Erlaufsee je soukromým jezerem, patřícím Spolkovým lesům 
 (Österreichische Bundesforste AG), a z tohoto důvodu je k potápění nutné 
povolení. Toto povolení získáte na místě zakoupením DIVECARD. Platí 
12 měsíců od vystavení a je povolenkou k potápění v téměř dvacítce nejhezčích 
potápěčských jezer Rakouska. Cena se v roce 2016 nezměnila a činí 15 eur. 
Detailní informace k Dive Card najdete v Oceánu, jaro 2015.
VÍCE INFORMACÍ NA  www.tauchschule.co.at nebo www.arge-tauchen.at 

Na první pohled idyla,
ale pozor! Vysokohorské
potápění má svá úskalí.

Vedle mola Harry´s Steg 
jsou pohodlné schody.

CESTY RAKOUSKO
ERLAUFSEE
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ti podvodních fotografů zdejší štiky 
nevědí, co je to plachost, vůbec se 
potápěčů nebojí a v klidu a důstojně 
pózují před objektivy fotoaparátů. 
Komu náruživé fotografování ne-
zabere celý ponor a pokračuje dál, 
po několika minutách narazí na str-
mou stěnu. V hloubce asi 6 metrů 
se může pietně zastavit u pamětní 
tabule. Stěna pak pokračuje dal-
ších 120 metrů souběžně s pobře-
žím a v několika místech dosahuje 
hloubky 20 metrů. Na konci stěny 
byla místními potápěči jako atrakce 
potopena asi osmimetrová rake-
ta. Začíná v hloubce 13 m a míří 
do skalní štěrbiny až do hloubky 21 
metrů. Na potápěče v mokrém neo-
prenu tu většinou dolehne nepří-
jemný chlad, proto je dobré zahájit 
výstup a zaplavat do mělčí oblasti 
při břehu, kde je pestrá fotogenická 
směsice spadaných stromů a půso-
bivých kořenů.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Erlaufsee

PŘÍJEZD: Ze severu: po dál-
nici A1, sjezd St. Pölten-Süd, 
po silnici č. 20 přes Lilienfeld, 
Annaberg, Mitterbach k Er-
laufsee. Ze západu: po dálnici 
A1, sjezd Ybbs, po silnici č. 25 
přes Wieselburg, Gaming, 
za ním odbočka na silnici č. 71, 
přes Kruppberg k Erlaufsee. 
Od východu: po dálnici A 6, 
sjezd Mürzzuschlag, po silnici č. 23 po Mürzsteg, odtud spojnicí Niederalpl 
k silnici č. 20 do Mariazell. Po průjezdu městem odbočte na Erlaufsee.
GPS: N 47°47.48285‘, E 15°15.57675‘
PARKOVÁNÍ: Na všech lokalitách lze bez problémů parkovat. K vodě to 
pak máte jen pár kroků. 
UBYTOVÁNÍ:  Hotelový pokoj i ubytování v soukromí vám pomůže zajis-
tit agentura Tourismusverband Mariazellerland:  
 +43 3882 39445,  e-mail: tourismus@mariazell.at 
NÁŠ TIP: Gasthof Seewirt, 8630 St.Sebastian,  
 +43 3882 2430, e-mail: seewirt@mariazell.at
Gasthof Grabner, „Zum Sessellift“ 3224 Mitterbach  
 +43 3882 2693,  e-mail: gasthof.grabner@mariazellerland.at
Pouze 100 metrů od vody funguje v sezoně (od 1. 5. do 15. 9.) malý kemp.
www.bergfex.com/sommer/oesterreich/seen/

Obyvatelka „štičí louky“.
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Při druhém ponoru ze stejného 
místa, který proběhne v mělčí čás-
ti jezera, může potápěč podrobně 
prozkoumat pobřežní pás po levé 
ruce. Nejprve dorazí na „štičí lou-
ku“, která je pokrytá bohatým 
porostem vodních rostlin. Tady 
se pase naše „jezerní kráva“, jedna 
z dalších atrakcí. Rákos při břehu 
poskytuje spolehlivou ochranu pro 
mladé okouny, perlíny ostrobři-
ché a plotice. Tato mělčí potápěč-

ská zóna plná ryb je díky omeze-
né hloubce optimální pro noční 
ponory. 
Další zanoření, tentokrát jiho-
východním vstupem přes molo, 
dovede potápěče k jižní prohlub-
ni s prameny, dále se ponoří k tzv. 
„Schwabbelland“ s hloubkou asi 
15 m a vystoupá do mělčí zóny 
k „Barschwiese“, tedy louce okounů, 
kde potápěče běžně provázejí počet-
ná hejna ryb.  

FAUNA A FLÓRA
Na své si v Erlaufsee přijdou přede-
vším podvodní fotografové. V je-
zeře panují impozantní štiky, žije 
tu pstruh říční, perlín ostrobřichý, 
siven alpský, plotice obecná, jakož 
i druhy drobných bílých ryb. Pře-
devším v období pozdního léta zde 
v mělkých oblastech při pobřeží pří-
roda potápěčům nabízí pěkné zážit-
ky a fotomotivy. Hejna mladých ryb 
se prohánějí hustým porostem, a jak 
známo, kde je dostatek potravy, ani 
lovci, především ohromné štiky, ne-
jsou daleko.

PODMÍNKY POTÁPĚNÍ
Na Erlaufsee se dá potápět prak-
ticky po celý rok, a to v denní době 
od 8 do 19 hod. Pouze kvůli tření Ve dvou se to lépe táhne.

O báječné fotografické 
motivy v Erlaufsee 
není nouze.

Kráva pod hladinou je 
atrakcí v alpském stylu.

CESTY RAKOUSKO
ERLAUFSEE
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ryb je někdy třeba respektovat do-
časná omezení v podobě zákazu 
potápění. Potápění v noci a pod le-
dem je možné pouze s dodatečným 
povolením vlastníka jezera. Tato 
povolení se dají jednoduše získat 
na základně Harry ś Tauchschule. 
Aktuální informace o jednotlivých 
lokalitách jsou k dipozici na tabu-
lích označujících vstupy do vody, 
v brožuře Dive Info, kterou obdržíte 
při koupi Dive Card nebo na webu 
ARGE Tauchen. Pokud neovládá-
te němčinu, pak zalistujte v před-
chozích číslech Oceánu (jaro a léto 
2015), kde si zmíněné Dive Info pře-
čtete v češtině.

OSTATNÍ AKTIVITY
V okolí Erlaufsee 
je mnoho možnos-
tí trávení volného 
času i pro nepotá-
pěče. Lanovka vás 
vyveze na vrchol Ge-
meindealpe (1626 m), 
oblíbený výchozí bod 
pro pěší horské túry. Zvídavější mo-
hou zavítat k vodopádům Marienfall, 
zatímco sportovně založení si zvýší 
hladinu adrenalinu v krvi dobrodruž-
nou jízdou na raftu soutěskami řeky 
Salzy. Zručnost si můžou mladí i staří 
otestovat v lanovém centru. K po-
znání regionu patří návštěva baziliky 

v blízkém Mariazell, pohyblivého bet-
léma a v neposlední řadě i ochutnání 
místních kulinářských lahůdek.  

HORSKÉ POTÁPĚNÍ 
Skrytá rizika

Uvedli jsme, že hladina Erlaufsee 
leží ve výšce 827 m n. m., proto 
není na škodu drobné připome-
nutí. Je jedno, kterým směrem 
po ponorech jezero opouštíte, 
vždy budete muset překonat sed-
lo ve výšce nejméně 1200 m n. m. 
Kvůli takové změně nadmořské 
výšky byste neměli podceňovat 
nebezpečí dekompresní nemo-
ci, a při plánování ponorů tuto 
okolnost odpovídajícím způso-
bem zohlednit.

Máte choutky se potopit? 
Voda je chladná a suchý 

oblek je výhodou.

Štiky se potápěčů nebojí, 
v klidu a důstojně pózuji před 

objektivy fotoaparátů.

Okouni na 
„Barschwiese“ 
- louce okounů.
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