
Rozlohou 48 km2, délkou přes 19 km a hloubkou 170 m je Attersee největším jezerem 
v Rakousku. V každém ročním období nabízí optimální podmínky k různým formám 
ponorů a díky tomu je přirozeným centrem potápění pro nováčky i profesionály... 

ATTERSEE CENTRUM 
RAKOUSKÉHO POTÁPĚNÍ

Dive Card
Zjednodušeně řečeno, Dive Card je vaše 

která jsou v soukromých rukou. Vyhnete 
se narušení možných zón zákazu potápění Seit 1994 Garant 
für freies Tauchvergnügen

Foto: Heinz Toperczer
Foto: Heinz ToperczerDIVE CARDDIVE CARD20 JAHRE

DIVE CARD
Dive Card – potápěčská karta, je jediným povolením, 
které vám jednoduše a bez dalších nákladů zpřístupní 
svět alpských jezer. Jejím prostřednictvím získáváte 
právo užít si dosyta tyto nádherné, v některých přípa-
dech i soukromé potápěčské revíry. 
Dive Card obdržíte 
na nejbližší bázi kolem 
Attersee, nebo předem 
prostřednictvím online 
objednávky na adrese 
www.arge-tauchen.at. 
Dive Card stojí jen 15 eur 
a platí plných 12 měsíců 
od vystavení.  

CESTY RAKOUSKO
ATTERSEECESTY
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ATTERSEEE 
Vstupní brána solné komory

Attersee je bezpochyby centrem alpského potápění a současně ideálním výchozím bodem 
k návštěvě mnoha dalších, potápěčsky atraktivních vod. Za pouhou hodinu dojedete k jeze-
rům Vordere Langbathsee, Wolfgangsee, Vorderer Gosausee, Hallstättersee nebo
Grundlsee. Při delším pobytu na Attersee mohou být vítanou alternativou pro celodenní 
potápěčské i rodinné výlety. Mimořádným a svým charakterem jedinečným zážitkem bývá 
potápění v řece Travně (podrobnější informace najdete v jarním Oceánu 2015). Tamní potá-
pěčské báze jsou od Attersee vzdálené sotva 40 minut jízdy autem. Není třeba váhat...

Druhý život: kdysi možná výkon-
ný dopravní prostředek - nyní 
atrakce pro zpestření ponorů. 
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Text: Andreas Pacher, ARGE Tauchen Österreich
Foto: Angelika Neuhofer, archiv redakce
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Attersee vyniká kvalitou pitné vody 
a především v chladnějších měsících 
od září do května nebývají vidi-

telnosti až 25 metrů žádnou vzácností. 
I ve vrcholném létě, kdy vás Attersee pře-
kvapí příjemnou koupací teplotou kolem 
25° C (někdy i víc), stále můžete očekávat 
výborné, mnohametrové viditelnosti. 
A pokud se člověk ponoří pod planktonem 
lehce zkalenou vrstvu těsně pod hladinou, 
pak jej i v létě očekává křišťálově čistá 
voda, v níž denní světlo proniká do vel-
kých hloubek. 

POTÁPĚČSKÁ INFRASTRUKTURA
Pouze perfektní voda sama sobě nezaru-
čuje podařenou potápěčskou dovolenou. 
K tomu patří i veškeré zázemí a možnosti 
kolem. Není problém sehnat vhodné 
ubytování všech kategorií s možnos-
tí sušení potápěčské výstroje, skvělá 
gastronomie nabídne místní speciality 
a v útulném prostředí pohýčkáte jazyk 
mezinárodní kuchyní. Pro potápěče jsou 
připraveny kvalitní, detailně zpracované 
informace ve formě brožury Dive Info*. 
K atraktivním lokalitám vás navede sytém 
stále aktualizovaného značení se všemi 
informacemi potřebnými k pohodovému 
ponoru. Těšit se můžete na velké množství 
osvědčených, lehce přístupných potápěč-
ských lokalit, většinou s možností bezplat-

ného parkování přímo na místě potápění, 
a ještě mnohem víc. 
Na březích Attersee je několik celoročně 
provozovaných potápěčských bází, které 
poskytují plnou podporu pro bezpro-
blémové potápění. Výkonnými plnicími 
stanicemi (někdy ve formě samoobsluhy) 
naplní láhve čerstvým alpským vzdu-
chem, a to bez dlouhého čekání a za velmi 
příznivé ceny. Některé potápěčské báze se 
přizpůsobily vysokým nárokům tech-
nických potápěčů, mohou doplnit nitrox 
i trimix namíchaný přesně pro parametry 
zamýšlených ponorů. V případě potřeby 
vám místní základny zapůjčí nezbytné vy-
bavení a jejich potápěčské obchody nene-
chají jakékoliv potápěčské přání nesplně-
né. Základny na Attersee nabízejí veškeré 
služby na profesionální úrovni, případné 
technické problémy řeší rychle a odborně. 
Defekt na výstroji rozhodně není důvodem 
k rušení ponorů a zklamání.
Attersee je horské jezero ledovcového 
původu, ležící na samém okraji Alp. Speci-
fické prostředí a vliv změn počasí na jezero 
a podvodní svět hrají přirozeně velkou roli. 
Instruktoři potápění na místních bázích 
znají jezero jako své boty. Pro nás je důleži-
té, že vědí, jak se stav počasí projeví na vidi-
telnosti pod vodou a umějí tak poskytnout 
aktuální informace a radu, kde je nejlepší 
se potopit. Pokud radu z místní báze 

Chladná, ale čistá voda nenechá žádné-
ho potápěče mimořádně „chladným“.

Podobnou znět větví a kmenů 
najdete na mnoha místech. 

Vrak, hejno ryb a zelené 
příšeří vzbuzuje emoce.

Vyhledávanou atrakcí 
jsou zbytky všemož-

ných plavidel...
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N 47°49‘11”   E 13°30‘31” / 27,2 km

Vom Einstieg am Bach fi ndet man rechts eine 
Steilwand die von 18 Meter auf 32 Meter 
abfällt. Etwas von der Wand entfernt auf 32 
Meter Holzzille mit Klohäuschen. Taucht man 
weiter an der Steilwand entlang geht diese 
bald in eine schräg abfallende Sedimentfl äche 
über. Taucht man vom Einstieg nach links 
fi ndet man einen leicht abfallenden Hang 
mit viel Bewuchs und Fischen. Geeignet für 
Anfänger und Nachttauchgänge. Vor allem  
Nachts viele Aale.

  Use the entry at the little river and dive to the 
right, you will fi nd a drop-off from 18 meters 

down to 32 meters. At 32 meters  a few meters away 
from the wall you see a wooden barge. Following the 
drop of for a while you will reach a slanting vertically 
–falling mud surface. Diving to the left side from the 
entry the spot remains relatively fl at with a lot of plants 
and fi sh in summer and it is perfect for beginners and 
night dives. Particulary  at night a lot of eels.

 N 47°51‘13”   E 13°33‘24” / 11,8 km

Nur für erfahrene und geübte Tau-
cher. Vom Einstieg aus geht es rechts 
wo bereits auf 10m beeindruckende 
Felsformationen beginnen. Nach einigen 
Minuten kommt die tief abfallende 
Steilwand. Das TKZ empfi ehlt 30m sind 
genug.

  Only for advanced and experienced divers. 
From the entry diving to the right at 10m the 

powerful rock formation will impress you, after a 
few minutes dive time the dropp off beginns.
 The TKZ recommends 30m is enough.

zkombinujete s know-how na informačních 
tabulích přímo u vody, pak by měly být 
podmínky vašeho ponoru optimální. 

INFORMAČNÍ SYSTÉM
Kolem celého jezera Attersee byla v po-
sledních letech vybudovaná komplexní 

potápěčská infrastruktura. Jejím základem 
je jasné označení míst, která jsou pro 
hodnotné potápění nejlepší. Kolem pobřeží 
jezera Attersee je informačními tabulemi 

v současnosti označeno dvacet pět potá-
pěčských lokalit. Na tabulích vždy najdete 
podrobnou mapu lokality a její popis. Již 
před ponorem tak zjistíte, co vás na tomto 
místě pod vodou čeká, jaké uvidíte zvlášt-
nosti a atrakce. Plánovaný ponor tedy 
můžete přizpůsobit místním podmínkám 
tak, abyste našli vždy něco nového a od-
nesli si krásné zážitky. Informační tabule 
jsou perfektní a bezesporu užitečné, přesto 
aktuální informace podané bází budou 
nejlepším podkladem pro plán vašeho 
ponoru. Attersee se vám za to odvděčí 
hojností nevšedních potápěčských zážitků 
a zatoužíte potápět se zde znovu a znovu...

TOP LOKALITY
Popsání všech potápěčských lokalit po ob-
vodu celého jezera tak, aby mělo smysl, 
není na stranách časopisu možné. Kom-
pletní, a hlavně detailní popisy lokalit jsou 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Attersee

PŘÍSTUP
Po dálnici A1 je ze všech směrů.

POTÁPĚNÍ
Osvědčené základny se zázemím pro 
technické potápěče
NAUTILUS WEYREG
www.nautilus.at/
AUSBILDUNG ZENTER SEEFELD
www.ausbildungszentrum-attersee.at/
AUSTRIAN DIVERS UTTERACH
www.austrian-divers.at/
a mnoho dalších...

DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace k potápění na Atter-
see najdete na www.arge-tauchen.at 
a attersee.salzkammergut.at/tauchen

*Poznámka redakce: Většinu těchto informací včetně map jednotlivých jezer najdete v předchozích dvou číslech magazínu Oceán (jaro a léto 
2015). Tam si je pohodlně přečtete v českém jazyce. 

Memento: Ponory do extrémních 
hloubek na lokalitě Schwarze Brücke 
už zaplatila životem řada potápěčů. Fo
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Informační systém: Na tabulích poblíž vstupu do vody najdete přehlednou mapu lokality s vy-
značenými hloubkami, atrakcemi a základní charakteristiku místa (stupeň obtížnosti, fauna, flora 
apod.). Nechybí pozice GPS a kilometrovník, podle kterého lokalitu snadno najdete. Popis ponoru 
a doporučení jsou v německém a anglickém jazyce.

Příklad popisu lokality Schwarze Brücke: Pouze pro zkušené a dostatečně vycvičené potápěče. 
Od vstupu se zanořte doprava, kde již v 10 m začínají působivé skalní formace. Po pár minutách se 
objeví stěna strmě spadající do hloubky. Doporučuje se max. hloubka 30 m.
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Lokalita Twin towers (Dvě věže).

Mník jednovousý dorůstá délky 
až 1,2 m a hmotnosti 34 kg.

perfektně zpracované v knižním průvodci 
„Taucherwelt Österreich“*. 
Na naší mapě jezera jsou označena místa, 
z nichž každé má své osobité kouzlo 
a může se klidně stát vaší oblíbenou 
lokalitou. Mou jedničkou je „Kohlbauer-
naufsatz“ poblíž Utterachu am Attersee. 
Kohlbauernaufsatz má vše, po čem srdce 
potápěče touží. Dobré možnosti parková-
ní přímo nad místem ponoru, krásná lou-
ka a koupaliště jsou skvělým místem pro 
relaxaci potápěčské skupiny nebo rodiny, 
nechybí místo pro grilování, převlékací 
kabiny a toalety. Do jezera vedou pohodl-
né kamenné schody a mělká vstupní část 
je příjemná pro aklimatizaci. V letních 
a podzimních měsících je navíc krásně 
porostlá a tudíž i plná ryb. O kousek dál 
se objeví úchvatná skalní stěna. Začíná 
v 18 metrech, strmě spadá do hloubky 
33 m a nikdy nezklame. Doporučuji plavat 
mezi 20–25 m, odtud stěna působí velko-
lepým dojmem. Ve skalních štěrbinách 
jsou často k vidění štíhlá těla úhořů, 
jsou fotogeničtí a rádi zapózují. Jedinou 
nevýhodou této lokality je blízké vyústění 
potoka, který při špatném počasí občas 
přivede kalnou vodu. Právě v takových 
případech se vyplatí informace místní 
báze. K dalším mým favoritům patří Wan-
dl mezi obcemi Weissenbach a Unterach 
am Attersee a Unterwasser Wald (les pod 
vodou) u obce Weyregg. Obě lokality jsou 
skvělé potápěčské terény, z nichž si bez 
ohledu na počet opakovaných ponorů 
vždy odnesete zajímavé, napínavé zážitky. 
Jednou z vyhlášených lokalit jsou určitě 
Schwarze Brücke. Tato lokalita (chce se 
mi skoro říci bohužel) vyniká nad ostatní-
mi. Impozantní strmá skalní stěna v těch-
to místech spadá do extrémních hloubek 
přes 100 metrů. Zde probíhá nejvíce 
extrémních hloubkových ponorů a není 
divu, že je i místem nejčastějších případů 
potápěčských nehod. Přes tento negativní 
punc není místo zasvěceno jen hloubko-
vému potápění, i v mělkém pobřežním 
pásmu a ve středních hloubkách, řekněme 
do 25 metrů patří potápění na Schwarze 
Brücke k nejhezčím. Z trochu jiného 
soudku je potápění na systému propo-
jených plošin a kesonů ve výcvikovém 
centru v Seefeldu, o kterém jsme přinesli 
podrobnou reportáž v zimním čísle Oce-
ánu 2014. Lepší podmínky pro bezpečný 
výcvik všech stupňů si lze jen stěží před-
stavit. Zkrátka a dobře – je jedno kde, jak 
často a jak dlouho se budete na Attersee 
potápět, vždycky vás čekají nové a úžasné 
potápěčské zážitky. 

NOUZOVÁ SITUACE NA ATTERSEE 
Co dělat?

Attersee samo o sobě neskrývá žádná zvláštní nebezpečí, je ale alpským jezerem s odpovídajícími 
nízkými teplotami. Většinou velmi dobré viditelnosti a topografie řady lokalit potápěče svádí k často 
extrémně hlubokým ponorům. Potápěčské nehody se tak bohužel nedají zcela vyloučit. Nutné je 
vědět, že nouzovým voláním na číslo 144 se ze všech míst spojíte přímo s centrálou záchranářů. 
Ti nejlépe znají problematiku potápění, speciální postupy při řešení potápěčských nehod a zajistí 
všechny nezbytné kroky pro efektivní první pomoc. 
Povinnost pojištění není v Rakousku dána zákonem. Řešení potápěčské ne-
hody však může způsobit tak vysoké náklady, že odpovídající pojištění jako 
DAN a další se každému potápěči velmi doporučují. Laxnost se nevyplácí!

OKAMŽITÁ POMOC POSKYTNUTÍM KYSLÍKU
Jak známo, i bez nehody může po ponoru dojít k příznakům, jako je lehká 
nevolnost, bolest hlavy apod. Nemusíte ani pociťovat jakékoliv příznaky, jen 
jste se příliš rychle nouzově vynořili a chcete mít jistotu, že jste v pořádku. 
Pro podobné případy nabízí báze kolem Attersee zdarma rychlou pomoc 
poskytnutím kyslíku. Teprve v průběhu poskytování první pomoci může 
člověk zvážit, zda by měl učinit další kroky. Bezplatná pomoc je službou 
a jedním z benefitů Dive Card rakouského ARGE Tauchen.
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ŽIVOT VE VODÁCH JEZERA 
Ryby v Attersee

Na jezeře neloví jen profesionálové, o štěstí se pokouší i spousta sportovních rybářů. Neuvěřitelný 
luxus, že se potápíme v téměř pitné vodě, má svou negativní stránku. Omezené množství planktonu 
coby potravy je příčinou menšího zarybnění. Přesto tam, kde je potravy dostatek, většinou v teplej-
ších horních vrstvách vody, potkáte typické ryby sladkých vod. V pozdním létě, tedy od půlky srpna 
do podzimu se v mělčích vodách prohánějí početná hejna mladých ryb. Větší dravci jako štika jsou 
vždy poblíž, a ukrytí mezi vodními rostlinami číhají na kořist. Kdo při ponoru nespatří ani ploutev, 
pohyboval se nejspíš moc hluboko.

OKOUN
Při každém ponoru vítá potápěče sbor malých okounů. V Attersee dorůstají jen 5–20 cm, žijí 
v menších hejnech, jsou pestrobarevní a často velmi fotogeničtí. Když se v mělké prosluněné vodě 
položíte na oblázkové dno, můžete si s nimi pohrát. Brzy ztratí ostych, drze se přiblíží a dají se krmit 
z ruky. Dokonalá relaxace!

OUKLEJICE DUNAJSKÁ
Ještě před dvěma stoletími byla jejich hejna skoro všude. Ouklejice je štíhlá, stříbřitě lesklá, asi 
10–20 cm dlouhá ryba, která pobývá jen kousek pod hladinou. Tře se uprostřed června v mělké 
vodě. To platí třeba o lokalitě „Ebenmann Aufsatz“. Sice tam není oficiální zákaz potápění, v červnu 
je lépe se místu raději vyhnout. 

MNÍK JEDNOVOUSÝ
Patří do čeledi mníkovitých. Je to vynikající, lovná ryba. Mník zde dorůstá až kolem 70 cm délky 
a laik si jej snadno splete se sumcem. Na Attersee je spatříte, na rozdíl od sumcůn docela často. 
Mník má širokou tlamu s jedním vousem na špici, sumci mají naopak dva vousy po stranách. 
Potkáte je ve všech hloubkách, většinou se skrývá ve výklencích skal. Působí jako lenivý, ale dá se 
říci fotogenický dravec.

ŠTIKA
Na Attersee je skutečným králem zvířecí říše. Nezřídka člověk potká exempláře až 1,5 metru dlouhé 
o váze 20 kg. Tyto obří štiky většinu času tráví na jednom místě, takže je s trochou štěstí velká šance 
potkat je i druhý den. Menší jedince člověk potká téměř všude tam, kde se rostliny starají o nezbyt-
ný úkryt a kde se zdržuje potenciální kořist jako okouni, ouklejice, plotice apod.

JELEC TLOUŠŤ
Je rozšířen po celé Evropě a hojně zastoupen i v Attersee. Skrývá se pod přístřešky pro čluny, 
lávkami, můstky a moly. Patří k bílým rybám a je naprostý všežravec, který v zdejších podmínkách 
dorůstá délky 40 cm. Zvlášť mladší ryby tvoří v horních vrstvách vody menší hejna. Na talíři má 
specifickou chuť, kvůli množství kostí není v gastronomii příliš oblíben, proto jej rybáři loví jen 
zřídka. 

SIVEN ALPSKÝ
Na Attersee je třeba rozlišovat mezi sivenem arktickým a pstruhu podobným sivenem umbla. Siven 
arktický žije v malých hejnech většinou ve velkých hloubkách. Pokud spatříte v hloubce pod 40 m 
malou tmavou rybu těsně u dna, byl to pravděpodobně siven arktický. V době tření v zimě má siven 
umbla tmavě oranžové břicho, ve volné vodě je zřídka k vidění. Pokud ano, pak nejčastěji v ústích 
potoků. 

PLOTICE MEIDINGEROVA  
Vyjma Attersee, Mondsee a Wolfgangsee je v jiném jezeře Solné komory nenajdete.  Jde o bílou 
(nedravou) rybu z čeledi kaprovitých, dorůstá délky až 50 cm. Pohybuje se v menších hejnech 
v hloubkách 10–20 m, kde většinou prohrabává dno, aby našla potravu. Na rozdíl od plotice obecné 
je zde přísně chráněna.

ÚHOŘ ŘÍČNÍ
Během dne se úhoři skrývají v bahně a hustých porostech vodních rostlin – jsou totiž nočními drav-
ci. V Attersee jsou jich tisíce, nejsou ale zvlášť velcí. Běžně zde dorůstají délky jen 50–60 cm, jsou 
štíhlí se špičatou hlavou. Pokud se ponoříte v období měsíčního úplňku, s jistotou na ně narazíte.

Okoun.  Foto: Franz Hajek

Mník jednovousý. Foto: Helmut Weinberger

Ouklejice dunajská. Foto: Ferienregion Attersee

Foto: Franz Hajek  Štika.

Foto: Herbert Frei Jelec Tloušť.

Foto: Dan Bach Kristensen/Shutterstock.com  Siven alpský.

Foto: Franz Hajek  Plotice Meidingerova.

Foto: Helmut Weinberger  Úhoř říční.
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KNIŽNÍ TIP
POTÁPĚČSKÝ PRŮVODCE RAKOUSKEM
Harald Buchner a Brigitte Auer

Stodeset nejlepších potápěčských lokalit na třiceti jezerech a řekách Rakouska.
Plánujete potápění u našich jižních sousedů? Jako zdroj cenných informací poslouží jedinečný průvodce Tau-
cherwelt Österreich. Na 320 stranách přináší komplexní, dostatečně podrobné a přehledné rady, tipy a užitečné 
informace o nejlepších cílech potápěčských výprav. Podrobné popisy lokalit s údaji o viditelnostech a teplotách 
vody, mapky pro snadný příjezd, údaje o fauně a flóře i posouzení podle obtížnosti a atraktivity. Nechybí kontakt 
na potápěčské základny a plnicí stanice, ani upozornění na místní předpisy regulující potápění. 

Podle vydavatele Felicitas Hübner Verlag vyjde nové, přepracované vydání v lednu 2016.

Informační tabule na lokalitě 
Schlierwand.

Kolem jezera je mnoho potápěč-
ských základen (Tauchbasis) se 
školami potápění (Tauchschule) 
a veškerým servisem. Výcvikové 
centrum v Seefeldu má systém 
plošin s kesony propojených 
v ucelený polygon. Podrobnosti 
najdete v Oceánu, zima 2014.

Břehy zpevněné výdřevou.  

Směr 
Mondsee

Směr 
Bad Ischl

Směr  
Altmünster/

Traunsee

Směr  
Vöcklabruck

Směr  
Attnang- 

Puchheim
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CESTY RAKOUSKO
ATTERSEE
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