
CESTY RAKOUSKO
GOSAUSEE

Masiv Dachsteinu 
s ledovcem vytvá!í 
charakteristickou kulisu. 
Na jeho úpatí je druhé, 
v"#e polo$ené Hintere 
Gosausee. 
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VORDERE GOSAUSEE
Perla Solné komory
Vysoko v!horách na!úpatí mohutného masivu Dachsteinu, v"#n" 
pokrytého ledem a!sn"hem, se t$pytí smaragdová hladina jezera 
Vordere Gosausee. P$írodní jezero v!nadmo$ské v%&ce bezmála 
1000!metr' nabízí exkluzivní podmínky pro potáp"ní.

D vojice horsk!ch jezer Vor-
dere a"Hintere Gosausee 
le#í v"samém centru vnit$ní 
Solné komory v"Rakousk!ch 

Alpách. Oblast Hallstatt Dachstein 
– Salzkammergut pat$í k"region%m 
sv&tového d&dictví UNESCO. Pro 
potáp&'e je atraktivní p$edev(ím 
p$ední, v&t(í a"hlub(í Vordere Go-
sausee. Jedná se o"p$írodní jezero, 
jeho# hladina byla z"d%vodu vyu#ití 
k"energetick!m ú'el%m men(í hrází 
um&le zv!(ena.

JEZERO
P$i p$íjezdu k"jezeru 'lov&ka zau-
jme úchvatné panorama. Západní 
stranu tvo$í ostr!, rozeklan! h$eben 
Gosaukamm, na"ji#ní stran& tr%ní 
nad bíl!m límcem Gossauského 

ledovce 3000 m vysok! Dachstein. 
Není divu, #e nádhern! pohled 
na"klidnou hladinu, v"ní# se zrcadlí 
masiv Dachsteinu, pat$í k"nejoblí-
ben&j(ím fotografick!m motiv%m 
celé Solné komory. Vyjma jarního 
tání je Gosausee napájeno p$evá#-
n& pramenitou vodou vyv&rající 
na"dn&, co# se projevuje bezkon-
kuren'n& v!jime'nou viditelností. 
Silné de(t&, r%st $as nebo plankton 
ovliv)ují vodu jenom minimál-
n&. P$edev(ím na"podzim nejsou 
viditelnosti p$es 35 metr% nijak 
mimo$ádné a"Gosausee je tak prá-
vem pova#ováno za"jedno z"nej-
pr%zra'n&j(ích potáp&'sk!ch jezer 
Solné komory. P$ekvapiv& navzdory 
vysoké nadmo$ské v!(ce hladiny 
(v"lét& kolem 925 m"n."m.) dosahuje 

teplota vody na"hladin& v"plném lét& 
neuv&$iteln!ch 23 °C. V"hloubce 15 
metr% b!vá je(t& p$ijateln!ch 13 °C. 
Hloub&ji teplota samoz$ejm& rapid-
n& klesá ke"standardním 4 °C. Letní 
proh$átí vrchních vrstev má na"sv&-
domí skute'nost, #e voda na"povr-
chu je stojatá, neodtéká, a"teprve 
v"hloubce kolem 15 m je odvád&na 
tlakov!m vedením k"turbín& vodní 
elektrárny. 
Jezero má délku 1,8 km, nejv&t(í (í$ka 
dosahuje 500 m a"maximální mo#ná 
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Text: Andreas Pacher
Foto: Gerhard Zauner, Gerhard Kaiser, archiv redakce

Mník jednovous".

Lokalita Klacklboden jen 
n%kolik desítek metr& za hrází.
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hloubka je 98 m. Hladina jezera kolí-
sá podle odb&ru vody pro elektrárnu. 
Od"$íjna srá#ky v"podob& de(t& zvol-
na pomíjí, ale voda se odebírá pro 
energetické ú'ely. Kv%li tomu klesne 
hladina vody na"zimu o"dobr!ch 30 
metr%. Spodní prameny, jarní tání 
i"de(*ová voda postupn& jezero dopl-
ní. Normálního stavu vody dosáhne 
v&t(inou uprost$ed 'ervna.

POTÁP'NÍ
Gosausee le#í v"soustav& chrán&-
n!ch území Evropské unie Natu-
ra 2000, a"z"toho vypl!vá p$ísn! 
re#im k"ochran& místní p$írody. 

Lokalita Klacklboden je blízko, ne-
cel!ch 150 metr% po"(iroké p&(in&. 
Na"velké louce u"vstupu je dostatek 
místa i"pro v&t(í skupiny potáp&'%. 
K"p$estrojení se dají pou#ít p$ipra-
vené lavi'ky. Dno se zde sva#uje 
zpo'átku jen pozvolna, proto se 
hodí i"pro potáp&'e s"men(ími zku-
(enostmi. V"hloubce t$í metr% je 
umíst&né v!cvikové plato.  
Druhá lokalita Bärnkogel je od"hos-
tince Gosausee vzdálená asi 15 minut 
ch%ze po"úzké silni'ce a"lesní cest&. 
Kolem jezera není dovoleno pou#í-
vat motorové dopravní prost$edky, 
dokonce ani na"elektropohon. Trmá-
cet se s"v!strojí na"zádech na"Bären-
kogel m%#e n&komu p$ipadat velice 

P$es jistá omezení se rakouskému 
ARGE Tauchen poda$ilo sjednat 
podmínky (viz. Dive Card v"Oce-
ánu, Jaro 2015), p$i jejich# spln&ní 
se v"jeze$e m%#ete potáp&t. Potá-
p&t se dá v"p$ední polovin& jezera, 
zatímco zadní 'ást z%stává chrán&-
na. K"sportovnímu potáp&ní jsou 
vyhrazeny dv& zóny. Na"severním 
b$ehu je to potáp&'ská lokalita 
zvaná Klacklboden a"na"v!chod-
ním pob$e#í Bärnkogel. Ob& jsou 
p$ístupné od"hostince Gossausee, 
k"n&mu# vede silnice. Vedle hostin-
ce Gossausee z$ídilo ARGE Tauchen 
informa'ní tabuli. Na"map& jezera 
jsou vyzna'eny potáp&'ské zóny 
a"p$ístup k"nim. 

Místo jako stvo!ené k procházce na 
sv%$ím horském vzduchu. Jezero 
se dá obejít za necelou hodinu.

Okouni v okolí p!ítoku 
zvaném „Ka(on“. 

Pstruh jezerní.
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sportovní, lépe je vzít s"sebou vlastní 
skládací vozík. Pokud jej nemáte, 
m%#ete si na"základn& potáp&'ské-
ho klubu Dachstein-Salzkammergut 
vyp%j'it pevn! transportní vozík, 
s"ním# se dá bez potí#í p$epravit 5–6 
zkompletovan!ch p$ístroj%. Trocha 
námahy spojená s"transportem v!-
stroje se v(ak rozhodn& vyplatí. 
Pokud se po"zano$ení vydáte vlevo 
a"uplavete asi 150 m, objevíte skalní 
st&nu, která strm& spadá od"hladi-
ny do"hloubky 30 m. V"slune'n!ch 
dnech se zkuste b&hem ponoru po-
dívat nahoru. Díky 'isté vod& m%-
#ete z"hloubky pozorovat horolez-
ce, zdolávající oblíbenou lezeckou 
st&nu p$ímo nad vámi. Pokud se 
po"zano$ení vydáte doprava, nejpr-
ve se dno pom&rn& strm& sva#u-
je do"hloubky 30 m, a"pak p$ejde 
v"svislou st&nu spadající tém&$ 

do"50 m. +ikmo dol% pak dno rychle 
klesá a# k"nejhlub(ímu místu jezera. 
To je ji# pokryto vrstvou sediment%. 
Zde je na"míst& zd%raznit, #e hloub-
ky pod 40 m z%stávají vyhrazeny jen 
technick!m potáp&'%m. P$ipome-
nout musíme i"skute'nost, #e se jed-
ná o"vysokohorské potáp&ní, které 

PRAKTICKÉ INFORMACE 
Gosausee

P)ÍSTUP
Existují dv& mo#nosti p$ístupu: 
První po"západní dálnici A1 (sjezd 
Regau), dále p$es Ebensee, Bad Is-
chl, Bad Goisern do"Gosau. Druhá 
mo#nost p$es Tauernautobahn A10 
(sjezd Golling), dále p$es Abtenau 
a"Russbach. Jezero le#í na"konci 
údolí Gosau p$ímo pod h$ebenem 
Gosaukamm, kter! je ji# z"dálky 
p&kn& vid&t. Silnice kon'í závorou 
p$ímo u"hostince Gosausee.

PARKOVÁNÍ
Doporu'uje se vylo#it potáp&'skou 
v!stroj p$ed závorou u"hostince 
a"pak auto odvézt na"jedno z"vel-
k!ch parkovi(* pod ním. Ubytovaní 
hosté mohou parkovat p$ímo na"po-
táp&'ské základn&.

UBYTOVÁNÍ
Bezprost$edn& u"jezera je Gasthof 
Gosausee – velk! ubytovací hosti-
nec, kde se dá p$enocovat v"pokojích 
r%zn!ch cenov!ch kategorií. Cenové 
rozdíly jsou i"mezi hlavní a"vedlej(í 
sezonou. Hostinec se py(ní skv&-
lou rakouskou kuchyní. Blízko, asi 
1,5 km od"jezera se nabízí v!te'-
n! Gasthof Gosauschmied, a"dále 
v"osad& Gosau je na"v!b&r bezpo'et 
mo#ností privátního ubytování nej-
r%zn&j(ích kategorií. 
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Zano!ení z hráze jezera 
klade nejmen#í nároky na 
transport v"stroje.
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m&ní podmínky a"postup p$i návra-
tu k"hladin& (dekompresní re#im). 
Nezapome)te proto na"odpovídající 
v!(kové nastavení va(eho po'íta'e 
p$ed ponorem! 

FAUNA A FLORA
Gosausee je typick!m vysokohor-
sk!m jezerem a"není tak bohaté 
na"ryby jako n&které z"ní#e polo#e-
n!ch vod Solné komory. P$esto zde 
m%#ete pozorovat okouny, pstru-
hy jezerní a"duhové, siveny alpské 
a"ojedin&le mníka jednovousého. 
V"jeze$e rostou bahenní a"stínomil-
né sv&tloplaché rostliny, které spolu 
s"mno#stvím pa$ez% a"bizarn& po-
kroucen!ch ko$en% strom% sk!ta-

jí podvodním fotograf%m vd&'né 
motivy. 

VOLNO*ASOVÉ AKTIVITY
Kdo jezero nav(tívil, jist& potvrdí, 
#e stojí za"to vá#it i"sebedel(í ces-
tu. P$edpokladem je mít vhodn! 
potáp&'sk! oblek a"dal(í v!stroj 
vhodnou do"chladné vody. Pak je 
Gosausee jedine'n!m potáp&'-
sk!m cílem pro v(echny potáp&'e, 
bez ohledu na"úrove) zku(eností. 
Ne ka#d! p$íchozí se v(ak potá-
pí. Krásná krajina kolem jezera 
nabízí i"spolucestujícím nepotáp&-
'%m bohaté mo#nosti sportovního 
vy#ití, relaxace a"poznávání. V#dy* 
i"pr%kopníci potáp&ní Hans a"Lotte 
Haasovi se na"Gosausee rádi vraceli 
na"projí#,ku lo,kou, aby vystoupali 
lanovkou vysoko nad jezero, nebo 
se jen tak pro(li na"sv&#ím horském 

vzduchu. Nabídka aktivit je pest-
rá, nap$íklad oblíbené lezení se dá 
praktikovat na"dvou lezeck!ch st&-
nách, absolvovat m%#ete nep$eber-
né variace horsk!ch túr, a* ji# p&(ky 
nebo na"horsk!ch kolech. V"rám-
ci poznávání byste m&li nav(tívit 
historick! Hallstatt a"tam&j(í solné 
doly (Salzbergwerk). Za"náv(t&vu 
stojí Velká ledová jeskyn& a"Mamu-
tí ledová jeskyn&, nebo se vyprav-
te rovnou do"blízkého Salcburku, 
hlavního m&sta regionu.   

POTÁP!"SK# KLUB 
Dachstein-Salzkammergut

Potáp&'-
ská základna 
na"Gosausee 
je otev$ena asi 
od"p%lky kv&t-
na do"konce $íjna, v#dy v"sobotu 
a"v"ned&li od"10 do"17"hod. V"are-
álu je v"provozu autonomní plnicí 
za$ízení k"samostatnému pln&-
ní láhví, které lze pou#ít i"mimo 
uvedenou otevírací dobu. Funguje 
jako automat na"mince 1 a"2 eura. 
Klub organizuje potáp&'ské kurzy 
v(ech úrovní od"za'áte'ník% a# 
k"instruktor%m, zaji(*uje pono-
ry s"pr%vodcem v"jezerech Solné 
komory a"scubing v"$ece Travn& 
(Traun, v"oblasti od"Bad Goisern 
do"Bad Ischlu). K"potáp&ní v"Go-
sausee se vy#aduje p$edlo#ení Dive 
Card rakouského ARGE Tauchen. 
Tyto karty, jako# i"klí' k"transport-
nímu vozíku lze kdykoliv získat 
v"hostinci Gosausee. Pro p$ípad 
nouze je základna vybavena pro 
bezplatné poskytnutí kyslíku. 
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CESTY RAKOUSKO
GOSAUSEE Díky hloubce je Gosausee 

oblíben"m místem pro 
v"cvik technického 

potáp%ní.
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