
POTÁPĚNÍ 
V RAKOUSKÝCH 
ALPÁCH
Hluboká jezera s ledovou, ale čistou vodou nabízejí skvělé 
podmínky pro potápění a úžasné zážitky. Hloubky pod hranicí 
40 metrů jsou však výsadou technických potápěčů s dostateč-
nou výstrojí, výcvikem a zkušenostmi. Pro rekreačního potápě-
če by v chladné vodě mělo platit: 30 metrů, a dost!

Důležité: Značná nadmořská 
výška ovlivní dekompresní 
výpočty. Počítač potápěče musí 
být vždy nastaven na hodnotu 
odpovídající výšce hladiny jezera!

RAKOUSKO
ALPSKÉ POTÁPĚNÍCESTY
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Text: Bohumír Kuhn podle Arge Tauchen Rakousko
Foto: Arge Tauchen, Heinz Toperzer, Franz Hajek, Gerd Frömmel, Shutterstock, archiv
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D
osažitelnost, čistota vody a osobitý 
půvab potápěčských lokalit jsou tři 
z mnoha důvodů, proč do Alp denně 
míří tisíce potápěčů. Bohužel zdaleka 

ne všichni jsou si vědomi toho, že potápění 
v chladných vodách alpských jezer má své od-
lišnosti. Nejde jen o to, že se často jedná o vody 
čistě soukromé, 
a že je vhodné 
zakoupit Dive 
card, která mimo 
jiné funguje 
jako vstupenka 
na tyto soukromé 
pozemky. Jde především o dodržování hloub-
kových limitů. Zdejší jezera nezkušené svádějí, 
aby alespoň na chvíli okusili pocit z extrémní 
hloubky. Zkušenosti ukazují, že vnímání 
a fyzické zatížení je v chladném jezeře zcela 
jiné než v moři. I rutinních 40 metrů může být 
pro rekreačního potápěče v ledové vodě příliš, 
proto zde platí, že ponory se vzduchem končí 

ve 30 metrech! Níž je zóna 
technického potápění. Pokud 
se chcete potopit hlouběji – pak 
s rozumem, tedy s odpovída-
jícími znalostmi, výcvikem, 
výstrojí a správnými plyny. 

Andreas Pacher, 
předseda Arge Tauchen

Druhý díl článku „POTÁPĚNÍ V RAKOUS-
KÝCH ALPÁCH“ navazuje na souhrnné in-
formace o specifických podmínkách alpského 
potápění, které jsme přinesli v předchozím 
čísle magazínu Oceán. Na jeho stranách jsme 
představili jezera MONDSEE, ATTERSEE, 
TRAUNSEE, VORDERER LANGBATH-
SEE, HALLSTÄTTERSEE, VORDERER 
GOSSAUSEE a WOLFGANGSEE, doplněná 
o možnosti potápění v řece TRAUN. Nyní 
jsou na řadě KLAUSERSEE, GLEINKERSEE, 
GRUNDLSEE, ERLAUFSEE, ALTAUSSEER 
SEE, AUGSTSEE, COPACABANA, KORU-
TANSKÁ JEZERA a jedinečné WEISSENSEE. 
Zajímavých potápěčských lokalit je na těchto 
jezerech tolik, že jsme některé záměrně museli 
vynechat, nebo uvést jen ty nejznámější. Žlu-
tým pruhem jsme zakreslili zóny k potápění 
tam, kde spolu více lokalit těsně sousedí. 

PŘÍJEZD
Lokality v Solné komoře jsou dostupné autem 
po dálnici A1 spojující Vídeň, Linec a Salcburk. 
K lokalitám v oblasti průsmyku Phyrn Pass 
dojedete po dálnici A9 (Phyrn Autobahn), 
vedoucí z Lince do Grazu. Většina velkých 
korutanských jezer leží poblíž dálnice A10 ze 
Salcburku do Villachu, pouze k návštěvě Wör-
thersee použijte dálnici A2 z Vídně do Villachu.

JEZERY A ŘEKAMI 
SOLNÉ KOMORY 
A KORUTAN 

card, která mimo 

na tyto soukromé 

Fo
to

: S
ha

iit
h/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

CESTY RAKOUSKO
ALPSKÉ POTÁPĚNÍ

Mapa Rakouska + mapa Solné komoryMapa Rakouska + mapa Solné komoryRakousko

20
15

 ©
go

og
le

.c
om

Česko

Sl
ov

in
sk

o

Itálie

N
ěm

ec
ko

MINIPRŮVODCE – část 2.

Léto 2015      www.iocean.cz   22

_OC1502_kniha_.indb   22 16.05.15   11:53

janwurzel
Přeškrtnutí



KLAUSERSEE
Jezero leží v krajinářsky atraktivní rekreační oblasti poblíž dálnice 

A9 (Linec – Graz) u městečka Klaus an der Pyhrnbahn. Jde o asi 
7 km dlouhé a jen 200 m široké přehradní jezero, napájené řekami 

Steyr, Teichl a Steyrling. Potápěče 
přitahuje strmými skalními stěnami 

i mělčími oblastmi s jedinečnou 
flórou. Průměrná viditelnost až 

8 m bývá především v oblas-
tech ústí přítoků. Tam často 

najdete potopené veslice, 
které poslouží jako zajímavý 

fotografický motiv.

POTÁPĚČSKÉ 
LOKALITY
Vyjma oblasti 
hráze a zóny 
kolem přístřeš-
ku pro čluny 
se dá potápět 

prakticky všude.
ZAJÍMAVÉ VSTUPY: 
Všechna ústí řek a říček, 

z nichž některá jsou 
dobře dosažitelná 

automobilem. Za do-
poručení také stojí 

možnost pronajmout si 
elektricky poháněný člun 

a s ním se dostat na zají-
mavé potápěčské lokality.
POVOLENÉ DOBY POTÁ-

PĚNÍ: V současnosti ne-
jsou žádná omezení. 

GLEINKERSEE
Gleinkersee leží v oblasti Spital am Phyrn v okrsku Kirchdorf. 

Menší jezero využívané zvláště rybáři se nehodí pro velké skupi-
ny potápěčů, pro některé potápěčské individualisty však může být 
zajímavou alternativou k přetíže-
ným lokalitám známějších jezer. 
Z důvodů ochrany přírody je 
vstup do vody možný pouze 
v přední části jezera se zpevně-
nými břehy, aby se neporušo-
valy přírodní přirozené a citlivé 
pobřežní zóny.

POTÁPĚČSKÉ LOKALITY
Potápění je možné v celé jezeře.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 
Celoročně od 8.00 do 17.00 hod, 
v létě 9.00 až 18.00 hod.

VORDERSTODER

GLEINKERSEE
Nadmořská výška 
807 m n. m.
Hloubka 24 m

N

KLAUSERSEE
Nadmořská výška 463 m n. m.
Hloubka 45 m

WINDISCHGARSTENSTEYR

TEICHL

VORDERER
RETTENBACH

STEYRLING

Půjčovna lodiček
Hostinec

KIRCHDORF N

ERLAUFSEE
Erlaufsee leží v zalesněném údolí na hranici Štýrska a Dolních Ra-

kous. Zejména na jaře a na podzim překvapí potápěče viditelností 
až 30 metrů. Pro jezero je typický nespočet naplavených kmenů, 
stěna i bohatství ryb. Pstruh říční, lipan podhorní, štika, plotice, 
okoun a siven alpský patří k jeho typickým obyvatelům.  

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 
Zóna pro potápění 
vede od jihozápadní 
(štýrské) části jezera 
od kilometrovníku 
3,1 pobřežní silnice 
až k ústí potoka Stein-
bach. Vstup do vody 
je však dovolen pouze 
v oblasti dvou tabule-
mi označených míst.
POVOLENÉ DOBY 
POTÁPĚNÍ: Celoročně 
od 8.00 do 19.00 hod. 
Zákaz potápění k ochra-
ně ryb při tření platí 
od 1. 11. do 1. 3. v okruhu 100 metrů od ústí potoka Steinbach.

NOČNÍ PONORY A POTÁPĚNÍ POD LEDEM 
vyžaduje zvláštní povolení Rakouských spolkových lesů, 

a. s., které lze obdržet v potápěčské škole Harry´s Tauchschule.
Provoz jakýchkoliv pohonných jednotek (např. skútrů) je zakázán.
OPRÁVNĚNÍ K PONORU: Potápěči mají povinnost prokázat se 
platnou kartou „Dive card“ kontrolním pracovníkům Rakouských 
spolkových lesů a orgánům pro ochranu ryb. 

SCHEIBBS
ZELLERRAIN

ERLAUFSEE
Nadmořská výška 827 m n. m.
Hloubka 38 m

MARIAZELL

MoloSTEINBACH

Potápěčská škola 
Harry‘s

Obchod
P

P

Vstup do vody

Molo na východ 
od surfařské lávky

Pláž koupaliště

N
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JEZERY A ŘEKAMI SOLNÉ KOMORY A KORUTAN 

GRUNDLSEE
Idylicky položené jezero Grundlsee vyniká většinu roku skvělou 

viditelností, známé je bohatstvím ryb. Z Gösslu na konci jezera lze 
snadno pěšky dojít na Toplitzsee, přeplavit se protější břeh a zavítat 
k jezeru Kammersee, odkud vytéká řeka Traun. Jezero je rozděleno 
do šesti potápěčských zón.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 1
CANYONS: Asi 1 km od hostince Post pod zotavovnou spolkové 
pošty je zpevněné parkoviště. V hloubkách mezi 5–10 m začínají 
kaňony spadající do velkých hloubek. 

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 2
DAHLKE: Asi 300 metrů za zastávkou autobusu (Surfplatz) ve směru 
Gössl se nachází zelená plocha parku s malým parkovištěm. Vstup 
do vody je podél živého plotu vily Dahlke. Bezprostředně po zanoře-
ní najdete v pěti metrech potopený vor. 
Zákaz potápění k ochraně ryb při tření platí od 15. 9. do 31. 12.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 3
ZIMITZBACH: Za hostincem Ladner na devátém kilometru najdete 
parkoviště. Možnost přestrojení a vstup do vody mezi lesnickými 
přístřešky vedle potoka Zimitzbach. Až do hloubky 30 m leží na dně 
mnoho potopených stromů, k vidění je spousta ryb.
Zákaz potápění k ochraně ryb při tření platí od 15. 9. 
do 31. 12.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 4
GÖSSLER BUCHT: V zátoce na třináctém kilometru je z malého 
parkoviště přístup do vody. Nedaleko vstupu začíná v sedmi metrech 
skála spadající do devatenácti metrů. Na skalisku je umístěna kopule 
kesonu pro pět potápěčů. Pod stěnou je jakási „měsíční krajina“ 
s krátery, z nichž unikají bubliny.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 5
ROSTINGER ANKER: Nejznámější lokalita poblíž hostince stejného 
jména. Pod vodou je rozmístěno pět výcvikových plošin.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 6
BADESTRAND: Veřejná pláž jižně od hostince „Rostinger Anker“. 
Odtud se můžeme ponořit do zajímavých ústí potoků Toplitzbach 
a Stimitzbach.  
Zákaz potápění k ochraně ryb při tření platí od 15. 9. do 31. 12.

POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: Celoročně od 8.00 do 17.00 hod, 
v létě 9.00 až 18.00 hod. Noční ponory a potápění pod ledem pouze 
prostřednictvím místní potápěčské základny.

BAD AUSSEE

ZIMITZBACH

GRUNDLSEE
Nadmořská výška 712 m n. m.
Hloubka 69 m

TOPLITZBACH

STIMITZBACH

GÖSSL

GRUNDLSEE PZ. 1

PZ. 2

PZ. 3

PZ. 4

PZ. 5

PZ. 6

Potápěčská škola 
Grundlsee

N

Foto: Gerd Frömmel fg-steirer
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ALTAUSSEER SEE

Okolí Altausseer See není jen geografickým středem Rakouska, ale 
také perlou Solné komory. Návštěva této oblasti je výjimečným 

zážitkem, aniž by se jednalo o potápění. Altausseer See má délku 
3 km a šířku asi 1 km. Kvůli značnému omezení vstupu do vody 
nepatří jezero navzdory dobré viditelnosti k potápěčským hitům. 
Hodí se spíše pro potápění v menších skupinkách. 

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA 
Zóna pro potápění na severním pobřeží sahá od penzionu Haus 
Danner až ke kiosku Kahlseneck.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: Celoročně od 8.00 do 17.00 hod, 
v létě 9.00 až 18.00 hod.
Noční ponory a potápění pod ledem jsou zakázány!
Zákaz potápění k ochraně ryb při tření platí od 15. 9. do 31. 12. 
v oblasti mezi Haus Danner po Wieder Holzplatz. 

AUGSTSEE
Malé vysokohorské jezero Augstsee vzdálené necelé 3 km od Al-

tausseer See leží ve výšce 1674 m. Dosažitelné je pěšky (1 km) 
od horské restaurace Loser. Kvůli exponované poloze a často méně 
příznivým podmínkám je cílem spíš potápěčských nadšenců. Viditel-
nost často dosahuje 10 metrů. Jezero bývá pět měsíců v roce pokryto 
ledem. Žijí zde pstruzi, vranky, hrouzci a hlavně siven alpský.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA
Po obou stranách od přístupové 
cesty asi do středu jezera.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 
Celoročně od 8.00 do 17.00 hod, 
v létě 9.00 až 18.00 hod.

JEZERY A ŘEKAMI SOLNÉ KOMORY A KORUTAN 

MINIPRŮVODCE – JEZERY A ŘEKAMI SOLNÉ KOMORY A KORUTAN

ALT AUSSEER SEE
Seehöhe 709 m Ü.N.N.
Tiefe: 53 m

P

KAHLSENECK

HAUS DANNER

Nadmořská výška 712 m n. m.
Hloubka 53 m

ALTAUSSEER SEE

N
N

Nadmořská výška 
1647 m n. m.
Hloubka 9 m

AUGSTSEE

Silnice 10

Foto: Gerd Frömmel fg-steirer

Foto: Gerd Frömmel fg-steirer
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Foto: Kletr/Shutterstock.com
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WEISSENSEE
Téměř 12 km dlouhé jezero Weissensee v Korutanech patří k nej-

hezčím potápěčským terénům. Je jedním z nejčistších alpských 
jezer, o čemž svědčí nespočetné množství raků říčních. Viditelnosti 10 
a více metrů nejsou vzácností a sluneční světlo zde proniká do velkých 
hloubek. Nejlepší podmínky pro potápění jsou od června do října. 
Nejlepším měsícem pro potápěčský výlet je září, kdy je ještě příjemná 
teplota vody. Pod hladinou čeká potápěče zajímavá krajina se strmými 
stěnami a množstvím potopených stromů. Na rozdíl od některých vyso-
kohorských jezer je Weissensee velmi zarybněné. Nezřídka se setkáte se 
štikami, ohromnými kapry, hejny okounů a pstruhů. Zdejší vody obývá 
siven alpský, lín, hrouzek a další druhy ryb.
Weissensee nabízí skvělé podmínky k potápění pod 
ledem s viditelnostmi přes 20 metrů. 

DŮLEŽITÉ 
INFORMACE:
-  Z důvodu ochrany přírody jsou dvě třetiny 

pobřeží neobydlené a neexistuje proto spojovací silnice mezi západním 
pobřežím (přístup po silnici L7) a východním (přístup silnicí L32) .

-  Parcely na březích jezera jsou soukromé pozemky.
-  Parkování na vyznačených parkovištích je zpoplatněno.
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: Celoročně bez omezení. Potápění pod 
ledem se doporučuje prostřednictvím místních potápěčských základen.

POTÁPĚČSKÉ ZÓNY
Většina potápěčských lokalit je dosažitelná pouze čluny místních 
základen. Potápění je zakázané v okolí přístavišť lodní dopravy.
GRILLPLATZ: Množství propletených kmenů a větví v hloubce 
do 10 m je úkrytem štik a kaprů. 
GROSSE STEILWAND: V horních partiích 
stromy s množstvím velkých ryb. Od 10 m 
svislá stěna s převisem spadající do 50 m.
MIKADO: Šikmý svah do 20 m posetý 
spadanými kmeny, připomíná obrovské 
mikado.
LAKA: Skalní stěna do 20 m, skalní 
formace s jeskyňkami. V mělčí vodě 
spousta stromů obydlená štikami. 

WÖRTHERSEE
Skvěle položené jezero o ploše bezmála 20 km2, vysoké teploty vody 

24–28 °C, možnosti sportovního vyžití. Potápění v mělkých vodách 
s porosty a mnoha rybami + strmé stěny. To ale ovlivňují někdy horší 
viditelnosti v horní vrstvě vody. Kolem 10–15 m bývá vrstva s mizernou, 
skoro nulovou viditelností. Ta často zastaví 
ponor méně zkušené potápěče. Ve větších 
hloubkách mohou být viditelnosti i hodně 
přes 10 metrů. Husté porosty vodních rostlin 
jsou obývané štikami, okouny, kapry, candáty, 
ploticemi a dalšími druhy ryb. Pěkné jsou 
noční ponory s úhoři.

POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: Celoročně bez omezení (jezero 
prakticky nezamrzá).

POTÁPĚČSKÉ ZÓNY: 
Potápění je omezené v okolí přístavišť lodní dopravy, v porostech 
leknínů a rákosí.
PARKPLATZ REIFNITZ: Stěna a bloky skal do 50 m. Velké stromy 
a větve po sesuvu půdy.
MESSNERSPITZ: 
Stěna a krásné skal-
ní formace do 40 m.

WEISSENSEE

N

Nadmořská výška 929 m n. m.
Hloubka 99 m

Tauchsport Yachtdiver
Weissensee

SULZER BAY

TSCHATSCHELERIA

MOPLA ELDAS WRACK
CARINAS POINT

FISCHMÜHLE

TECHENDORFER 
BRÜCKE ROSE GARDEN

RONACHER FELSEN

TSCHÖLLANKOFEL
KLEINE STEINWAND

LITTLE CANADA
LAKA

MIKADO GRILLPLATZ

FINNWOODCITY LAKA WAND

GRISSINI BUCHT
GROSSE STEINWAND

STEINWANDL NORD/OST

viditelnosti v horní vrstvě vody. Kolem 10–15 m bývá vrstva s mizernou, 

Velden

Schiefling

Potápěčská škola Atlantis

Potápěčská škola FranzBlue Water Divers
Centrum vodních sportů Wörthersee

Dellach

Maria Wörth

Reifnitz

Pörtschach

Krumpendorf

Klagenfurt

SekirnParkoviště 2

Parkoviště 1

Messnerspitz

Molo Reifnitz1

Směr
Graz

Směr
Villach

N

A2

A2

Nadmořská výška 439 m n. m.
Hloubka 85 m

WÖRTHERSEE

Schiefling / Auen

B83

B83
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MILLSTÄTTER SEE
Podlouhlé jezero ledovcového původu leží pod úbočím Vysokých 

Taur. V hluboké východní části jezera jsou impozantní, ledovcem 
hladce obroušené stěny. Západní část jezera je mělčí, s hustým 
porostem vodních rostlin a bohatou rybí faunou jakou v předchozím 
Wörthersee. Mělké vody obývá početná komunita říčních raků. 
Viditelnosti v pásmu rekreačních ponorů jsou značně proměnlivé 
a zvlášť v létě omezené, pouze na podzim a v zimě dosahují 10 m. 
Hluboké vody pod teplotním zlomem s pásmem špatné viditelnosti 
jsou sice temné, zato s nejlepší viditelností.

POTÁPĚČSKÉ ZÓNY
Potápění je zakázáno v okolí přístavišť lodní dopravy. 
Pozemky na březích jezera jsou vesměs soukromé, přístup k vodě 
jen přes veřejné plovárny a několik málo volných přístupových 
míst. Nejzajímavější lokality jsou dosažitelné čluny potápěčských 
základen.
TSCHINDER: Silně zarybněná lokalita do 20 m. Vrak člunu.
LIAFELSEN: Strmá stěna do 100 m, zajímavá ostrá, rudě zbarvená 
skaliska. V bujné vegetaci bezpočet sumců, štik, kaprů...
SEEBODEN: Soustava plošin od 3 do 20 m. Husté porosty s množ-
stvím ryb.

POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 
Celoročně bez omezení (jezero 
většinou nezamrzá).

Velden

Schiefling

Potápěčská škola Atlantis

Potápěčská škola FranzBlue Water Divers
Centrum vodních sportů Wörthersee

Dellach

Maria Wörth

Reifnitz

Pörtschach

Krumpendorf

Klagenfurt

SekirnParkoviště 2

Parkoviště 1

Messnerspitz

Molo Reifnitz1

Směr
Graz

Směr
Villach

N

A2

A2

Nadmořská výška 439 m n. m.
Hloubka 85 m

WÖRTHERSEE

Schiefling / Auen

B83

B83

B98A10

B98

Směr Spittal

Směr Salcburk

SEEBODEN

Seeboden

Strandbad Tschunder

DELLACH

DÖBRIACH

Směr Radenthein

Směr Villach

PESENTHEIN
MILLSTATT

Potápěčská škola PADI
Millstatt

Potápěčská škola 
Happy Dolphin

Centrum vodních sportů 
Millstättersee

Nadmořská výška 588 m n. m.
Hloubka 142 m

MILLSTÄTTER SEE

WEISSENSEE

N

Nadmořská výška 929 m n. m.
Hloubka 99 m

Tauchsport Yachtdiver
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MARES PRESTIGE SET
Cena 18 873 Kč
Automatika certifikováno do studené 
vody dle EN250 - PRESTIGE 15X 
+ Octopus PRESTIGE + manometr 
MISSION 1 + taška CRUISE REG 
a nejnovější všestranný počítač SMART 
s multigas i freediving funkcemi. Vy-
berte si ze dvou barevných kombinací. 
Buďte inteligentní. Využijte brilantní 
výkon. MARES.COM

DX SILVER TITANIUM
Cena 29 990 Kč
Celosvětově první potápěčský počítač velikosti 
hodinek kompatibilní s rebreatherem, nově 
v provedení SILVER TITANIUM. Suunto DX, 
vyroben na základě cenami ověnčených D9tx, je 
dokonalým nástrojem pro potápění s otevřeným 
okruhem i rebreatherem, s podporou trimixu 
včetně helia a kyslíku. Pro ty, kdo odmítají dělat 
kompromisy ve svém vybavení. www.FINNSUB.cz

INTOVA
Ceny od 120 Kč 
Akce na držáky, stativy a příslušenství 
amerického výrobce fototechniky, 
osvětlení pro potápění a outdoorové 
aktivity INTOVA. V nabídce mnoho 
různých variant uchycení. Vše kom-
patibilní s vybavením většiny výrobců 
fototechniky. /klasický stativový šroub. 
Akce platí do vyprodání zásob.

www.olson.cz

Apeks DRY100L
Suchá taška DRY100L je vyrobena z pevného, 0,6 mm silného, 1000D 
nylon PVC Tarpaulinu se svařenými švy. Je odolná a flexibilní, vhodná i pro 
náročnější transporty potápěčského vybavení. Lze jí nosit za tašková ucha 

nebo na zádech pomocí odepínatelných 
ramenních popruhů. Má rolovací systém 
s 84 cm širokým vstupním otvorem pro 
snadnou manipulaci s výstrojí. Na boku 
tašky je umístěna kapsa s voděodolným 
zipem, kterou lze po rozložení použít 
jako převlékací podložku. Zesílené 
a vypolstrované dno chrání vybavení 
před nárazy. V dolní části tašky je 
umístěn vyměnitelný vypouštěcí 
ventil. Objem 113 l lze zvětšit připev-

něním malého vaku Apeks DRY12L. www.apeks.cz

PLOUTVE RUBBER I
Cena: 2.079 Kč
Celogumové robustní ploutve s kratším širo-
kým listem jsou určeny pro technické potápění. 
Nerezové přezky s gumovým páskem je možné vy-
měnit za nerezové pružiny s okem. Tyto pružiny jsou 
přímo určené k ploutvím Rubber I. Velikosti: M (39-40), 
L (41-42), XL (43-45) www.soprassub.com

VÝBĚR POTÁPĚČSKÉ TECHNIKY
NOVINKY A BESTSELERY TECHNIKA
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COPACABANA
V  rekreační oblasti jižně od Grazu (dálnice A9) leží asi 

šestihektarové jezero, napájené spodní vodou. Vyznačuje 
se plošnou podvodní vegetací a bohatstvím různých druhů 
ryb. Maximální hloubkou 
12,5 m a podle sezony 
viditelností 2 až 10 m jezero 
láká podvodní fotografy 
pěknými motivy. Zařízení 
místní základny umožňuje 
vstup do vody pro tělesně 
postižené.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA
Pro potápění nejsou na jezeře žádná omezení. Ponory je třeba nahlá-
sit na základně školy Pazifik. Na jižní straně jezera jsou k dispozici 
výcvikové plošiny ve 2, 5, 7 a 10 metrech. Velká plošina v 5 metrech 
má 36 m2. Kolem je pod vodou rozmístěna řada atrakcí, třeba socha 
Neptuna, umělý žralok 
a jiné...
POVOLENÉ DOBY 
 POTÁPĚNÍ: Celoroč-
ně, vždy po nahlášení 
na  základně Pazifik. 

Flughafenstrasse Nadmořská výška 
365 m n. m.
Hloubka 12,5 m

COPACABANA

N

P Tauchsport
Pazifik

TAUCH
SHOP

Popisky mapa
nadmořská výška 365 m n. m.
hloubka 12,5 m

Nadmořská výška 501 m n. m.
Hloubka 52 m

OSSIACH

OSTRIACH

HEILIGEN GESTADE

SATTENDORF

ANNENHEIM

Směr Villach

Směr Feldkirchen

Christa
Gerlitzenbad

Sattendorf

Potápěčské centrum Szente

Potápěčské centrum 
Mauge‘s

LANDSKRON

STEINDORF

BODENSDORF

A10

A11

A2

B94

OSSIACHER SEE

Potápěčská škola Pazifik

OSSIACHER SEE
Jezero poblíž Villachu leží pod hřebenem Vysokých Taur, je dlouhé 

11 km a široké pouze 700 metrů. Východní část jezera s hloubkami 
do 20 m je spíše bažinatější, zatímco západní část s hloubkou přes 
50 m, s bohatým zarybněním a několika strmými zlomy je potá-
pěčsky mnohem zajímavější. Vedle štik, candátů, plotic či okounů 
narazíte i na sumce. Většina pozemků na březích jezera je privátní, 
přístup k vodě se omezuje na veřejné plovárny. Možnost využít 
služeb několika potápěčských základen. Teplota vody v létě dosahuje 
kolem 25 °C, běžná viditelnost je do pěti metrů. V chladnějších 
měsících a ve studené vodě pod teplotním zlomem kolem 12 m je 
viditelnost podstatně lepší, v zimě přesahuje 10 m.

POTÁPĚČSKÁ ZÓNA
Potápění je zakázáno v okolí přístavišť lodní dopravy. 
STRANDBAD SATTENDORF: Jílová stěna do 40 m. V mělčí vodě jsou 
sumci, candáti a štiky, v ústí potoka velcí pstruzi.
GERLITZENBAD: Do 20 m lokalita s množstvím různých druhů ryb. 
STRANDBAD CHRISTA:
Vrak člunu na mírně svažitém dnu. Téměř jisté setkání se sumci 
a štikami.  
POVOLENÉ DOBY POTÁPĚNÍ: 
Celoročně bez omezení 
(jezero zamrzá jen zřídka).

WEISSENSEE

N

Nadmořská výška 929 m n. m.
Hloubka 99 m
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Weissensee

SULZER BAY

TSCHATSCHELERIA

MOPLA ELDAS WRACK
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CESTY RAKOUSKO
ALPSKÉ POTÁPĚNÍ MINIPRŮVODCEMINIPRŮVODCE – JEZERY A ŘEKAMI SOLNÉ KOMORY A KORUTAN

NENECHTE SI UJÍT!
V příštím čísle zahájíme seriál o „Potápění v alpských jezerech“, 
který pro vás připravujeme ve spolupráci s místními znalci.Fo
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WHERE THE
ENVIRONMENT DEMANDS
APEKS COMMANDS

Robustní potápěčská zavazadla Apeks DRY jsou vyrobena z pevného,  
0,6 mm silného, 1000D nylon PVC Tarpaulinu se svařenými švy.  
Díky své odolnosti a flexibilitě jsou vhodná pro cestu na potápěčskou 
dovolenou i pro dlouhý a náročný transport potápěčského vybavení  
na obtížně dostupnou lokalitu. Umožňují kombinovat suché a mokré 
skladování, vzájemně se doplňují, jsou vybavená D-kroužky, poutky  
a MOLLE úchyty pro připevnění dalšího vybavení.

V nabídce jsou modely DRY100L - suchá taška s vypouštěcím ventilem, 
DRY75L - suchý batoh s vnitřním vakem a vypouštěcím ventilem  
a DRY12L - malý suchý vak.

ZAVAZADLA DRY

Im
ag

e 
©

 A
P

E
K

S
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d

www.apeks.cz  |   #apeksdiv ing  |      apeksdiv ing

_OC1502_kniha_.indb   28 16.05.15   11:58




