
Kúpanie RAKÚSKO 
 
Milí členovia OZ Ľadové medvede Veľká voda,  
pre všetkých, ktorých trápia abstinenčné príznaky po studenej vode, sme pripravili dobrovoľný výlet 
k rakúskym ľadovcovým jazerám. Výlet je koncipovaný ako predĺžený víkend od 15. júla ráno do 18. 
júla večer. Cieľom sú tri jazerá v lokalite Salzkammergut (Soľná komora) a v okolí. Teplota vody 
v jazerách v týchto dňoch dosahuje 17 až 23 stupňov Celzia. Popis jazier nájdete nižšie. 
 
Plán výletu  
Termín:   Piatok 15.7. od 9:00 až nedeľa 17.7. 2022 18:00 (predpokladaný návrat) 
 
Doprava: Vlastná, automobilová. Členovia sa skoordinujú do áut. 
 
Ubytovanie: Apartmenthotel ´s Mitterndorf, Mitterndorf 23, 4801 Traunkirchen 

K dispozícii k 28.6.22: 
04 x Apartmán pre dve osoby 218 eur / noc  bez raňajok 
02 x Apartmán pre tri osoby 293 eur / noc  bez raňajok 
Raňajky stoja 16 eur / osoba 
Keďže je hlavná sezóna, ceny sú vyššie, ale apartmánový hotel je príjemný, 250m od 
jazera Traunsee. V okolí jazera sú aj kempingy, ale tento hotel bude slúžiť ako hlavný 
východiskový bod a miesto na stretnutie pred odchodom na plávanie  
www.smitterndorf.info 
 
Post Am See 4*, 4801 Traunkirchen 
K dispozícii k 28.6.22: 
10x Superior room – izby len s manželskou posteľou. 
229 eur / izba s raňajkami / noc  
2 eur city tax sa platí na mieste 
https://www.hotel-post-traunkirchen.at  

 
Strava: Vlastná. Neorganizujeme ani nezabezpečujeme skupinové obedy, ani večere. V okolí 

jazier je množstvo reštaurácií a bufetov. Zároveň je možnosť dokúpiť si potraviny. 
 
Výbava: Minimálna, vzhľadom na dĺžku pobytu, odporúčame jednu príručnú batožinu. Uterák, 

plavky, tričká, mikina, pohodlné nohavice, šľapky, pohodlné topánky (turistické), 
spodné prádlo, opaľovací krém, repelent. 

 
Program:  
 
15.7.2022 PIATOK 
09:00 Odchod z Dunajskej Lužnej, parkovisko Jednota, obed po ceste 
14:00 Príchod do hotela ´s Mitterndorf, odparkovanie áut, ubytovanie, presun autami na pláž 
a plávanie – Strand – Camping Traunkirchen 
16:00 Pobyt na pláži, prechádzka pri brehu jazera, alebo turistika na Geisswand Gipfel odkiaľ je 
výhľad na jazero 

 



 
16.7.2022 SOBOTA 
09:00 Odchod spred hotela do HalIstattu 
10:00 Plávanie v Halsttat see – Parklplatz P4 - Strand Buffet Eis & Getränke 
12:00 Návrat cez Hallstatt, individuálne obed 
13.00 Prehliadka Salzwelten Hallstatt a v prípade záumu Hallstatt Skywalk 
17:00 Návrat do hotela, individuálny program 
 

 
 
 
17.7.2022 NEDEĽA 
09:00 Odubytovanie a odchod spred hotela do mesta Zettel-Mittel 
10:00 Plávanie v Attersee – Offentlicher Badeplatz Kohlbauernaufsatz  
12:00 V prípade záujmu preskúmanie ďalších pláží alebo návšteva Gustav Klimt center v Schorfling 
am Attersee 

 
 
 
Prihlášky:  Prihlásiť sa môžete mailom na info@velkavoda do 30.6.2022 – Meno, Priezvisko, 

číslo OP. Po prihlásení vám bude poslaná inštrukcia k objednávke a platbe 
ubytovania. Ak ubytovanie nechcete, uveďte to v prihlasovacom maili. 

 
Traunsee je jazero v Salzkammergut a jeho plocha je približne 24,5 km2 a maximálna hĺbka 191 
metrov, čo z neho robí najhlbšie a objemovo najväčšie jazero nachádzajúce sa celé na území 
Rakúska; hlbšie a väčšie je len Bodamské jazero na hraniciach. Je obľúbeným turistickým cieľom a 
medzi jeho atrakcie patrí stredoveký hrad Schloss Ort. Na severnom konci jazera sa nachádza 
Gmunden, na južnom konci Ebensee. Jazero je obklopené horami vrátane Traunsteinu a okolo jazera 
sa nachádza množstvo ďalších miest a obcí vrátane Altmünsteru a Traunkirchenu. Miestna legenda 
hovorí o vodnom koňovi, ktorý žije v jazere. V záznamoch sa spomína morská panna jazdiaca na 
chrbte bytosti, ktorá žije vo vode. Miestni obyvatelia ho nazývajú "Lungy" a tento tvor bol vraj aj 
odfotografovaný. 
 
Hallstätter See alebo Hallstattské jazero je jazero v Soľnej komore v Rakúsku. Je pomenované podľa 
Hallstattu, malého trhového mestečka, ktoré je známe ťažbou soli už od praveku a je východiskovým 



bodom najstaršieho stále funkčného priemyselného potrubia na svete, ktorým sa soľanka 
prepravovala do Bad Ischlu (od roku 1596) a ďalej do Ebensee. Približne od prelomu rokov 1970/1980 
prechádzala cez jazero jediná lodná poštová linka Rakúska, od železnice na východnom brehu do 
mesta na západe. V zime bývala cesta na západnom brehu zablokovaná vysokým snehom alebo 
rizikom lavín. Keď bol ľad na jazere dostatočne hrubý, na prepravu pošty a osôb sa používali sane 
ťahané ľuďmi alebo koňmi, neskôr motorové pásové vozidlo. Plocha jazera je približne 8,55 km2 a 
jeho maximálna hĺbka je 125 metrov. Je obľúbeným cieľom turistov, najmä potápačov. 
 
Attersee - ľadovcové jazero s rozlohou 46,7 km2 sa pýši krištáľovo čistou vodou. Niet divu, že jednou 
z najobľúbenejších aktivít v Attersee je potápanie. Jazero je na niektorých miestach hlboké až 170 
metrov a viditeľnosť je 25 metrov pod hladinou. Okrem mnohých druhov rýb si môžete pozrieť aj koly, 
na ktorých pod vodou stoja tradičné rybárske domy. V okolí jazera sa nachádza niekoľko 
potápačských centier. Tu si vychutnáme kúpanie a oddych na jednej z upravených pláží. 
Jazero Attersee nie je len o plávaní a potápaní, na svoje si tu prídu aj milovníci kultúry. Jazero 
Attersee a Gustav Klimt sú nerozlučne spätí; slávny secesný maliar tu v rokoch 1900 až 1916 každé 
leto býval a vytvoril tu mnoho svojich krajinomalieb. A napríklad skladateľ Gustav Mahler komponoval 
v meste Steinbach am Attersee. 
 
 
Adresy kempov pre tých, ktorí by chceli stanovať alebo karavánovať. Tieto kempy sú však 
vzdialenejšie od hotela: 

 
Camping Traunsee, Hauptstraße, Altmünster, Austria 
Campingplatz Klausner-Höll, Lahnstraße 201, 4830 Hallstatt, Austria 
Camping Grabner, Seefeld, Steinbach am Attersee, Austria 
 
 


