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T Tato příručka je pro vás připravena nejen jako zdroj potřebných

a užitečných informací k pobytu, ale nabízí mnoho inspirace 
k tomu, jak v této oblasti Rakouska prožít příjemnou dovolenou.

Ať už jen hledáte nějaké ozvláštnění Vaší pravidelné návštěvy Alp, 
nebo jste zde poprvé – v tomto manuálu jistě naleznete tipy
na nejrůznější aktivity, výlety a zajímavá místa pro rodiny s dětmi, 
sportovní nadšence i pohodáře vyhledávající relax a romantiku. Z vlastní 
zkušenosti můžeme vždy zaručit dobrou zábavu, nádhernou okolní 
přírodu a nezapomenutelná dobrodružství.

My jsme si místní horský vzduch a okolní přírodu naprosto zamilovali
a opakovaně se sem s láskou vracíme. Proto Vám také kromě 
vybraných zajímavostí a důležitých informací přinášíme množství 
užitečných rad a tipů přímo z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti,
o kterou se s námi podělili naši hosté.

Nechte si tedy mimo jiné poradit, jak se dá velmi výhodně ušetřit
se Salzburskou kartou, jak některé výlety zvládnout s malými dětmi, 
nebo jaké aktivity a atrakce určitě navštívit a nepřijít o zaručeně skvělý 
a “na vlastní kůži” vyzkoušený zážitek.
 
Příručka je průběžně doplňována o nové informace, k čemuž můžete 
přispět i Vy svými poznatky, radami a doporučeními. Děkujeme Vám 
za Vaši návštěvu a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt v našich 
apartmánech. 

Pokud jste u nás byli spokojeni, řekněte to ostatním. Pokud ne, 
řekněte to nám.
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Všechny naše domy jsou nekuřácké.

Prostor parkoviště u všech tří domů může být monitorován kamerovým 
systémem.

INTERNET

• Připojení počítače k internetu je možné buďto kabelem (v každém 
apartmánu je zásuvka, případně i kabel) 
nebo bezdrátově přes Wi-Fi.

• Heslo pro apartmány v Leogangu (PSK) i v Kaprunu (PSK)  
je stejné: ABCDABCDABCD.

UPOZORNĚNÍ

Připojujte pouze zařízení, u kterých jste si jisti, že nejsou zavirovaná.
V případě odesílání spamů zavirovaným počítačem může dojít
k odpojení internetu poskytovatelem připojení – firmou Salzurger 
AG! Poštovní server pro odesílání pošty (pouze při potížích) je: smtp.
salzburg.online.at, nebo smtp.cablelink.at.

KONTAKTY

Blueberry & Wildbach, Leogang
+420 777 705 435 / leogang@baranekresorts.com

Pension Baránek, Kaprun
+420 725 735 451 / kaprun@baranekresorts.com

Martin Baránek
+420 777 201 423 / martin@baranekresorts.com

První pomoc, policie, hasiči
112
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LEOGANG – OBECNÉ INFORMACE
A SLUŽBY

Poklidné horské městečko Leogang, ležící v Tyrolsku mezi městy Zell am See a St. Johann,
je obklopeno mohutnými horskými masivy i rozhlehlými pastvinami. Nabízí tak nesčetné množství 
příležitostí pro malá i větší dobrodružství a nezapomenutelné zážitky.

NAKUPOVÁNÍ

V obci naleznete veškerou občanskou vybavenost i velký výběr specializovaných obchodů
se sportovními potřebami a oděvy. Zde nakoupíte vše potřebné pro vaše naplánované sportovní 
a dobrodružné aktivity (nebo zkrátka vše, co jste zapomněli doma), případně obchody s upomín-
kovými předměty nebo s místními ručně vyráběnými předměty.

Potraviny se vyplatí nakupovat v supermarketech. V Leogangu se nachází M-preis, ve kterém 
naleznete velký výběr potravin za příznivé ceny. Asi 7 km od Leogangu (v Saalfeldenu) se nachází 
cenově dostupný obchod Hofer či Interspar, ve kterém vám doporučujeme navštívit také samo-
obslužnou restauraci s velkým výběrem chutných teplých jídel za nízké ceny. Pokud ještě k tomu 
chcete nějaké peníze ušetřit (třeba na jednu jízdu na bobové dráze navíc), doporučujeme vydat
se do této restaurace po 16:30, kdy jsou všechna jídla za poloviční ceny a výborný vídeňský řízek 
s přílohou si vychutnáte za cenu okolo 3,5 EUR.

SLUŽBY

BANKY A BANKOMATY:

Raiffeisen Bank Leogang 
Leogang  65, 5771; Tel. +43 658 38000-22; www.rb-leogang.at

Volksbank 
Leogang  62, 5771; Tel. +43 658 37336-75; www.volksbanksalzburg.at

DOPORUČENÁ RESTAURACE:

Beisl Jedermann
Leogang 62, A-5771; Tel. +43 (0)6583 7755, Pizza tel. +43 6583 7755
Otevírací doba 15:30 – 02:00 hod, uvaří vám zde do 23:00 hod.
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BENZINOVÉ ČERPACÍ STANICE:

Nejbližší benzinové stanice jsou v Saalfeldenu a ve Fieberbrunnu:

ÖMV – na prvním kruhovém objezdu v Saalfeldenu vpravo,
JET – přímo na parkovišti u Intersparu v Saalfeldenu,
ESSO – ve Fieberbrunnu nedaleko od plaveckého stadionu po levé straně.

ZDRAVOTNICTVÍ 

LÉKÁRNY:

Apotheke Leogang
Leogang  19, přímo na náměstí pod kostelem

Pinzgau-Apotheke Magpharm Herwig Wilk KG
Leoganger Str. 24, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer – vedle parkoviště
Intersparu, tel.: +43(6582)74103

Antonius-Apotheke Mag pharm Dietmar Ablinger
Bahnhofstr 1a, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer Tel.: +43(6582)72257

VŠEOBECNÍ LÉKAŘI:

Dr. Hartmann Martha
Rosental 525771 Leogang, tel.: +43(6583)8237-0

Dr. Schernthanner Monika a Dr. Alfred Schernthanner
Sonnrain 51, 5771 Leogang, tel.: +43(6583)8447

ZUBNÍ LÉKAŘ:

Dr. Bernd Defant
Leogang. Nr.85, 5771 Leogang, tel.: +43(6583)7388-0

NEMOCNICE ZELL AM SEE:

Paracelsusstraße 8, 5700 Zell am See – Vzdálenost od Blueberry 22,1 km/30 min jízdy autem; 
Tel.: 0043 6542 777
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V případě jakéhokoliv úrazu nebo zdravotních potíží je nejlepší navštívit nejbližší nemocnici v Zell 
am See, která je skvěle technicky vybavená a péči poskytuje velmi ochotný a přívětivý zdravotnic-
ký personál.

Cesta do nemocnice a odbavení: Při jízdě autem je nutno odbočit směrem do centra Zell am See 
a na první křižovatce odbočit doleva přes železniční koleje. Přibližně po 500 m na levé straně je 
zdálky viditelná moderní budova s nápisem Krankenhaus.

Parkování je pro počátečních 30 minut zdarma, v případě delšího parkování je nutno v parkova-
cím automatu (umístěného v budově naproti recepci), uhradit příslušný parkovací poplatek. Při 
vstupu do budovy je vhodné se ohlásit na recepci. Po příchodu do čekárny ambulance vyplňte 
formulář, který je k dispozici v českém jazyce, a poté se ihned ohlaste u zdravotního personálu 
vykonávajícího službu (zvoňte na zvonek u dveří). Doporučujeme mít s sebou někoho, kdo se 
domluví německy nebo anglicky, pokud tyto jazyky neovládáte sami.

PŮJČOVNY A SPORTOVNÍ PRODEJNY

PŮJČOVNA LYŽÍ:

Sport Herzog
Leogang Dorf 126; Tel.: 0(043)6583/7287; web: www.sport-herzog.at

PŮJČOVNA KOL A CYKLISTICKÉHO VYBAVENÍ:

Bike‘n‘Soul Shop
Haidweg 146 A-5754, Hinterglemm); Tel.: +43 (0)676 843 645 304; web: www.bike-circus.at

Leoganger Bergbahnen GmbH
Hütten 39  A-5771, Leogang; Tel.: +43 (0)6583 8219; web: www.leoganger-ergbahnen.at

KAPRUN – OBECNÉ INFORMACE
A SLUŽBY

Kaprun je střediskem sportu a celoročně se sem sjíždějí přívrženci letních i zimních aktivit. V blíz-
kém okolí se nachází mnoho příležitostí k lyžování, běžkování, skialpinismu, turistice, hraní golfu, 
cyklistiky a mnoho dalšího. Pro rodiny s dětmi i pohodáře toužící po relaxu a odpočinku se asi 2 
km od penzionu nachází Wellness zařízení Tauern SPA Zell am See – Kaprun o rozloze 20 000 m2.
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V zimě v okolí domu nejvíce pravděpodobně využijete lyžařský vlek na Maiskogel (vzdálenost
asi 1 km), zastávku skibusu (280 m) a běžkařské tratě, které začínají již v dosahu 400 m. Zárukou 
zimních radovánek je ledovcové středisko Kitzsteinhorn, ve kterém se s výjimkou července a srpna 
lyžuje celoročně.

NÁKUPY

Dům Baranek je od centra Kaprunu vzdálen pouhých 10 minut, obchod je v dosahu 350 m 
a restaurace „hned za rohem“ (asi 30 m od penzionu). V Kaprunu nalezete menší obchůdky – 
například se sportovním vybavením aj., i větší supermarkety a nákupní střediska:

Nákupní středisko Interspar (asi 2,5 km)
Tauern Spa Straße 1, otevřeno denně od 7 hodin do 19, o víkendech do 18:30

Nákupní středisko Billa (asi 400 m)
Umfahrungsstrasse 4, otevřeno Po – Pá od 7:15 do 19:30, v soboru do 18:00

Nákupní středisko ve městě
Sigmund–Thun–Straße 12, otevřeno od Po – So, v neděli zavřeno. V tomto nákupním středisku 
mimo jiné naleznete: supermarket, lékárnu, sportovní potřeby, pekařství, květinářství a obchody
s oblečením, atd.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÉKÁRNY:

Steinbock-Apotheke (900 m, 3 min. autem, 11 min. pěšky)
Salzburger Platz 215, Kaprun Steinbock-Apotheke (1,6 km, 5 min. autem, 11 min. pěšky) – 
Sigmund-Thun-Straße 22, tel.: 0043 6547 8669

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ:

Mr. Prof. Dr. Franz Berghold (1 km, 3min autem)
Wilhelm-Fazokas-Straße 21
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NEMOCNICE:

Krankenhaus v Zell am See (přibližně 13 km, 20min jízdy autem)
Paracelsusstraße 8, Zell am See

ZDRAVOTNÍ PÉČE

POŠTA:

Postbriefkasten (autem 1,2 km – 3 min., pěšky – 11 min.)
Wilhelm–Fazokas–Straße 20c, 5710 Kaprun, tel: 0043 810 010100, otevírací doba: 
Po–Pá 9:00–12:00, 13:00–17:30

BANKY:

Kapruner Wirtschaftstreuhand Gesmbh (800m, 2 min autem, 10 min pěšky)
NikolausGassner–Straße 15, 5710 Kaprun, tel.: 0043 6547 85230

Raiffeisenbank Bruck–Fusch–Kaprun (1 km, 3 min. autem, 12 min. pěšky)
tel. 0043 6547 82450

BENZINOVÁ ČERPACÍ STANICE:

Shell (asi 2km)
Landesstraße 30, otevírací doba Po–Ne od 7:00 do 20:00
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U O SALZBURSKÉ KARTĚ

V případě, že součástí vaší dovolené budou převážně výlety, památky 
a celodenní zábava na atrakcích nejrůznějšího druhu, doporučujeme 
zakoupit tzv. Salzburgerland Card (Salzburskou kartu). V Rakousku je 
takové využívání zvýhodněných karet běžnou věcí a my vám z vlastní 
zkušenosti můžeme zaručit, že její nákup se opravdu vyplatí. Zejména 
pro rodiny s dětmi může být takový den či týden v Salzburku se všemi 
vstupy, poplatky a místní dopravou finančně náročný – jakmile totiž 
poprvé spatříte krásu a jedinečné kouzlo tohoto historického měst
a objevíte nekonečné možnosti, jak zde trávit čas, určitě toho budete 
chtít zažít co nejvíce.

Kartu určitě využijete i na jednodenní pobyt. 
Cena za 24hodinovou kartu pro dospělého je cca 27 EUR a pro děti cca 
13,5 EUR. Zakoupit ji můžete již z domu přes internet nebo také u našich 
správců v Leogangu i v Kaprunu. V prodeji jsou 6-ti nebo 12-ti denní kar-
ty. Platnost karet začíná běžet od okamžiku jejího prvního použití.

Salzburská karta zahrnuje zdarma vstupy na více než 190 pamětihodnos-
tí a atrakcí v Salzburku a jeho okolí: koupání (bazény, koupaliště
a termály), lanovky, soutěsky, vodopády, doly, jeskyně, muzea, vstupy
do národního parku, letní bobovou dráhu, sportovní aktivity, hrady, turi-
stický vláček a další skvělé zážitky. Mimo jiné s ní můžete v Salzburku 
bezplatně užívat veřejné dopravní prostředky a nemusíte se od zážitků 
zdržovat v dlouhých frontách na vstupenky.

JAK TEDY NAPLNO STRÁVIT DEN V
SALZBURKU A UŠETŘIT TŘEBA NA VEČEŘI?

Jak se tedy v praxi může zakoupení Salzburské karty promítnout v kon-
krétních cenách? Jako příklad nabízíme jeden zážitky pořádně nabitý 
den v Salzburgu (v závorce je uvedena běžná orientační cena za vstup 
vždy za dospělého/dítě):

Návštěva letohrádku Hellbrunn s vodními atrakcemi 
12.50 EUR/ 5.50 EUR) – ZOO (10.50 EUR/ 4.50 EUR
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Mozartův rodný dům
10.00 EUR/ 5.00 EUR

Lanovka na Hohensalzburg
6.80 EUR/ 3.70 EUR

Návštěva pevnosti Hohensalzburg
11.50 EUR/ 6.00 EUR
 
Projížďka lodí po řece Salzach
10.5 EUR/ 4.50 EUR

Mezi jednotlivými místy jsme se dopravovali místní autobusovou dopravou (celkem 7.80 EUR/ 
3.90 EUR). Celkem by takový jeden den vyšel běžně pro dospělého na necelých 70 EUR, 
pro dítě na cca 33 EUR. S jednodenní kartou tak můžete za dospělého ušetřit více než 40 
EUR, za dítě až 20 EUR. Pro jednu rodinu je z toho rázem poměrně dost peněz, kvůli kterým 
stojí za to strávit trochu více času nad plánováním.

6 DNÍ, NESPOČET ZÁŽITKŮ A JEDNA KARTA – TO JE 
ZPŮSOB JAK SI DOVOLENOU UŽÍT NAPLNO ZA
ROZUMNOU CENU

Pokud toho máte v plánu více, než se vejde do 
jediného dne, nabízíme Vám ještě ukázku toho, 
nakolik se Salzburská karta vyplatí při nabitém 
šestidenním programu (který Vám současně 
může posloužit jako inspirace na organizaci 
Vaší dovolené). Ceny atrakcí, prosím, berte 
pouze orientačně – mohou se v průběhu času 
mírně lišit, nicméně cenový rozdíl oproti zakou-
pené „S“ kartě zůstává vždy obrovský.
Příklad týdenní dovolené, při které můžete s 
„S“ kartou ušetřit až 150 EUR (v závorce je vždy 
uvedena orientační běžná cena pro dospělé-
ho):

Za 6 dnů plných atrakcí a památek bez 
„S“ karty zaplatíte kolem 200,00 EUR. S 

kartou, kterou pro dospělého na všech 
šest dnů pořídíte za 46 EUR tak ušetříte 
cca 154 EUR.

1. den – Soutěska Kitzlochklamm (4 EUR), 
lanovkou z údolí Gasteinu (20 EUR), termální 
aquapark Alpentherme (22 EUR) = celý den 46 
EUR

2. den – Wildkogel – lanovka v Neukirchenu 
(14 EUR), prohlídka kouzelného světa vody (6 
EUR), Krimmelské vodopády, prohlídka dolů 
Schaubergwerk Hochfeld (2 EUR), Mittersill – 
městečko, bazén s tobogánem, saunou, vířiv-
kou (11 EUR) = celý den 33 EUR
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3. den – Výjezd lanovkou na Asitz v Leogan-
gu – Sinne Erlebnis Park (16,50 EUR), prohlídka 
dolů na barevné kovy Schaubergwerk Leogang 
(8,20 EUR), koupaliště Leoganger Erlebnisbad 
Sonnrain (4,70 EUR) = celý den 29,40 EUR

4. den – Zell am See – Kaprun, muzeum aut 
(7 EUR), soutěska Sigmund-Thun-Klamm (3,40 
EUR), procházka kolem jezera a městečkem 
Zell am See, venkovní bazén Zell am See, Pie-
sendorf (8,50 EUR) = celý den 18,90 EUR

5. den – výjezd lanovkou na ledovec Weissee 
– ledovcová plesa, turistika (23 EUR), Natio-
nalparkzentrum: fascinující svět hor, 3D kina, 
laviny, umělý ledovec, sviští ráj pro děti (8 EUR), 
bazén v Mittersillu s vířivkou, tobogánem, sau-
nou (12 EUR) = celý den 43 EUR

6. den – Rauris: pohádkové údolí zlatokopů 
– výjezd lanovkou, rýžování zlata, muzeum, 
minigolf, vstup do národního parku, koupání = 
celý den 29,70 EUR
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ZIMNÍ AKTIVITY A LYŽOVÁNÍ

Ideální dovolená pro všechny, kteří si bez sjezdovek, zimních sportů
a kouzelné atmosféry mohutných ledových Alp nedokáží toto roční ob-
dobí představit. V blízkosti našich penzionů se nachází dostatek vyhlá-
šených lyžařských středisek a zimních atrakcí pro sportovní nadšence,
kteří na svah vyráží s prvním otevřením lanovek i lyžaře, modrých sjez-
dovek, co si rádi užívají klidné scenerie svahů z lehátek u horských chat.

LEOGANG A OKOLÍ

Přehled lyžařských středisek a zimních atrakcí, které máte na dosah
z našich apartmánů Blueberry a Wildbach. Naleznete zde užitečné infor-
mace o skibusech a skipasech pro lyžařský areál Skicircus, který máte 
nejblíže.

SKICIRKUS (Saalbach – Hinterglemm – Leogang Fieberbrunn)

Rozsáhlé lyžařské středisko nabízí sportovní vyžití pro všechny zimní 
nadšence – kvalitní sjezdovky, speciální tratě s obtížným terénem i car-
vingové areály.

Středisko nacházející se v oblasti Saalbach – Hinterglemm – Leogang  
Fieberbrunn je tvořeno 270 km propojených kvalitních sjezdových tratí,
z nichž některé sahají až do výšky 2100 m n. m. Na své si zde přijde 
lyžař každé úrovně – najdete zde závodní tratě (nachází se zde mimo 
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jiné také trať světového poháru na Zwölferkogelu nebo na Kohlmaiskopfu), speciální tratě
s boulemi a překážkami, 7 km dlouhá sjezdová trat z Schattberg–West, freeriding, carvingové 
areály i tratě pro snowboardisty se speciálním systémem značení. Ty vás navedou přímo
do zábavního parku Hinterglemm s umělým osvětlením a mnoha zimními atrakcemi.

Vstupní branou do Skicirkusu je lanovka na vrchol Asitz, která je od domu Blueberry vzdálena 
2 km a od Wildbachu 3,4 km po hlavní silnici. Nově postavená lanovka Steinbergbahn je od 
našich domů ještě o 1 km blíže. Dostat se k ní můžete autem za cca 3 až 5 minut, a to s možností 
bezproblémového a bezplatného parkování na parkovištích přímo u nástupní stanice lanovky, 
případně s využitím bezplatného skibusu.

SKIBUS DO SKICIRCUSU

Od domu Blueberry je oficiální zastávka bezplatného skibusu vzdálena cca 250–300 m oběma 
směry u hlavní silnice. Skibus ovšem zastavuje lyžařům na mávnutí na parkovišti vzdáleném nece-
lých 100 m od Blueberry, za Penzionem Schweiger. Skibus jezdí každý den pravidelně v 15 minu-
tových intervalech v době od 8.00 do 16.30 hodin.

Nejbližší oficiální zastávka bezplatného skibus pro dům Wildbachu je cca 250 m směrem k centru 
obce, u Raiffeisen Bank, skibus ovšem zastavuje lyžařům na mávnutí přímo na našem parkovišti
u cesty, tedy necelých 20 m od domu. Skibus jede až ze Saalfeldenu a jezdí jen 3x za dopoledne. 
Proto doporučujeme využívat skibusu pro dům Blueberry, který jezdí každých 15 minut od 8.00
do 16.30.

Na zpáteční cestě požádejte řidiče, aby Vám zastavil přímo u domu – ať už Blueberry nebo 
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Wildbachu. Vždy Vám vyhoví.

SKIPAS DO SKICIRCUSU

Skipasy do Skicircusu zakoupíte v kase přímo u stanice lanovky na Asitz. Platit lze jak hotově,
tak kartou. Skipas je zálohován poplatkem ve výši 2 EUR, po skončení jeho platnosti jej vraťte, 
záloha Vám bude vyplacena zpět. Doporučujeme, abyste si ponechali doklad od nákupu skipasů, 
obsahuje totiž sériové číslo Vašeho skipasu, který lze takto po jeho případné ztrátě zablokovat. 
V případě nemoci či úrazu je možno po předložení lékařské zprávy Skipas vrátit na pokladnách. 
Cenový rozdíl Vám bude vrácen.

A ještě jedna zajímavá lahůdka, která potěší nejednoho lyžařského nadšence – pokud chcete 
vědět, které lanovky jste využili, jaké převýšení jste zdolali, a kolik jste při sjezdech přibližně najeli 
kilometrů, máte jedinečnou možnost vyhotovit si památku na své lyžařské zážitky v podobě tzv. 
Skiline – diagramu výškových metrů Vašeho lyžařského dne. Na stránkách http://skiline.cc/info 
(které jsou i v českém jazyce) stačí zadat číslo Vašeho skipasu (doporučujeme si ho opsat přímo
z kartičky nebo je k nalezení i na dokladu o zakoupení) a během několika vteřin obdržíte svůj 
osobní Skiline diagram.

SKIROUTE

Dojeďte na lyžích přímo až domů! Tato pohodová sjezdovka vede od lanovky přímo k našemu 
penzionu Blueberry nebo do centra města.

Perfektně upravená 2,5 km dlouhá lyžařská cesta, na které můžete pohodlně sjet až do centra 
Leogangu, začíná na trase sjezdovky pod lanovkou na Asitz, asi 150 m pod mezistanicí. Pokud 
chcete dojet až přímo k domu Blueberry, musíte se vydat směrem k hotelu Krallerhof (navede vás 
směrová cedule, kterou nesmíte přehlédnout). U hotelu je lyžařský vlek se sjezdovkou, ze které 
musíte odbočit doprava tak, abyste měli hotel po levé ruce. Po dalších 200 m by měl být dům 
Blueberry již na dohled. Pak stačí jen nalézt tu správnou stopu, která vás dovede až k našemu 
domu. Při jízdě po Skiroute není třeba brzdit, cesta je mírně z kopečka a upravená. Zvýšenou 
opatrnost je třeba věnovat jen při přejezdech tzv. Viehspare, což jsou kovové rošty napříč silnicí, 
zabraňující v letních měsících volnému pohybu dobytka.

SÁŇKOVÁNÍ

Noční jízda po osvětlené sáňkařské dráze nabízí dobrodružství i romantiku, kterou můžete ideál-
ně doplnit výbornou večeří v místních horských chatách.

Každé úterý a pátek večer v době od 18.00 do 21.30 hod je v provozu lanovka na Asitz, kterou 
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můžete využít nejen k vyjížďce na kopec za nádherným nočním výhledem na osvětlenou scenérii 
údolí Leogang a Saalfelden, ale můžete si zapůjčit také sáňky a užít si jedinečný zážitek v podobě 
nočního sáňkování na osvětlené dráze. Pro držitele dvoudenních a vícedenních skipasů je noční 
jízda lanovkou zdarma, neplatí však pro celosezónní skipasy. Za doporučení určitě stojí také mož-
nost romanticky povečeřet na horských chatách a vychutnat si tak nejen dobré jídlo, ale i tajupl-
nou atmosféru hor ve tmě.

KITZSTEINHORN

Celoroční lyžování v nadmořské výšce 3 000 m. Užijte si nezapomenutelnou atmosféru alpského 
lyžování v zimě i uprostřed léta. Díky ledovcovému charakteru vrcholu i vysoké nadmořské výšce 
nabízí tento ski areál možnost celoročního lyžování. Z domu Bleuberry je to k parkovišti u lanovky 
na ledovec Kitzsteinhorn 36 km.

KAPRUN A OKOLÍ

Zde naleznete lyžařská střediska a zimní atrak-
ce nacházející se v okolí našeho penzionu 
Baranek. Skibus: Od října do března převáží 
lyžaře a snowboardisty zdarma pravidelná 
linka skibusu, který jezdí každých 30 minut z 
mnoha autobusových zastávek v Kaprunu do 
lyžařských středisek Kitzsteinhorn a Maiskogel. 
Během zimy jezdí zdarma také skibus rozváže-
jící mezi stanicemi Kitzsteinhorn Kaprun a Zell 
am See, zhruba každých 15 a 60 minut.

MAISKOGEL KAPRUN

Lyžování pro začátečníky i pokročilé. Jedineč-
ný zážitek nabízí obrovský freestyle park nejen 
pro snowboardisty.

Toto lyžařské středisko v nadmořské výšce 
760 – 1550 m n. m. nabízí celkem 20 km 
sjezdovek: 4 km černých, 6 km červených a 10 
km modrých. Na svahy zde jezdí 3 lanovky a 
jeden lyžařský vlek. Od penzionu Baranek je 
středisko vzdáleno asi 1 kilometr.

LEDOVEC KITZSTEINHORN KAPRUN

Ledovcový lyžařský areál nabízí celoročně
40 km sjezdových tratí pro začátečníky 
i adrenalinové lyžaře a atraktivně vybavený 
snowpark.

SCHMITTENHÖHE ZELL AM SEE

Rozlehlé lyžařské středisko na břehu jezera – 
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spojení nezapomenutelných zážitků z lyžování na 77 km sjezdovek a nádherné horské přírody. 
Toto zimní středisko s nádherným výhledem na jezero se nachází v nadmořské výšce 750 –
2000 m n. m. Naleznete zde 25 km černých sjezdovek, 27 km červených a 25 km modrých sjez-
dovek, celkem tedy neuvěřitelných 77 kilometrů. Na jednotlivé sjezdovky jezdí kabinky, sedačko-
vé lanovky i lyžařské vleky. Od penzionu Baranek je areál vzdálen asi 5,5 kilometrů.
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Léto v Alpách nabízí nekonečné možnosti sportovního vyžití i odpočinku. 
Ať už se za dobrodružstvím vydáte na kole, pěšky nebo třeba autem či 
lanovkou, jedinečné zážitky jsou zaručeny!

PRO RODINY S DĚTMI

Nejlepší tipy na výlety a atrakce pro rodiny s dětmi, které zanechají 
nezapomenutelné dojmy pro malé i velké.

RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK ST. JAKOB

Nekončící zábava na více než 40 atrakcích pro celou rodinu – 400 m 
dlouhá adrenalinová horská dráha, pirátská loď, strašidelný hrad, tram-
políny, vodní atrakce i mini ZOO.

Zábavní park nacházející se nedaleko obce Leogang má otevřeno den-
ně od 9 do 19 hodin. Neomezené využívání všech atrakcí je zahrnuto do 
ceny vstupného, parkovat zde můžete zdarma. Kromě „kopce srandy“ 
pro nejmenší i dospělé nabízí park příležitost pro zdravý pohyb i kontakt 
dětí se zvířátky. Vstupné pro děti od 3 let do 130 cm je 13 EUR, pro do-
spělé 15 EUR a pro větší skupiny od 10 osob platí zvýhodněné vstupné 
(13 EUR za osobu), senioři 11,50 EUR.
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DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK SINNE–ERLEBNIS 
PARK AM ASITZ

Nechte se lanovkou vyvézt do zábavního parku 
obklopeného horami a přírodou. Čeká na vás 
poznávací stezka, dětské atrakce, řemeslné tra-
dice i kontakt s volně žijícími zvířaty.
Rodinný park se nachází v mezistanici lanov-
ky (vedoucí až na vrchol Kleine Asitz, odkud 
můžete obdivovat krásné okolní horské masivy 
nebo ochutnat místní kuchyni v rustikální re-
stauraci Alte Schmiede).

Naleznete zde mnoho dětských atrakcí (zaříze-
ní na čerpání vody, zrcadla, houpačky, koloto-
če, živá zvířáta, aj.), naslouchadlo v nedalekém 
lese nebo poznávací stezku s více než stovkou 
typických alpských rostlin. K nezapomenutel-
ným zážitkům patří i kontakt s volně se pohy-
bujícími stády krav, ovcí nebo koní. Zahlédnout 
můžete také sviště panáčkující u svých nor. 
Hlad zaženete v celoročně otevřené restaura-
ci Stocking Alm, která k odpočinku láká svou 
sluneční terasou.
Pro děti zde v letním období probíhají různé 
animační programy zaměřené na řemeslnou a 
lidovou tvorbu (kutění, pečení chleba a placek, 
ukázky minerálů, atd.).

LUKOSTŘELBA V JUFENU

Vyzkoušejte si s dětmi střelbu z luku na mode-
ly zvířat v životní velikosti nebo si vychutnejte 
domácí speciality v místní restauraci.
Netradiční zábava určená pro děti i dospělé. 
Plastové modely zvířat v životní velikosti jsou v 
různých vzdálenostech rozmístěny na prostor-
né louce, na kterou je krásný výhled z nedale-
ké restaurace s domácími specialitami. Zapůj-
čení veškerého vybavení (luk, šípy a chránič 

předloktí) na neomezenou dobu je zahrnuto v 
ceně cca 3 EUR. Po lukostřelbě nebo občer-
stvení je možné si prohlédnout živou divokou 
zvěř v okolních oborách.

LOVECKÁ STEZKA (PARKUR)

Lovecké dobrodružství v létě i v zimě. 
Otestujte své stopovací a střelecké schopnosti 
na zvířecích maketách a cestu zpátky si 
zpříjemněte jízdou na osvětlené sáňkařské 
dráze.

Jedinečná příležitost, jak se na pár hodin 
stát Robinem Hoodem, a vyzkoušet si tak 
lovecké lesní dobrodružství. Na dvou asi 4 km 
dlouhých stezkách naleznete 28 plastických 
maket divokých zvířat a střelecká stanoviště. 
Odpočinek zajistí několik odpočívadel se 
stoly a lavicemi, které na stezce potkáte.  
Zajímavostí je i samoobslužné lesní občerstvení 
v podobě hliníkového boxu. Je zakopaný v 
zemi a obsahuje různé vychlazené nápoje, za 
které se platí do nedaleko umístěné kasičky. 
Zkrácenou variantu stezky s lukostřelbou 
lze absolvovat i v zimě, kdy si zpáteční cestu 
z Jufenu můžete oživit sjezdem přírodní 
osvětlené 2,5 km dlouhé sáňkařské dráhy do 
údolí Maria Almu.

LETNÍ BOBOVÁ DRÁHA
BIBERG-SAALFELDEN

Projeďte si krásnou horskou přírodu ve vysoké 
rychlosti na jedné z nejdelších bobových drah 
v Rakousku!
Letní bobová dráha v podobě betonového 
koryta o délce 1632 metrů se s převýšením 345 
metrů vine okouzlující přírodou z kopce Biberg 
dolů do údolí. Cestou vás překvapí dva tunely, 
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tři skoky a celkem 63 různě ostrých zatáček. Jízdenka zahrnuje výjezd lanovkou na kopec a sjezd 
na bobech do údolí. Boby jsou vybaveny snadno ovladatelnou a účinnou brzdou, jízda je tudíž 
bezpečná a zvládnutelná i pro děti.

LETNÍ BOBOVÁ DRÁHA ASITZ, LEOGANG

400 metrů nespoutané jízdy na bobové dráze, která lemuje lyžařský vlek.

Dráhu naleznete přímo pod konečnou stanicí lanovky na vrchol Asitz. Ačkoliv se za 1,5 EUR dá 
zakoupit jednotlivá jízda, z vlastní zkušenosti víme, že jedna jízda rozhodně nestačí, a proto 
doporučujeme zakoupit rovnou celý blok 10 jízd (za zvýhodněnou cenu 10 EUR).

DĚTSKÝ MINI-BIKE PARK LEOGANG

Připravte děti na horskou cyklistiku ve škole základních dovedností jízdy na kole v horském 
terénu pod dozorem zkušených trenérů.

Park se nachází u nástupní stanice lanovky na Asitz a je určen pro malé cyklisty od 4 do 12 
let. Na start dvou různě obtížných tras, na kterých se děti pod dozorem instruktorů učí klíčové 
dovednosti jízdy v terénu na horském kole, jsou i s koly pohodlně dopravováni na pohyblivých 
pásech. Park je otevřen denně od 11.00 hod. Cena 1 jízdy je 0,70 EUR, za 5 jízd zaplatíte 3 EUR a 
za 10 jízd 5 EUR.
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Uchvátí vás mohutné alpské hory i zajímavá, vysoce položená místa. Při 
výběru výletů jsme mysleli na turisty pohodáře i na dobrodruhy, kteří 
chtějí překonávat sami sebe.

LEDOVCOVÉ ÚDOLÍ V LEOGANGU, BIRNBACHLOCH (1340 m n. m.)

Zbytky horského ledovce a malá jeskyňka ve skalním masivu s nenároč-
ným výstupem. Výlet můžete zakončit vlastní grilparty pod širým nebem 
u parkoviště.

Ke zbytkům nejníže položeného ledovce v Evropě, který se nachází na 
úpatí hory Birnhorn (2634 m n. m.), se váže zajímavá historie. V 18. století 
byly bloky ledu lámány v šachtách hlubokých až 15 metrů a za obrovské-
ho dunění byly spouštěny do údolí po 1,6 km dlouhé dřevěné skluzavce, 
na jejímž konci na ně čekaly povozy nebo až tisíc železničních vagonů 
ročně, aby je rozvezly do všech sklepních chladíren v okolí Mnichova a 
Halleinu. Část této skluzavky se zachovala dodnes a stezka vede kolem 
ní.

Trasa k částem ledovce s nenáročným výstupem (převýšení cca 400 m) 
vede až k přírodní památce Birnbachlochu (1.340 m n. m.). Zde objevíte 
malou jeskyňku ve skalním masívu s pramenící horskou bystřinou, která 
se divoce řítí přes kaskádu malých vodopádů až do údolí.

Z parkoviště v Ullachtalu (asi 880 m n.m.) je výstup dlouhý cca 2 km, 
převýšení přibližně 400 m a trvá okolo 1,5 hodiny. Nedaleko parkoviště 
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je pak možno uspořádat grilpárty pod širým 
nebem. K dispozici je zde plácek se spoustou 
různých grilů, laviček a stolů, které můžete vy-
užít pro přípravu vlastního občerstvení – skvělé 
zakončení výletu nebo příležitost pro netradiční 
venkovní piknik.

CHATA PASSAUERHÜTTE (2033 m n. m.)

Vysokohorská chata, k níž vede strmá a nároč-
ná cesta. Odměnou za její zdolání vám bude 
výborné občerstvení a krásný rozhled po okol-
ních vrcholech a do údolí.
Dobře značená trasa začíná lesní pěšinou, 
která přes přírodní schody z kořenů pozvolna 
přechází ve strmější stupání skalnatou cestou 
obklopenou kosodřevinami. Zdolat převýšení 
1200 m vyžaduje vzhledem k poměrně strmým 
úsekům dobrou kondici a místy i odolnost 
proti závratím. V poslední části výstupu je pod 
sedlem Mittagsscharte lany zajištěná stezka 
vysekaná ve strmé skále (tzv. ferrata). Po na-
máhavém výstupu si můžete vychutnat nejen 
nádherný rozhled po okolních vrcholcích po-
krytých sněhem nebo letecký pohled do údolí, 
ale také například výbornou houbovou polévku 
či osvěžující pivo, které v chatě nabízí.

Chata Passauerhütte je obvykle v provozu 
od začátku června do poloviny října. Z vlastní 
zkušenosti doporučujeme (zejména cestou 
nahoru) nespěchat – výšlap trvá přibližně 3,5 
hodiny, sestup 2,5 hodiny. S sebou si raději 
přibalte dostatek pití, náplasti na puchýře, 
kvalitní obuv. Užitečným pomocníkem jsou i 
trekkingové teleskopické hůlky.

Chata je mimo jiné výchozí základnou pro 
výstup na nejvyšší vrchol oblasti – Leoganger 
Steinberge, horu Birnhorn (2634 m n. m.)

a okolní nižší vrcholky Hochzint (2243 m n. m.) 
a Mitterspitzen (2160 m n. m.). Pokud Vám tedy 
po výšlapu na chatu samotnou zbydou síly, 
rozhodně neváhejte a vydejte se dál.
Chata Passauerhütte je obvykle v provozu 
od začátku června do poloviny října. Z vlastní 
zkušenosti doporučujeme (zejména cestou 
nahoru) nespěchat – výšlap trvá přibližně 3,5 
hodiny, sestup 2,5 hodiny. S sebou si raději 
přibalte dostatek pití, náplasti na puchýře, 
kvalitní obuv. Užitečným pomocníkem jsou i 
trekkingové teleskopické hůlky.

GROßGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE – 
VYSOKOHORSKÁ SILNICE

Poznávejte krásy dechberoucích Alp z pohodlí 
vašeho auta nebo motocyklu.
Silnice začíná v obci Bruck a pokračuje až do 
Heiligenblutu v Korutanech. Od hlavní trasy 
odbočuje také několik vedlejších cest, 

které vás zavedou k různým zajímavým vyhlíd-
kám – např. Edelweißspitze (2571 m n. m.) a 
Franz-Josefs-Höhe (2369 m n. m.) s krásným 
výhledem na ledovec Pasterze a Großglockner. 
Poplatek / mýtné za vjezd činí cca 28 EUR za 
osobní automobil a 18 EUR za motocykl.
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ÚDOLÍ SCHWARZLEO, DŮL NA BAREVNÉ 
KOVY (LEOGANG-SCHAUBER-GWERK)

Skvělá příležitost pro pěší i cyklistickou túru 
údolím, kterou zakončí prohlídka leogangských 
dolů na barevné kovy a přilehlých štol.
Pozoruhodné 10 km dlouhé údolí Schwarzleo 
pod vrcholem Asitz v sobě kromě krásné příro-
dy a divoké horské říčky ukrývá také tajemství 
starých dolů na barevné kovy, kde se po staletí 
v těžkých podmínkách těžilo stříbro, rtuť, měď, 
olovo, nikl a kobalt. Štoly se nachází po obou 
stranách údolí a celkově měří asi 60 km.
Ve vzdálenosti cca 3,5 km od hlavní silnice 
se nachází hospůdka Knappenstube, která 
zároveň slouží jako vstupní brána k hodinové 
prohlídce důlní trasy s průvodcem. K překonání 
výškového rozdílu v podzemí je nutné poprat 
se se 140 schody, místy s velmi úzkými a nízký-
mi úseky a nižší teplotou (7 až 8 °C). Součástí 
výstroje je i ochranná helma, kterou obdržíte u 
pokladny.

STAUSEEN, KAPRUN

Nechte se autobusem a lanovkou vyvést k vy-
sokohorským přehradám ve výšce nad 2000 m 
n. m. Dobrodružství na cestě zajistí těsné tunely 
i úzké silnice.

Trasa k systému přečerpávacích elektráren
a vysokohorských přehrad zasazených
do nádherné scenérie alpských hor a přírody 
začíná na parkovišti na konci kaprunského údo-
lí. Odsud vám již dopravu zajistí autobus, který 
jede skrze těsné tunely a úzké silnice fascinu-
jící rychlostí až do nadmořské výšky 1209 m. 
Krátký úsek cesty do výšky 1640 m n. m.
si vychutnáte na otevřené lanovkové plošině
a k přehradě Mooserboden (2040 m n. m.)

s hrází vysokou více než 100 m, vás doveze 
zase autobus. V cíli na vás čeká mnoho restau-
rací, vyhlídek a vycházkových tras k blízkým 
ledovcům.

WEIßSEE – LEDOVCOVÉ JEZERO

Nádherná scenérie horského jezera, kterou 
si odtud můžete dále užívat na nejkrásnějších 
skialpinistických trasách i nenáročných túrách 
po okolí.

Vstříc jedinečnému zážitku z dynamické alp-
ské ledovcové přírody vás doveze kabinková 
lanovka, která vede až k horské chatě Rudolf-
shütte, ležící ve výšce 2400 m n. m. Cestou 
nahoru se pod vámi bude postupně odhalovat 
celé údolí, včetně ledovcového jezera Weiß-
see, obklopeného okolními třítisícovými vrcho-
ly. K těm vedou z chaty krásné dobrodružné 
skialpinistické túry, při kterých se kombinuje 
stoupání na speciálních lyžích se stoupacími 
pásy, prudké sjezdy v opuštěných horách
a horolezecké výstupy s mačkami, cepínem
a lanem.

Až do výšky 2700 m n. m. můžete vystoupat 
ještě dvousedačkovou lanovkou, která je
od chaty necelých 250 m. Lanovka jede po-
malu, takže se můžete dosyta kochat pohle-
dem na okolní skály, které jsou i v parném létě 
pokryté ledem. Vzhledem k nižší teplotě či 
případnému větru přibalit s sebou něco teplej-
šího na oblečení. Autem se do údolí k Weißsee 
dostanete přes města Zell am See a Uttendorf, 
směrem k Enzingerboden.
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KAMENNÉ MOŘE – STEINERNES MEER
SAALFELDEN

Ohromující horský masiv, který skutečně při-
pomíná kamenné moře. Při prohlídce rozlehlé 
skalnaté oblast Steinernes Meer budete mít 
opravdu pocit, jako byste se najednou ocitli na 
kamenném moři. Obzvlášť magicky místo pů-
sobí po setmění pod tíhou bouřných horských 
mraků. Celý masiv lze objet také na kole, i když 
takový výlet se Vám určitě do jednoho dne 
nevleze, a proto doporučujeme pro objížďku 
zvolit pouze vybraný úsek.

VRCHOL GROSSER ASITZ (2000 m n. m.)

Asitz je výchozím místem pro mnoho skvělých 

cyklistických i pěších výletů. Nechybí ani pas-
tviny se zvířaty nebo volně přístupné jezírko 
k osvěžení. Z cyklistických zážitků se odsud 
můžete vydat např. na túru Grande X-trema 
(túra pěti gondol) nebo „Single trail“, která vede 
na úbočí pohoří k několika dalším horským 
chatám.

Z pěších výletů je velmi příjemná odpočinková 
túra po hřebenech směrem do údolí Saalbach, 
která nabízí mnoho příležitostí k odpočinku v 
různých horských salaších nebo restauracích.

V celém okolí vrcholu Asitz je k vidění mnoho 
volně žijících zvířat, jako jsou například panáč-
kující svišti nebo stáda ovcí, krav či koní.
Je zde také jezírko vytvořené z nádrže na vodu 
do sněžných děl, ve kterém můžete pozorovat 
žáby či vzácné čolky. Děti se v něm můžou vy-
dovádět a stejně tak na okolních houpačkách 
a jiných atrakcích. Samozřejmostí jsou četné la-
vičky se stoly, ideální k odpočinku a posezení.

BERCHTESGADEN (KEHLSTEINHAUS, 
KONIGSSEE) – ORLÍ HNÍZDO

Chata Orlí hnízdo Adolfa Hitlera je jednou
z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v 
oblasti Berchtesgaden. Horská chata ležící na 
vrcholu Kehlstein ve výšce 1834 m n. m. byla 
postavena roku 1937 jako dárek k 50. naroze-
ninám Adolfa Hitlera, aby zde mohl pořádat od-
polední čajové dýchánky. Lokalita byla zvolena 
zcela záměrně díky svému nepřekonatelnému 
výhledu do okolí Berchtesgadenu. Celá stav-
ba – zahrnující mimo budovu samotnou také 
výstavbu silnice, parkoviště, vjezdový tunel 
do nitra skály nebo luxusní výtah s koženými 
sedačkami pro 12 osob – byla realizována v 
rekordně krátkém čase. Tak například 6,5 km 
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dlouhá a poměrně prudká horská silnice ve-
doucí až pod chatu, která při velice náročném 
terénu (převýšení 700 m) obsahuje pouze 
jednu jedinou ostrou zatáčku a pět tunelů, byla 
postavena za 13 měsíců a obdobně rychle byly 
dokončeny i ostatní stavitelské práce.
 
Chata samotná i s výtahem ve skále, včetně 
autobusové dopravy pod vrchol, je veřejnosti 
přístupná pouze v letní turistické sezóně (od 
začátku května do konce října). V tomto období 
je také nutné počítat s ohromným náporem tu-
ristů, kteří Vám mohou nejen pokazit kouzelnou 
atmosféru dechberoucího výhledu do okolí a 
bránit v pořízení výstavních fotografií, ale kvůli 
přeplněné restauraci a okolí si nevychutnáte 
ani nerušený odpočinek.

Z tohoto důvodu rozhodně doporučujeme 
vydat se sem mimo sezonu – chata, restaurace 
i doprava nahoru jsou sice uzavřeny, ale vězte, 
že toto místo za ten menší výšlap (ať už pěší 
nebo na kole) rozhodně stojí. Doporučujeme 
si předem pohlídat počasí, a to kvůli dobrému 

výhledu.
 
JAK PŘÍJET A KDE ZAPARKOVAT?

K místu se přijíždí z města Berchtesgaden 
cestou směrem na ukazatel „Berchtesgaden-
Hintereck a Kehlstein“ – ta strmě vede až k 
parkovišti, odkud během sezóny vyjíždí k chatě 
autobusy. A jak je to zde s parkováním? Během 
sezony zde zaplatíte pomocí automatu několik 
EUR za celý den. Pokud ovšem nechcete za 
parkování platit nebo nevyužijete autobus a na 
vrchol se vydáte pěšky (např. mimo sezonu), je 
možné pokračovat dále asi 400 m a odstavit 
auto na neplaceném přírodním štěrkovém 
parkovišti. Právě proto, že se většina 
návštěvníků nechá nahoru vyvézt autobusem 
a pěšky chodí málokdo, bývá toto neplacené 
parkoviště většinou prázdné a zaparkovat tak 
nebývá problém.
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pozoruhodnostmi, z nichž některé nabízí osvěžující zážitek v podobě 
přírodního koupání. Voda je v Alpách důležitým živlem, který vás bude 
doprovázet téměř na všech túrách – ať už v podobě horských ples, 
jezírek, horských potůčků nebo vodopádů.

SOUTĚSKY SEISENBERGKLAMM, WEIßBACH

Zpříjemněte si výlet přibližně hodinovou procházkou v 600 m dlouhém 
kaňonu po dřevěných lávkách protínajících se nad divokou říčkou, která 
po staletí skalami protékala a modelovala tak neuvěřitelné
působivé tvary a zákoutí. U vstupu do soutěsky je hospůdka s velmi 
dobrým jídlem. K soutěsce se dá pohodlně dojet z Leogangu na kole. 
Cesta je dlouhá 19 km a trvá asi hodinu. Pokud budete od soutěsky po-
kračovat cca 5 km směrem na Lofer, narazíte na roklinu Vorderkasse.

VORDERKASERKLAMM, ST. MARTIN

Roklina podél horského potoka, který na svých březích nabízí skvělá 
místa pro piknik i osvěžení v místních lagunách. Soutěska Vorderkasse 
v sobě ukrývá spojení krásné přírody, venkovního posezení s dobrým 
jídlem a vodní zábavy. Roklina se nachází v národní rezervaci Schider-
greban podél horského potoka, který je hlavním zdrojem zábavy. Pro 
děti jsou zde připraveny plovací plošiny v podobě vorů, na kterých se dá 
ve vodě užít spoustu legrace. Na březích jsou zase k dispozici pikniková 
místa a posezení s grilem. V hlavní sezóně, kdy je otevřeno od května 
do konce října, se o areál stará správce, který za vstup vybírá symbolický 
poplatek ve výši kolem 1 eura na osobu. K roklině je možné z Leogangu 
pohodlně dojet na kole. Cyklistická trasa má cca 25 km a díky převážně 
rovinatému terénu je vhodná i pro děti a cyklisty začátečníky.

LAMPRECHTSOFENHÖHLE (LAMPRECHTSKÉ JESKYNĚ), ST. MAR-
TIN BEI LOFER

Nejhlubší a nejdelší průchozí rakouský jeskynní labyrint, ve kterém je 
podle pověsti ukryt poklad rytíře Lamprechta.

Jeskyně ukrývající v sobě hned několik rakouských i světových „nej“ – 
jedná se o nejhlubší jeskyni s protékající vodou v Rakousku a nejdelší 
průchozí jeskyni na světě (z celkové délky 35 km je veřejnosti zpřístup-
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něno asi 600 m, které bez průvodce zdoláte 
cca za dvě hodiny). Podle pověsti se také v 
těchto spletitých jeskynních uličkách nachází 
vzácný rytířský poklad.

Z Leogangu je možné k jeskyni dojet pohodlně 
po nenáročných cyklostezkách (trasa asi 35 
km), které jsou vhodné i pro děti a začátečníky. 
Jeskyně je otevřena prakticky celoročně, vstup 
pro dospělého je 3 EUR.

SOUTĚSKA SIGMUND-THUN-KLAMM

Obdivuhodná rokle s protékající řekou Kaprun 
a krásným jezírkem, kterou můžete procházet 
spletitou soustavou lávek a schůdků.

Přírodní zajímavost, která se začala utvářet 
během pozdní doby ledové, kdy bylo kaprun-
ské údolí pokryto obrovským ledovcem, který 
se pohyboval dolů z hor a zanechal za sebou 
kaňon. Řeka Kaprun si pak dobývala cestu skrz 
horninu a vytvořila obdivuhodnou rokli, která je 
zpřístupněna veřejnosti. Procházet zde může-
te díky velkému množstvím lávek a schůdků 
proplétacích se soutěskou přímo nad divokou 
říčkou. Na horním konci rokle se rozprostírá 
překrásné jezírko.

Návštěvou této nádherné přírodní pozoruhod-
nosti si doporučujeme zpestřit výlet do města 
Kaprun a jeho okolí.

Hned vedle vstupu do soutěsky je také vodní 
elektrárna a malé technické muzeum s proskle-
nou zdí, díky které nahlédnete přímo do nitra 
elektrárny s fascinujícími vodními turbínami 
vyrábějícími elektrický proud. Rozhodně si tuto 
zajímavou i poučnou záležitost nenechte ujít!

SOUTĚSKA LAMMERKLAMM, 
UNTERSCHEFFAU

Tato ledovcová soutěska s protékající říčkou 
patří k jedné z nejúchvatnějších přírodních pa-
mátek v celém Salzburgerlandu.

Soutěska se utvořila po době ledové, kdy 
pohybem roztátého ledovce vznikala tato 
strmá roklina, kterou protéká řeka Lammer-
bach dlouhá 1 km. Zajímavostí je, že do tohoto 
vodního toku se přímo vlévá většina krasových 
vod pohoří Tennengebirge, nicméně po většinu 
roku vykazují tyto prameny jen malé množství 
vody nebo vysychají. Teprve až v období tání 
sněhu a ledu se hladina vody uvnitř hor zvedá 
a obrovské horské prameny ožijí.

SOUTĚSKA KITZLOCHKLAMM, TAXENBACH

Divokou atmosféru místní soutěsky doplňují 
burácivé vodopády, impozantní roklina i idylic-
ká zátoka.

To, že se blížíte k této národní rezervaci, bez-
pečně poznáte již z dálky podle silného huko-
tu, kterým tato soutěska ihned upoutá. Může 
za to několik malých vodopádů, ze kterých se 
voda řítí do idylické zátoky s impozantní rokli-
nou, kterou do skal vyhloubil tento dravý potok.

Soutěska je také nalezištěm zlata – pokud bu-
dete mít štěstí, můžete cestou v korytu potkat 
a pozorovat místního vousatého horala, který 
v potoku již několik let rýžuje tradičním způso-
bem zlato. A jen pro zajímavost, jeho největším 
úspěchem byl doposud nález dvou valounů 
ryzího zlata, velikých jako lískové ořechy.
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KRIMMELSKÉ VODOPÁDY

Jedinečná příležitost navštívit největší evrop-
ské vodopády (páté na světě), které vás ohromí 
svou mohutností a přírodní silou.

Pokud toužíte spatřit a pocítit přírodu v její plné 
bouřlivé a divoké síle, určitě se vydejte navští-
vit jednu z největších přírodních zajímavostí 
v celém Rakousku – Krimmelské vodopády, 
které jsou největšími vodopády v Evropě a 
páté největší ve světě. Podél vodopádů se vine 
původní stezka, ze které budete mít možnost 
shlédnout postupně všechna zákoutí valících 
se proudů vody.
Po zdolání prvního stupně vodopádu je možné 
odpočinout si v místní hospůdce a poté po-
kračovat výstupem na vrchol druhého stupně 
(1482 m n. m.). Trasa s obtížnějším terénem 
dále vede podél říčky Krimmler Ache, která je 
zdrojem vodopádů, až k salaši Krimmler Tauer-
nhaus, odkud je dechberoucí výhled na okolní 
malé ledovce. S dětmi si rozhodně nenechte 
ujít zábavnou interaktivní expozici „Zázračný 
svět vody“ (Wasser Wunder Welt) s mnoha zají-
mavými vodními hrátkami.

Z Leogangu jsou vodopády vzdáleny asi 70 
km, autem se jede směrem na Saalfelden – 
Zell am See – Mittersill – Krimml. Z Mittersillu 
je možno do Krimmlu dojet po cyklostezce na 
kole (délka asi 38 km). Trasa nabízí úžasné pří-
rodní scenérie, ovšem terén je náročný.

EISRIESENWELT U WERFENU (OBŘÍ LEDOVÝ 
SVĚT)

Sestupte do nitra hory, ve kterém je ukryto po-
hádkové ledové království s mnoha ledovými 
paláci, síněmi i jeskyněmi.

Od roku 1879, kdy byla tato přírodní pozoru-
hodnost objevena, je dodnes prozkoumáno asi 
47 km z jejích ledovcových cest a tunelů, které 
byly vytvořeny pohybem podzemního toku 
vody. Jako v pohádce si budete připadat při asi 
70minutové prohlídce těchto tajuplných kom-
nat a stezek, které vedou 800 metrů do nitra 
hory. Nachází se zde mnoho ledových paláců a 
komnat, které jsou pojmenovány po postavách 
ze severské mytologie – Odinův sál, Hymirův 
hrad nebo Thrymova síň.

K Ledovému světu se snadno dostanete z Wer-
fenu autem po 6 km dlouhé horské silnici nebo 
pěšky za cca 3 hodiny chůze. Určitě doporuču-
jeme přibalit si s sebou teplé oblečení, pevnější 
obuv a rukavice.
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cyklistickém sedle. Projeďte si Alpy na cykloturistických i adrenalinových 
tratích vinoucích se nádhernou horskou přírodou. Leogang je součástí 
cyklistického regionu Pinzgau a SalzburgerLand protíná neskutečných 
2000 km cyklistických cest a 3000 km tras pro horská kola různých 
obtížností. Projet se tak můžete po asfaltových stezkách okolo jezera v Zell 
am See, vyrazit na několikadenní túru po oblíbené Taurenské cyklostezce 
nebo si dát do těla na technicky i fyzicky náročných horských výjezdech 
a sjezdech.

Náš tip! Cyklostezky jsou dobře upraveny i značeny a skoro na 
každém rohu narazíte na opravnu kol pro případ, že byste tře-
ba píchli. Bez obav se tedy můžete nechat unášet působivými 
krajinnými scenériemi. Cestou se určitě potkáte také s kravami, 
koňmi, ovcemi nebo kozami, narazíte i na kamzíky a sviště.

BIKEPARK LEOGANG

Sjezdy a cykloturistika na horských kolech pro začátečníky i zkušené 
bikery z výchozího bodu ve výšce 1300 m. Výzvou pro vás budou tratě 
různé délky, převýšení i obtížnosti terénu.

Park byl, jako první rakouské bike centrum pro horskou cyklistiku, ote-
vřen v červnu 2001. Zahrnuje celkem 160 km tras, servisní centrum, 
lanovky, tratě pro sjezdy, skoky i cykloturistiku – Specialitou jsou dlouhé 
sjezdy po horských stezkách, které vedou od horních stanic lanovek.

Je zde také možnost zapůjčit si kola nejvyšších kvalit speciálně určená 
na dané disciplíny. Ve výšce 1.300 m n. m. se nachází výchozí bod, od-
kud vede dolů několik různých cest a je jen na vás, jaký způsob sjezdu 
si zvolíte. Co třeba některou ze specialit:

Downhill
Délka trati: 2,2 km, převýšení: 458 m, spád: 21 %. Náročný přírodní terén.

Freeride
Délka trati: 2,6 km, převýšení: 458 m, spád: 18 %. Štěrková trať s mnoha 
překážkami pro zkušené i objížďkami pro začátečníky.
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4-cross
Délka trati: 400 m, převýšení: 45 m, spád: 12 %. Úzká závodní trať ideální pro skupinku lidí, kteří si 
chtějí poměřit své síly „tělo na tělo“.

Dual
Délka trati: 300 m, převýšení: 45 m, spád: 15 %. Vhodná pro bezkontaktní závod dvojic nebo vlast-
ní měření času.

Bikeparkur
Cvičná loučka pro mladé jezdce a naprosté začátečníky.

Dirtjumping
3 dráhy jsou odstupňovány podle zkušeností jezdce.

A pokud máte radši nepřímou adrenalinovou zkušenost a sportovní odvážlivce raději z dálky 
jenom pozorujete – v bike parku se Vám naskytne mnoho příležitostí pozorovat bikery řítící se po 
kamenitých horských cestách nebo provádějící působivé a riskantní skoky a triky na překážkách.

TAURSKÁ CESTA

Na této 325 km dlouhé horské cyklostezce 
lemované horskými masívy potkáte divoké vo-
dopády, ledové jeskyně i rozlehlé louky kolem 
řek a historická rakouská města.

Trasa: Krimml – Uttendorf – Werfen – Salzburg 
– Brannau – Passau. Délka trasy je 325 km s 
převýšením 750 m. Z 60 % jsou cesty asfaltové 
a většina trasy je vedena málo frekventovanými 
vedlejšími silnicemi. Cesta je vhodná zejména 
pro trekkingová kola, vedlejší cesty zase pro 
kola horská. Cestou budete mít možnost mimo 
jiné obdivovat burácející Krimmelské vodopády 
nebo historický Salzburg.

Trasa dále vede skrze podhůří Vysokých Taur 
podél řeky Salzach a nabízí množství atrak-
tivních odboček – nejvyhledávanější je určitě 
výjezd po známé stezce Grossglockner Alpen-

strasse vedoucí až k samotnému monumen-
tálnímu stejnojmennému ledovci. V Brucku se 
cyklostezka dělí do dvou větví a je pouze na 
vás, jakou variantu cesty zvolíte: jedna vede 
přes Leogang, Lofer a dechberoucí bavorské 
Alpy, druhá vede dále kolem řeky Salzach a 
cestou budete mít možnost obdivovat soutěsku 
Liechtenstein-Klamm, hrad Hohenwerfen, nej-
větší ledovou jeskyiě Eisriesenwelt u Werfenu 
nebo nádherný vodopád Gollingfall.

Dále na sever má Taurská cyklostezka již po-
klidnější charakter a vede lučinami kolem řek 
Salzach a Inn až dospěje do cíle, do města tří 
řek – Pasova.

TÚRA GRANDE X-TREMA PRO HORSKÁ 
KOLA

Největší a nejpestřejší cyklistická houpačka v 
Evropě s freeridovými úseky, která vás provede 
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vrcholky hor i nádherným údolím. Celkové pře-
výšení 5 km Vám pomůžou překonat lanovky.
Celodenní túra na kole začínající v cykloparku 
Bike World Leogang, vedoucí celým údolím 
Glemmertal, na vrcholky nad Saalbachem a 
Hinterglemmem a zase zpátky – to je jedineč-
ná dobrodružná a největší cyklistická trasa v 
Evropě, při které za pomocí lanovek překonáte 
převýšení 5000 m v jednom dni. Ačkoliv na 
této 65 km dlouhé cestě většinu stoupání vyje-
dete lanovkou, je túra velice náročná na kondi-
ci i jízdní techniku. Denní vstupenka platná na 
všechny lanovky, které jsou denně v provozu 
od 9 do 16 hodin. Stojí do 30 EUR.

Trasa: Od Bike World Leogang lanovkou do 
horní stanice Asitz – odtud k horské chatě 
Schönleitenhütte – sjezd horskou cestou do 
Saalbachu k dolní stanici lanovky Schattberg 
XPress – lanovkou na horu Schauuberg – 
krátké náročné stoupání k západnímu vrcho-
lu Schauuberg – dále k salaši Hackelberger 
Alm a lesní cestou k chatě Bergstadl – k dolní 
stanici lanovky Zwölferkogel v Hinterglemmu – 
třetí výjezd na vrchol Zwölferkogel – sjezd po 
štěrkové cestě k chatě Ellmau•Alm a k lanovce 
Reiterkogel v Hinterglemmu – čtvrtý výjezd la-
novkou k začátku freeride trati – sjezd do cent-
ra města Hinterglemm a dále do údolí Saalbach 
– pátý výjezd lanovkou na vrchol Kohlmeis – k 
horské hatě Wildenkarhütte směr na Asitz – po 
freeride trati zpět do výchozího Bike parku.

SCHWARZLEO–TOUR PRO HORSKÁ KOLA

Mírně adrenalinový sjezd údolím s nádhernou 
přírodou zpestřený úseky stoupání i prudšími 
sjezdy. Přibližně 35 km dlouhá sjezdová trasa 
pro horská kola vede z mezistanice lanovky na 
Asitz až do Leogangu. Cestou zdoláte převý-

šení asi 1000 m a projedete nádherným údolím 
Shwarzleo podél stejnojmenné říčky. Na stezce 
vás místy překvapí krátké úseky se stoupáním
i prudšími sjezdy, nicméně s jistou dávkou 
opatrnosti je trasa sjízdná i pro méně zdatné 
cyklisty.

OKRUH LEOGANGER STEINBERGE

Oblíbená nenáročná cyklistická trasa vedoucí 
horským údolím i divokou přírodou. Pohodovou 
atmosféru trasy doplňují malé hospůdky nebo 
přírodní koupání.

Celková délka nenáročné trasy Leogang 
– Hochfilzen – St.Ulrich – Waidring-Lofer-
-Weißbach – Lenzig –  Leogang je asi 70 km. 
Cesta vede údolím kolem pohoří Leoganger 
Steinberge a údolím kolem horského jezírka 
pod Hochfilzenem. Na odtoku z jezírka je vybu-
dován malý bazének olemovaný zábradlím
(k čemu zábradlí slouží, pochopíte hned, jak-
mile se bosi pokusíte po chodníčku na dně 
jezírka projít) – úžasné osvěžení a relax pro 
šlapáním znavené nohy.

Kolem jezera v St. Ulrichu a divokou přírodou 
kolem Waidringu dorazíte do starobylého Lo-
feru, kde na vás čeká spoustou malých hos-
půdek, kaváren a cukráren. Také cestou zpět 
kolem Weißbachu je k vidění mnoho zajímavos-
tí – projedete například golfovým hřištěm Gut 
Brandlhof, okolo lanového centra nebo auto-
mobilového testovacího okruhu. Okruh nabízí
i několik kratších variant trasy:

Leogang – Lenzig – Weißbach a zpět 
(cca 38 km)
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Leogang – Lenzig – Weißbach – St.Mar-
tin a zpět (cca 50 km)

Leogang – Hochfilzen – St.Ulrich a zpět 
(cca 36 km)

Leogang – Hochfilzen – St.Ulrich – 
St.Jakob – Fieberbrunn – Hochfilzen – 
Leogang (cca 45 km)

NA KOLE Z LEOGANGU K JEZERU U 
ZELL AM SEE

Nenáročná rekreační trasa kolem jezer, kterou 
si můžete spojit s vyjížďkou na lodi, koupáním v 
jezerech nebo sluněním se na pláži.

Nenáročná 60 km dlouhá trasa vedoucí z 
Leogang-Saalfelden přes Maria Alm a Maisho-
fen až do Zell am See. Cesta ve znamení vody 
– nejprve projedete kolem jezera Ritzensee v 
Saalfeldenu až k jezeru v Zell am See. Výlet je 
možné spojit s koupáním v jezerech, projížď-
kou na lodi, sluněním se na přilehlých plážích 
nebo posezením v některé z hospůdek.
Trasa nabízí i variantu s výjezdem s koly lanov-
kou na Asitz, přejezdem do Saalbachu nebo 
Viehofenu přes Maishofen do Zell am See a 
zpět přes Saalfelden do Leogangu.

CYKLO-MINI-GOLF MAISHOFEN

Netradiční spojení minigolfu a jízdy na kole 
– jamky jsou rozmístěny po celém městečku 
Maishofen a dojet k nim musíte na kole podle 
plánku.

Úkolem této netradiční disciplíny je postupně 
na kole za pomocí plánku najít ve městě 12 
netradičních minigolfových jamek a zahrát je 

klasicky na co nejmenší počet úderů. Jedna z 
jamek se například nachází u místní banky a je 
umístěna v trezoru. Trasa (celkem 32 km) vede 
z Leogangu přes Saalfelden až do Maishofenu.

Náš tip! Jako odměnu pro vítěze i všechny 
zúčastněné doporučujeme vynikající tradiční 
rakouský dort Sacher v cukrárně na náměstí.

KRATŠÍ CYKLISTICKÉ VÝLETY V OKOLÍ
LEOGANGU

Příjemné a nenáročné i strmější cyklistické 
trasy, které lákají ke kratším výletům v okolí 
Leogangu.

Nadšenci kopcovitého terénu, které nebaví 
asfaltky, ale chtějí si užít nenáročnou jízdu, 
se mohou zajet podívat například do mnoha 
postranních údolí okolo Leogangu. V blízkém 
okolí Leogangu potom vede také značená 
18 km dlouhá cyklostezka. Z Leogangu se dá 
příjemnou a nenáročnou 17 km dlouhou trasou 
dojet přes Euring a Saalfelden až do Bibergu, 
kde je možné výlet spojit s jízdou na sáňkařské 
dráze.
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okolní přírodou i pestrou nabídkou vodních aktivit.

VODNÍ SVĚT FREIZEITANLAGE SONNRAIN LEOGANG

Vodní radovánky, sport i zábava pro celou rodinu, které máte z Penzionu 
Blueberry na dosah ruky (500 m).

Ve vodním světě naleznete hry, sport a zábavu na 750 m2 vodní plochy 
se 70 m dlouhým toboganem, divokou řekou, sportovním či dětským 
bazénem, saunou, tenisovými kurty nebo hřištěm na plážový volejbal a 
mnoho jiného. Otevřeno je od května do záři, denně od 9 do 17 hodin.

ERLEBNISBAD OBSMARKT (SAALFELDEN)

Na všechny vodní živly zde čeká sportovní skokanský bazén, skluzavky 
nebo divoká řeka, dospělí potom jistě ocení sportovní hřiště nebo solári-
um.

Na 1 700 m2 vodní plochy si nenechte ujít 50 m dlouhý skokanský bazén 
nebo třeba tobogan. Děti se mohou vyřádit na nejrůznějších vodních 
atrakcích a rodiče odreagovat u plážového volejbalu nebo v kvalitně 
zásobeném bufetu. Otevřeno je od května do záři, denně od 9 do 19 
hodin.
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STRANDBAD RITZENSEE (SAALFELDEN)

Koupání v přírodním jezeře zasazeném do nádherné horské scenérie. Nechybí ani dětský bazén 
s vodní skluzavkou, sportovní atrakce, občerstvení nebo nuda pláž.

DALŠÍ VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ V OKOLÍ

Erlebnisbad Sommerstein (Maria Alm)

Strandbäder (Zell am See, Thumersbach u Seespizt)

Hallenbad (Zell am See)
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od dovolené něco víc!

RAFTING (PO SAALACHU Z LOFERU DO UNKENU)

Jedinečné vodní dobrodružství pro milovníky adrenalinu. Objevte svět 
kaňonů, propastí i peřejí divoké vody v plné rychlosti na raftech.

Dobrodružství začíná na raftařské základně v Loferu, kde všichni účast-
níci obdrží neoprenové oděvy a plovací vesty a poté jsou minibusy 
převezeni na místo vyplutí. Ještě před samotným naloděním vás čeká 
bezpečnostní instruktáž, v rámci které si projdou všichni rafťáci nácvikem 
plavání v ledové vodě pro případ vypadnutí z raftu.

Poté již začíná samotná zábava a série úžasných zážitků – trénink pád-
lování dle povelů kormidelníka, sjezdy peřejí pro odvážlivce možnost 
skočit si do vodopádem vyhloubené 4 m hluboké tůně.
Kontakt: Agentura Motion Lofer, tel.: 00436 9913 017408, web: www.
motion.at, e-mail: ws@motion.at

Náš tip! Nelekněte se, až pro zpestření a obveselení posádky 
budou pracovníci agentury najíždět s rafty plnou rychlostí pří-
mo do skal a balvanů a projíždět peřeje těmi nejhoršími místy. 
Vše samozřejmě s maximální bezpečností pro osazenstvo raftu. 
Že se jedná o záměr, jsme pochopili až poté, co jsme (po ztrá-
tě našeho sebevědomí v oblasti kormidlování raftu) zahlédli 
radostný úsměv na tváři naší velitelky, velící nám plnou parou 
vpřed v situaci, kdy my bychom zrovna pádlovali plnou parou 
vzad.

ADRENALINOVÉ SPORTY NA DIVOKÉ VODĚ

Pokud pro vás sjezd na raftech kormidlovaný cizí osobou není to pravé, 
je možné nespoutané alpské vody prozkoumat a sjíždět na vlastní pěst. 
Milovníci adrenalinových sportů toužící se ponořit do skrytého světa 
strží, kaňonů a propastí a vyzkoušet tak svou odvahu, sílu a pevnou vůli 
na divoké vodě, si mohou zapůjčit výstroj, vybavení i využít transportu na 
místo nalodění se. 

To vše lze domluvit u firmy Outdoor Team Geisler (adresa: A-5760 Sa-
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alfelden, Ramseiden 19. Tel: 0043 6582 74926, 
email: sport.geisler@aon.at web: www.outdoor-
-geisler.at, web: www.outdoor-teamtraining.at).

FLYING FOX XXL LEOGANG

Pokochejte se krásou horského údolí Schwrze-
lo z ptačího pohledu. Výhled na Alpské vrcholy 
i údolí z jedinečné výšky. Proleťte se závratnou 
rychlostí 130 km/hod na laně dlouhém 1600 
m. Pádu či nárazu se bát nemusíte – brzdění 
je plně automatické. Ve speciálním postroji 
se spustíte od mezistanice lanovky na Asitz a 
bezpečně doletíte a přistanete na protilehlém 
svahu údolí Schwarzleo – to vše v rámci asi 
minutového letu. Oblíbená atrakce je v provozu 
jak v létě, tak i v zimě.

TENIS (SPORTOVNÍ AREÁL FREIZEITANL-
AGE LEOGANG)

Zahrát si můžete na jednom ze tří antukových 
kurtů nebo se ve hře zdokonalit pod dohledem 
zkušených trenérů v rámci pravidelné akce 
„Dovolená s tenisem“.

Tenis si lze zahrát na kurtech ve sportovním 
areálu Freizeitanlage přímo v Leogangu, od 
domu Blueberry jsou vzdáleny cca 15 minut 
chůze.

Objednávky kurtů a platby obstarává správce 
areálu, je nutné mít předem rezervaci (tel.
0043 6648 556767), informace o obsazenosti 
kurtů visí ve vitrínách přímo u vstupu do areálu. 
Cena jedné hodiny na kurtu je okolo 12 EUR. 
Pravidelně se zde koná také akce „Dovolená s 
tenisem“ pro všechny, kteří mají rádi tenis, chtě-
jí se v něm zdokonalit nebo se při něm v dobré 
partě pobavit. Zúčastnit se mohou všichni bez 

ohledu na věk a herní úroveň. Během tréninků, 
které jsou zaměřeny na techniku hry, pohybo-
vou koordinaci, zvládnutí herních situací
a taktiku v tenisovém zápase, budete v dob-
rých rukou zkušených trenérů.

DALŠÍ AKTIVITY A SPORTY

Pokud Vám mezi předešlými sporty a 
aktivitami stále něco chybí, připravili jsme 
pro vás další konkrétní oblíbené i netradiční 
sportovní aktivity, které lze v Leogangu nebo 
Saalfeldenu navštívit. Protože u většiny 
je dobré mít rezervaci předem nebo se 
kontaktovat ohledně volných termínů apod., 
u každé aktivity uvádíme telefon nebo i 
e-mail, kde se můžete přímo informovat o 
dalších podrobnostech.

Pokud je rybaření Vaší vášní a nechcete se o ni 
připravit ani na dovolené v Alpách, v Leogangu 
lze lovit ryby přímo na udici v rybníku kousek 
od hlavní cesty. Vstup je zde volný a platí se 
pouze za ulovené ryby (dle váhy, cca 9.8 EUR/
kg). Pří vstupu je vhodné se ohlásit u majitele, 
který je zpravidla k nalezení v přilehlé hospůd-
ce (Angelteich Zinkl in Hirnreit, tel.
0043 6583 7387). Rybařit je možné i v nedale-
kém Saalfeldenu s kontaktními místy: Hotel Gut 
Brandlhof (tel.: 0043 6582 7800), Anni Reich-
söllner (tel. 0043 6582 73164) a Angelteich 
Haid, Bartl Berger (tel. 0043 664 4972305).

Biliár si lze v Leogangu zahrát v hotelu Vor-
derriedhof (info na tel. 0043 6583 8420), 
kuželky a bowling na automatických drahách 
nabízí v nedalekém Saalfeldenu welness hotel 
Gasthof Schörhof (info na tel. 0043 6582 792, 
hotel@schoerhof.at) nebo hotel Gut Brandlhof 
(info na tel. 0043 6582 7800, 
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office@brandlhof.com).

Minigolf si můžete zahrát přímo v Leogangu na Minigolfplatz „Dorfalm“ (tel. 0043 6583 7221) nebo 
v Saalfeldenu na 18jamkovém turnajovém hřišti přímo u jezera Ritzensee (tel. 0043 6582 72519). 
Pokud si chcete na dovolené zahrát golf, tuto možnost na 18jamkovém golfovém hřišti, včetně 
jamkové akademie pro začátečníky, nabízí sportovní resort u hotelu Gut Brandlhof v Saalfeldenu 
(info na tel. 0043 6582 7800, office@brandlhof.com) nebo Golfclub Urslautal v Saalfeldenu (info 
0043 6584 2000).

Dva veřejně přístupné kurty pro squash nabízí hotel Krallerhof v Leogangu (tel. 0043 6583 8246, 
office@krallerhof.com). Fitness studia jsou nejblíže v Saalfeldenu – fitness studio Optifit Ritzensee, 
Life for Fitness nebo Figuretics a jedno je součástí hotelu Gut Brandlhof  (info na tel. 0043 6582 
7800, office@brandlhof.com). Fitness studi Injoy Kaprun, Parkstraße 7a, Kaprun , 00436547 87 78. 
U hotelu Brandlhof se nachází také největší lanové centrum v Rakousku (kancelář Outdoorteam 
Geisler, tel. 0043 6582 74926). Netradiční zážitek, který si můžete z dovolené odvézt, nabízí 
paragliding – v Leogangu je to Air Taxi „Létání s Leonardem“ (kontakt: Leo Mayrhofer, tel. 0043 
664 1020710, air.taxi@sbg.at) a v Saalfeldenu Air Star (kontakt: Ing. Johann Hartl, tel. 0043 664 
4021873, airstar@sbg.at).
 
A také Tandem paragliding Sky for two – www.sky-42.com, Kaprunerstraße 126, 5721 Piesendorf, 
+43 664 2421484
 
Na In-line bruslích si můžete přijít zabruslit do Zábavního parku v Leogangu (info na tel. 0043 
6582 72018) – na ploše areálu cca 2500 m2, který se nahází u parkoviště lanovky na Asitz, na-
jdete hřiště pro pozemní hokej, nejrůznější rampy, překážky a další atrakce. Jízdu na konících pro 
děti i dospělé nabízí v Leogangu Romantikgut Millinghof, Fam. Dürlinger (tel. 0043 6583 20092, 
gasthof@millinghof.at), v nabídce jsou i kurzy pro začátečníky.
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zu. Zrelaxujte se v proslulých termálních lázních nebo objevujte místní 
tradice v některém z muzeí.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ A KRYTÉ BAZÉNY

TAUERN SPA KAPRUN

Druhý největší lázeňský komplex v Rakousku nabízí nejrůznější vodní 
atrakce i léčebné procedury – to vše s nádherným výhledem na pohoří 
Vysokých Taur.

Tento unikátní léčebný projekt se nachází v obci Kaprun. Díky této 
výhodné lokalitě jsou termální lázně ideální v létě jako příjemné místo 
k odpočinku po náročných horských túrách a dalších sportovních 
aktivitách, i v zimě, kdy nabízí skvělý relax po zimních radovánkách.
Lázně jsou situovány na jižní stranu, která poskytuje krásný výhled na 
horské pásmo národního parku Hohe Tauren s nejvyšší horou Rakouska. 
Celý komplex, rozléhající se na ploše 48 000 m2, se sestává z hotelů, 
lázní, venkovních i vnitřních bazénů s různými teplotami vody, masážních 
bazénů nebo vodopádů, součástí jsou i různé kosmetické, ošetřující a 
masážní služby, obchody, restaurace, letní bar nebo kavárna. Bohaté 
vyžití je připraveno i pro děti, které si mohou užívat na skluzavkách, 
sportovních hřištích, ve vodním světě nebo v mnoha bazénech pro děti 
každého věku.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ FELSEN THERME, BAD GASTEIN

Kryté lázně s 1000 m2 vnitřní i venkovní vodní plochy nabízí vše pro do-
konalý odpočinek a relax i sportovní vodní aktivity.

Termální lázně nabízí vnitřní i venkovní bazény s teplotou vody 33 °C, 
sportovní bazén s teplotou vody 24 °C, saunu, parní lázeň, bazén s vodní 
skluzavkou, nudistickou terasu na slunění i masážní centrum. Zkrátka 
vše, co zregeneruje Vaše tělo na odpočinkové dovolené nebo po ná-
ročném dni plném sportu.
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ ALPEN THERME, BAD 
HOFGASTEIN

Šest oáz welnessu a zdraví s unikátním pano-
ramatickým výhledem na alpské vrcholy. Za 
vyzkoušení zde stojí sauny s horskými jezírky 
nebo senzační skluzavky.
Na ploše 32.000 m² naleznete vše, co se pojí 
se slovy „welness a vodní zábava“ – od tra-
dičních lázeňských procedur, mezi které patří 
sauna s horskými jezírky či oáza welness, až 
po netradiční atrakce či multimediální chrám. 
Kulinářským požitkům se zase můžete oddávat 
v proskleném Sky-baru. Celý komplex posky-
tuje fascinující panoramatický pohled na okolní 
krajinu.

RUPERTUS THERME – SOLNÉ TERMÁLNÍ 
LÁZNĚ, BAD REICHENHALL

Navštivte blahodárné termální bazény a vířiv-
ky se slanou vodou, která má teplotu až 37°C 
nebo si polenošte na slunné terase či na masá-
žích.

Příjemné lázně v moderním prostředí se s 
venkovními i vnitřními bazény a vířivkami roz-
prostírají na ploše 691 m2. Voda je zde slaná 
(koncentrace mořské soli od 2 do 12%), což 
blahodárně účinkuje na lidské zdraví a nejrůz-
nější onemocnění a má teplotu od 32 do 37°C. 
V bazénech jsou masážní trysky, probubláva-
če, fontány a jiné atrakce. K dispozici je i bar s 
občerstvením, vnitřní i venkovní sauny, sluneční 
terasy, masáže nebo fitness studia.

DALŠÍ KRYTÉ BAZÉNY S ATRAKCEMI V 
OKOLÍ

Aubad Fieberbrunn – krytý bazén, plavecký 

kanál s masážními tryskami, tobogán, dětský 
bazén, biosauna, sauna s párou, sauna s výhle-
dem na hory, masáže, solárium.

Hallenbad Zell am See – krytý bazén, sauna, 
sauna s párou, solárium, masáže.

St.Johann (24 km) – krytý bazén

St.Ulrich (18 km) – krytý bazén

MUZEA A SKANZENY

HEIMATHAUS UND SKIMUSEUM V SAALBA-
CH-HINTERGLEMMU

Vlastivědné a lyžařské muzeum, ve kterém 
odhalíte historii od prvních lyží až po ty dnešní.
Vlastivědné a lyžařské muzeum je umístěné 
v obnoveném selském stavení vedle kostela. 
Názorně je tu při odborně vedené prohlídce 
vylíčena historie lyžování – od prvních lyží až 
po současné. Otevřeno mají v úterý a čtvrtek, 
prohlídky začínají v 15.00 a 16.30 hod. Vstupné: 
dospělí 3 EUR, děti 1,50 EUR.

PINZGAUER HEIMATMUSEUM
V SAALFELDENU

Ve vlastivědném muzeu v zámku Ritzen můžete 
poznávat místní tradice, řemesla i lidové umění.
Expozicí tohoto muzea nacházejícího se v 
zámku Ritzen v Saalfeldenu u jezera Ritzensee 
jsou místní zvyky, ruční práce a lidové umění. 
Obdivovat zde můžete také ukázky keltských 
vykopávek a různé geologické zvláštnosti 
a minerály. Pozoruhodná je sbírka jesliček 
z alpské oblasti. Otevřeno mají od úterý do 
pátku (v sezóně od července do září) od 10 do 
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17 hodin. V muzeu se určitě vyplatí rodinné vstupné (cca 4,30 EUR). Navštívit můžete také přímo 
zámek Ritzen.

BERGBAUMUSEUM LEOGANG

Muzeum představující hornické tradice dolů na barevné kovy v oblasti Leogang. Ideální doplnění 
návštěvy leogangských důlních šachet, ve kterých se dříve barevné kovy těžily. Muzeum 
představuje místní hornickou tradici v těžení stříbra, rtuti, mědi, kobaltu a niklu. V sezóně od 
poloviny května do října je muzeum otevřené od úterý do neděle, od 11 do 17 hodin dospělí platí 
vstup 6 EUR.

MUZEUM V PŘÍRODĚ – FREILICHTMUSEUM HASENWEG

Muzeum středověké historie a skanzen tradičního alpského života v období 6. století zasazený
do okolní přírody.

Rozsáhlý skanzen v přírodě, situovaný jen pár kilometrů od Salzbrgu, nabízí pohled do středo-
věkého života lidí, místních řemesel a tradic v období 6. století. Prohlédnout si zde můžete celkem 
70 historických stavení v původním stavu – selské domy, vodní mlýny, poštu, školu, kovárnu, žalář, 
četnickou stanici a mnoho dalšího. Pokud budete mít štěstí, na dva dny v roce skanzen ožívá a 
kolem 40 řemeslníků zde předvádí tradiční řemesla, práce na statku, historické způsoby přípravy 
jídla a další činnosti.



39

M
ĚS

TA
 

A
 V

ES
N

IC
E KAPRUN

Proslulé lyžařské středisko i obec s historickým hradem. Velkým 
lákadlem je nádherná soutěska Sigmund-Thun-Klamm s proté-
kající říčkou a dřevěným turistickým chodníkem.

V okolí tohoto horského městečka, které se těší své stálé oblíbenosti a 
stálému přísunu návštěvníků díky možnostem celoročního lyžování se 
nachází mnoho zajímavostí, které rozhodně stojí za vidění. Veliký zážitek 
nabízí cesta k nádherné horské soutěsce Sigmund-Thun-Klamm nebo 
cyklistické výlety. Přes Kaprun vede několik cyklotras, z nichž se někte-
ré alespoň snaží přiblížit nejvyššímu vrcholu Rakouska Grossglockneru, 
který se šplhá až k 4000 m n. m.

A pokud naopak toužíte po odpočinku, jasnou volbou jsou Tauern Spa 
Kaprun – termální lázně s nádherným výhledem na alpské masívy.

Určitě si nenechte ujít návštěvu Kaprunského hradu, který byl postaven 
ve 12. století a díky četným a nákladným rekonstrukcím, které v 
posledních letech proběhly, se stal místem pro pořádání celé řady 
společenských a kulturních akci. Vrcholnou akcí s dlouholetou tradicí 
jsou červencové dvoudenní středověké slavnosti.
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KITZBÜHLER

Vyhledávané historické alpské středisko 
s malebnými barevnými domy a okolními 
horskými svahy, které se rozhodně 
vyplatí navštívit v zimě i v létě.

Ačkoliv se město nenachází v regionu Pinzgau, 
rozhodně se vyplatí jej neminout – za návštěvu 
stojí v zimě i v létě. Kitzbühel leží mezi Salzbur-
gem a Innsbruckem na úpatí masívu Kitzbühe-
ler Alpen v nadmořské výšce 762 m n.m. 
Vyrostlo na řece Kitzbühler Ache a je situováno 
mezi dvěma známými horskými vrcholy. Jedním 
z nich je vrchol Kitzbüheler Horn (1996 m n.m.), 
druhým Hahnenkamm (1712 m n.m.), který je pro 
sportovní nadšence velkým lákadlem zejména 
díky své stejnojmenné sjezdovce, na které se
v létě sjíždí bikerské závody, zatímco na okol-
ních vrcholech měří své síly cyklističtí maraton-
ci.

Pozoruhodná je také místní historie, která začí-
ná již v období 11. až 8. stol. př. n. l., kdy v této 
oblasti starověcí Ilyrové těžili měď. Později po 
zániku západořímské říše se zde kolem roku 
800 usadil kmen Bavorů a od 12. stol. nesla 
tato osada v kopcích jméno Chizbuhel. V roce 
1255 se místo stalo součástí Horního Bavorska 
a až roku 1271 mu byla vévodou Ludvíkem II. 
Bavorským udělena městská práva a bylo obe-
hnáno hradbami. Po pádu Napoleona připadlo 
město Tyrolsku.

ZELL AM SEE

Slavné rakouské lázeňské městečko leží-
cí na jezeře, ve kterém se snoubí roman-
tická atmosféra historického centra

i bohaté lyžařské a turistické vyžití.
Přímo v Zell am See stojí za povšimnutí pev-
nost Hohenwerfen. V okolí se potom nachází 
lyžařské areály, sjezdovky, cyklotrasy, turistické 
trasy různých obtížností i zajímavé pozoruhod-
nosti, takže o celoroční zájem turistů nemá 
město nouzi. Právě sportovní charakter města 
mu propůjčuje onen magický živoucí rytmus. 
Naopak procházka podél významného jezera 
nabízí poklidný a romantický zážitek.

LOFER

Vyhlášené centrum vodních sportů. Toto 
horské městečko leží na divoké řece Sa-
alach. V jeho centru se nachází pozoru-
hodný gotický farní kostel.

Kontrastní spojení poklidné atmosféry maleb-
ného horského městečka a divoké řeky Sa-
alach, která je rájem zejména pro nadšence 
adrenalinových vodních sportů, dělají z tohoto 
místa vyhledávanou turistickou destinaci. Město 
je nejen vyhlášeným centrem vodních sportů, 
ale nabízí zajímavé možnosti i pro pěší turisty 
a zájemce o historii. Můžete se například vydat 
po stopách dřevorubců ze Saalachtalu – po 
staré splavné cestě z Ďábelské rokle přes Teu-
felsschlucht směrem na Unken, nebo prozkou-
mat zříceninu pevnosti Pass Strub. Pěkný kus 
historie najdete také v samotném srdci Loferu 
- gotický farní kostel, který uchvátí své návštěv-
níky freskami z 15. století.

SAALFELDEN AM 
STEINERNER MEER

Nedaleké malebné město s historickými 
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centrem, ve kterém se každoročně konají 
oslavy slunovratu a evropský šampionát 
vousáčů.

Mezi městy v oblasti Pinzgau, má právě Saalfel-
den největší počet obyvatel. Svým charakterem 
město láká nejen k nákupům, ale také k příjem-
ný procházkám historickým centrem, k návště-
vě hradu Lichtenberg nebo zámků Dorfheim, 
Farmache a Ritzen. Město se nachází nedaleko 
Leogangu, a proto také mnohé z představe-
ných aktivit či sportů z našeho manuálu se 
konají právě zde – zajet si do tohoto města 
je záležitostí pár minut. Údolím, ve kterém se 
Saalfelden nachází, prochází také četné cyklis-
tické nebo pěší turistické trasy.

Někteří turisté vyhledávají tuto destinaci kvůli 
pravidelný akcím, které se zde konají. Na osla-
vu začátku léta se zde konají slavnosti sluno-
vratu. Na vrcholcích kopců Leoganger Stein-
berge se v noci kolem dokola rozhoří tisíce 
ohňů a součástí celodenního programu je také 
noční jízda na Asitz, živá hudba, doprovodné 
programy pro děti i ohnivá magie u jezera Rit-
zensee. Zkrátka jedinečná podívaná.

Každý rok v říjnu se zde jeden víkend od pátku 
do neděle koná evropský šampionát vousáčů, 
kteří mezi sebou soutěží o nejoriginálnější a 
nejkrásnější knír, bradku, plnovous, apod. Pro-
gram je doprovázen lidovou hudbou, dobrým 
jídlem a skvělou atmosférou.

SALZBURG

Město vás ohromí svou historickou atmo-
sférou, krásou i dostupnými zážitky –
vydejte se po stopách Mozarta, navštiv-

te historické památky, galerie a muzea, 
obdivujte přírodu i zvířata v ZOO.

Výtah ve skále vedoucí do muzea moderního 
umění, letohrádek, kolem nějž nechal výstřední 
arcibiskup nastražit vodní pasti na své hosty i 
historické a kulturní památky spojené nejen
s dílem W. A. Mozarta – to vše a mnohem více
na vás v Salzburgu čeká.

A protože nabídka zážitků je natolik rozmanitá, 
že si vybere skutečně každý, a strávit zde plně 
nabitý den tak není rozhodně problém, věnuje-
me v našem manuálu na dovolenou Salzburgu 
o něco více prostoru, abychom Vám představili 
co možná nejvíce tipů na výlety, zážitky a pa-
mátky, které rozhodně stojí za to navštívit.
A samozřejmě opět nechybí ani naše vlastní 
postřehy a tipy, které jsme během našich ná-
vštěv Salzburgu nasbírali. Připomínáme také, že 
se rozhodně vyplatí zakoupení Salzburské kar-
ty – vyhnete se frontám, hromadnou dopravu 
po městě máte zdarma a hlavně s ní podstatně 
ušetříte.

PO STOPÁCH MOZARTA

V roce 1880 bylo v Obilné uličce – 
Getreidegasse č. 9 poprvé otevřeno v 
Mozartově rodném domě jeho muzeum, kam 
každoročně proudí tisíce návštěvníků z celého 
světa, což z něj dělá nejnavštěvovanější 
salzburskou pamětihodnost. V domě jsou 
ke zhlédnutí tři zajímavé tematické výstavy: 
„Všední den zázračného dítěte” a „Mozart
a divadlo”, kde návštěvníci mohou obdivovat 
četná dioramata, miniaturní modely velkých 
jevišť (od pozdního 18. až do 20. století) 
dokumentující nejrozmanitější interpretační 
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formy a také historii recepcí Mozartových oper. 
Součástí třetí expozice s názvem „Mozartovi 
– rodina se představuje” jsou obytné prostory 
Mozartových s originálním zařízením. K 
nejslavnějším exponátům patří Mozartovy 
první hudební nástroje – dětské housle, jeho 
koncertní housle, kladívkový klavír nebo 
autentické rodinné portréty, které vznikly
za Mozartova života.

Součástí muzea je také měšťanský byt z druhé 
poloviny 18. století, který se nachází v zadní 
části Mozartova rodného domu. Kromě dobo-
vého historického nábytku a předmětů denní 
potřeby jsou v prostorách bytu návštěvníkům 
přiblíženy tři tematické okruhy: „Mozart a Sal-
cburská univerzita“, „Přátelství, které svazovalo 
Mozarta se salcburskými rodinami“ a „Duchovní 
hudba a uctívání Svatých“.

Druhý Mozartův dům č. 8 stojící na dnešním 
Makartově náměstí, v němž žil v letech 1773 
– 1780. Bývá nazýván též jako „Dům taneč-
ního mistra“, zejména kvůli pořádání častých 
tanečních hodin pro šlechtice a hudebních 
dýchánků pro přátele v Mozartově prostorném 
bytě. K pravidelným hostům patřili také slavní 
umělci, herci a hudebníci. Během války byla v 
roce 1944 značná část bytu zničena, proto je 
současné muzeum v domě již převážně rekon-
strukcí dle původních pánů domu.

Náš tip! Pokud z časových důvodů nestih-
nete prohlídku obou Mozartových domů, 
určitě doporučujeme vybrat si k prohlídce 
rodný dům Geburtshaus, kde se naro-
dil – žlutá „pavlačová“ budova s úzkými 
chodbami a pokoji s nízkými stropy má 
daleko větší kouzlo, než rozlehlá stavba 
na náměstí Makartplatz. Navíc zde mů-

žete obdivovat Mozartovy první housle a 
osobní věci, v dřevěné místnosti vydržíte 
poslouchat Mozartovy skladby celé ho-
diny a jistě oceníte i expozici jevištních 
scén Mozartových oper. 

Nedaleko Mozartova rodného domu se na-
chází komplex budov, ve kterých se každo-
ročně koná festival vážné hudby. Koncertní 
síně jsou zasazeny do vytesané skály a nabízí 
vynikající akustiku i atmosféru. V salzburském 
Festspielhausu se nachází údajně největší 
100 metrů široké jeviště v Evropě. I bez lístku 
na některou z oper (který stojí minimálně 200 
EUR) si můžete sály a zákulisí prohlédnout za 
doprovodu veselé a upovídané Rakušanky.

SALZBURSKÁ PEVNOST 
HOHENSALZBURG

Hrad je největším a nejlépe dochovaným 
středověkým sídlem v Evropě. Byl vybudován 
v roce 1077 arcibiskupem Gebhardem. 
Výrazných stavebních úprav a rozšíření se 
stavba dočkala arcibiskupem Leonhardem z 
Keutschachu v 15. a 16. století, kdy Salzburgem 
otřásaly nepokoje spojené s Maďarskou válkou 
a evropskými selskými povstáními, a nedobytná 
pevnost sloužila jako úkryt pro salzburské 
arcibiskupy. Právě v tomto období získal hrad 
svoji současnou podobu – hlavní stavba byla 
zvýšena, byly vybudovány zbrojnice 
a sýpka, vybudována mohutná obranná věž 
(Khuenburgbastei) a vnitřní prostory získaly 
mnohem honosnější podobu díky nádherným 
gotickým vyřezávaným reliéfům a ornamentální 
kresbě zdobící Zlatý sál a Zlatou komnatu 
s 58 nápisy rodových erbů připomínajících 
Leonharda z Keutschachu. Salzburská pevnost 
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sloužila také jako kasárna a věznice a svou 
funkci obranného komplexu splnila výborně 
– žádnému z jejích obléhatelů se nikdy 
nepodařilo ji dobýt.

Hrad je situován na kopci, takže z něj máte 
okolní střechy města jako na dlani. Kromě 
nádherného výhledu nabízí pevnost prohlídku 
středověkých knížecích komnat a několika 
historických i tematických expozic. U spodní 
vstupní brány rozhodně nevynechejte 
prohlídku tamního hřbitova Sv. Petra, který 
je díky starým kovovým křížům a nádherné 
upravené květinové výzdobě hrobů považován 
za jeden z nejhezčích na světě. Mimo jiné je 
zde pochován také hudební skladatel Haydn 
nebo Mozartova nadaná sestra Nannerl.
Za prohlídku stojí i městské katakomby, které 
zcela překvapivě vedou vzhůru po schodech a 
při jejich prohlídce se návštěvníkům naskytne 
pěkný výhled na zmíněný hřbitov.

Cestou zpátky doporučujeme se vydat okolo 
Dómu skrze Zlatou uličku, kde cestu lemují 
malé dobové obchůdky hokynářů se stylovými 
a tradičními vývěsními štíty. Tak se dostanete 
až k zámku Mirabell, kde si můžete odpočinout 
v místním parčíku s fontánou a při tom ještě 
z dálky pozorovat majestátnou a historickou 
pevnost.

Náš tip! K hlavní bráně hradu (a zpátky) 
se určitě vyplatí využít lanovky, která 
Vám ušetří jinak poměrně strmou cestu. 
Tato ozubnicová dráha (která je v provo-
zu od roku 1892) se podobá naší lanovce 
na Petřín. Lanovka je prosklená, takže o 
krásný výhled nepřijdete a v sezóně jezdí 
až do 22 hodin. A nakonec, v mohutných 
zdech pevnosti se můžete dobře ukrýt 

před každým nepříjemným počasím – 
před horkem, deštěm i sněžením.

ZÁMEK HELLBRUNN
A FONTÁNY

Honosnou městskou rezidenci stojící na 
úpatí hellbrunnského kopce dal v roce 
1612 postavit salzburský knížecí arcibiskup 
Markus Sittikus. Velkolepá stavba měla věrně 
(možná snad ještě lépe) kopírovat tehdejší 
italský středomořský styl, který Sittikus velmi 
obdivoval. Letohrádek Hellbrunn je tak spolu 
s rozlehlými zahradami a četnými fontánami 
skutečným architektonickým skvostem, který 
patří k nejkrásnějším renesančním stavbám na 
severní straně Alp.

V celém areálu však zcela nepochybně 
přitahují nejvíce pozornosti fontány. Světově 
proslulé „Vodní hrátky“, které si dodnes 
zachovaly svou původní podobu, rozdávají 
radost a fascinující zážitek všem hostům již 
přes 400 let.

Hydraulické automaty, které čerpají vodu z 
podzemních pramenů Hellbrunnské hory 
ohromují svou originalitou, a překvapivými 
efekty. Jsou tvořeny desítkami fontán, 
tajemnými jeskyněmi, jezírky, vodou 
poháněnými oživlými figurami nebo záludnými 
tryskami, které kolemjdoucí nečekaně postříkají 
ve chvílích, kdy to nejméně čekají (což je 
zejména v létě vítaným osvěžením). 
V červenci a v srpnu se konají také večerní 
prohlídky, při kterých na návštěvníky čeká 
magická souhra vody, světel a hudby.
Měsíční zámeček je dalším architektonickým 
klenotem v areálu Hellbrunnského zámku. 
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Dnes jsou zde umístěny národopisné sbírky 
Salzburského muzea zabývající se životem lidí 
v Salzburgu v průběhu několika staletí.

Náš tip! Prohlídka hrádku a areálu trvá 
asi hodinu, poté je možné odpočinout si 
a polenošit v trávě ve zdejším parku. V 
horkých dnech oceníte malý bazének s 
nebývale chladnou vodou, ve kterém se 
lze osvěžit a fontánky s pitnou vodou. 
Hlad zaženete v místní restauraci nebo 
bufetu. Se Salzburskou kartou máte vstup 
zdarma. Od radnice v centru města vede 
k zámku linka č. 25.

SALZBURSKÉ MUZEUM

Znovu vybudované prostory muzea se nachází 
v nádherné historické budově Nové rezidence 
na Mozartově náměstí. Nová koncepce 
muzea nabízí návštěvníkům netradiční 
spojení historického a uměleckého poznání s 
estetickou a multimediální prezentací, která je 
důkazem toho, že moderní muzeum může být 
informativní a zábavné současně. Právě pro 

tyto kvality získalo Salzburské muzeum nejvyšší 
ocenění v podobě Rakouské muzejní ceny.

Náš tip! Určitě si nenechte v muzeu ujít 
virtuální projížďku městem s výkladem 
nebo zapůjčení sluchátek s áriemi 
slavných rakouských skladatelů. V 
sále, kde přecházejí moderátoři z 
jedné plazmové obrazovky do druhé a 
představují arcibiskupy visící na plátnech 
nad nimi, se zase budete cítit, jak v 
Bradavickém hradě z Harryho Pottera. 

V prvním patře muzea je expozice věnovaná 
významným osobnostem Salzburku. Obdivovat 
  tak můžete život a díla zajímavých umělců, 
  architektů, vědců, lékařů, ale také řemeslníků 
  a dělníků. Ve druhém patře se nachází 
trvalá výstava nabízející nevšední pohled do 
politických dějin, kultury a umění od počátků 
novověku až do současnosti a zrcadlový sál 
vystavující archeologické nálezy z různých 
historických epoch. V podzemní pasáží 
spojující Salzburské a Panoramatické muzeum 
jsou mimo jiné vystaveny nálezy objeveny 
při vykopávkách v Nové rezidenci nebo 1800 
let stará římská zeď s freskami. V podzemí 
pod vnitřním dvorem Nové rezidence byla 
zřízena Hala umění. Na 500 m² rozlehlém 
multifunkčním prostoru s prosvětleným se 
každoročně pořádají tři velké mimořádné 
výstavy.

SALZBURSKÉ MUZEUM 
MODERNÍHO UMĚNÍ

Muzeum se skládá ze dvou budov: barokní 
budova s moderní uměleckou kopulí 
Rupertinum nacházející se v srdci starého 
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města a moderní Muzeum na Mnišské hoře, 
odkud máte Salzburg a všechny střechy 
starého města jako na dlani. Obě budovy 
disponují výstavní plochou o rozloze přes 3000 
m2 a pořádají se zde tematické i monografické 
výstavy věnované umění 20. a 21. století. 
Prostory slouží také k prezentacím grafických 
děl a fotografií – za návštěvu rozhodně 
stojí rakouská fotogalerie s více než 17000 
unikátními a zajímavými fotografiemi.

Pozoruhodná stavba jedné z budov Muzea 
moderního umění se vypíná na vrcholu 
Mnišské hory, přímo na okraji strmé skály, se 
ve výšce 60 metrů nad salcburským náměstím 
Anton-Neumayr-Platz a nad střechami Starého 
města. Unikátní je samotná architektura této 
čtyř podlažní stavby se čtyřmi výstavními 
plochami pro expozice nejrůznějších formátů. 
Prosklenými stěnami v části muzea, kde je 
umístěno schodiště, se otevírá krásný pohled 
na historickou vodárenskou věž
z 19. století. Za zmínku rozhodně stojí i 
fasáda budovy, která byla vytvořena podle 
určitého „houslového“ klíče – pomocí zcela 
jedinečného počítačového programu byl v 
odpovídající rytmické podobě do zářezů fasády 
vepsán systém not některých árií z Mozartovy 
opery „Don Giovanni“.

PŘÍRODOVĚDNÉ
MUZEUM HAUS DER 
NATUR

Jedná se zřejmě o nejoblíbenější salzburské 
muzeum pro děti i dospělé, které v sobě ukrý-
vá poznání z nejrůznějších přírodních vědních 
oborů. Hlavní dominantou je zejména vodní 
svět, který ve 40 různých akváriích (které mají 

pověst jako jedny z nejkrásnějších ve střední 
Evropě) představuje a odhaluje tajemný svět 
pod vodou. K vidění jsou mimo jiné koráloví 
žraloci a nejrůznější pestrobarevné rybky z 
oceánů či Amazonky i ryby z domácích jezer 
a řek. V terarijní části muzea imitující obvyk-
lé podmínky života jejich obyvatel, je možné 
obdivovat přes 200 vzácných a exotických 
druhů plazů s obojživelníků – od nejznámějších 
jedovatých hadů všech kontinentů, vodních a 
suchozemských želv nebo ještěrek až po aligá-
tory z povodí řeky Mississippi.

V muzeu je dále kosmická hala, kde na ná-
vštěvníky čeká například expozice vesmírného 
města budoucnosti, modely planetárního sys-
tému, napodobenina kosmické kabiny Mercury 
nebo dioráma znázorňují přistání na Měsíci v 
originální velikosti. Mnoho zajímavých zážitků a 
informací nabízí i geologická část muzea, biolo-
gická laboratoř nebo výstava věnovaná vývoji 
člověka a živočichům všech kontinentů z doby 
ledové.

Součást muzea je také vědecké centrum (Sci-
ence Center) postavené po vzoru světových 
přírodovědných muzeí. Na třech podlažích je 
rozmístěno celkem 80 experimentálních stanic 
zabývající se různými tematickými celky (např. 
energie a voda, akustika, zvuky a hudba, fyzika 
a přírodní zákony nebo lidské tělo, jeho funkce 
a zdraví), jejichž cílem je interaktivně a zábav-
nou formou přiblížit vědu velkým i malým. Vše 
je postaveno na vlastní zkušenosti a heslo zní 
jasně: “sahání a zkoušení dovoleno!“ Exponáty 
je možné rozhýbat tak, aby si návštěvník zažil 
probíhající děj „na vlastní oči nebo vlastní kůži“ 
a odhalil jeho princip a fungování.

Náš tip! Velkou atrakcí je každé pondělí 
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v 10.30 krmení korálových žraloků v je-
jich obří nádrži s 10 tisíci litry vody. Mezi 
prohlídkami jednotlivých částí muzea je 
také možné si odpočinout a občerstvit se 
v kavárně s restaurací na slunné terase.

SALZBURSKÁ
REZIDENČNÍ GALERIE

Nádherné výstavní prostory této galerie v sobě 
ukrývají a harmonicky kombinují jak stálou 
expozici v podobě salzburské zemské sbírky 
klasického malířského umění, tak různé dočas-
né tematické výstavy klasického i současného 
malířství. Těžištěm výstavy je však nizozemské 
malířství 17. století, italské, francouzské a ra-
kouské barokní malířství 17. a 18. století a ra-
kouské malířství 19. století.

SALZBURSKÁ 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Zahrada nabízí nádherné spojení výběhů 
a okolní Hellbrunnské přírody s úchvatným 
výhledem na okolní věnec zasněžených hor 
kolem města. Jedním z hlavních poslání ZOO je 
záchrana ohrožených druhů živočichů a chov 
zvířat v přirozených podmínkách, které se co 
nejvíce blíží životu ve volné přírodě. Také díky 
tomu je velmi často možné pozorovat příbuzné 
druhy v jednom výběhu, což z návštěvy této 
zoologické zahrady činí jedinečný zážitek.

Náš tip! Pro menší děti je zde k zapůj-
čení dřevěný vozík, který Vám v případě 
bolavých a unavených dětských nohou 
dost usnadní prohlídku. Z vlastní zkuše-
nosti však víme, že většina dětí ve vozíku 

vydrží jen k výběhu s kozami, protože ten 
je volně přístupný i malým návštěvníkům. 
Do ZOO jezdí autobusová linka přímo z 
centra. Se Salzburskou kartou máte vstup 
zdarma.
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PŘÍJEZD A VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PRO-
STŘEDKY

Salzburg bývá často označován jako srdce v srdci Evropy, neboť v rámci 
Evropy má centrální polohu a tudíž je ze všech stran snadno dosažitelný. 
Na hranici s Německem má výborné napojení na euro železniční síť a je 
to významný dopravní uzel pro evropské dálniční sítě. Pro užívání dálnic 
v Rakousku je třeba zakoupit si dálniční známku – vinětu (podle délky 
pobytu různé viněty za různou cenu).

Po městě je možné pohybovat se prostřednictvím husté sítě městské 
dopravy, která je zárukou rychlé a pohodlné přepravy. Salzburské hlavní 
nádraží leží pouhých 15 minut pěší chůze z centra města. Zde je mož-
né přestoupit na různé linky městských nebo regionálních autobusů na 
lokální železnici a na nadzemní dráhu S-Bahn, která dostupně spojuje 
město s okolními obcemi. Při zakoupení karty máte veřejnou dopravu po 
Salzburgu zdarma.

NAKUPOVÁNÍ

Nákupy v Salzburgu představují zážitek sám o sobě. Vybrat si dokonce 
můžete, zda budete chtít zavítat do jedné z nejmodernějších evropských 
nákupních galerií Europark Salzburg, kde se pod jednou střechou setká-
vají všechny světové a známé značky zboží v celkem 130 obchodech, 
nebo dáte přednost stylovému nakupování ve staré historické části měs-
ta. Zde naleznete hlavní nákupní třídu Obilnou uličku (Getreidegasse) 
a Judengasse se spoustou menších obchůdků a butiků nabízejících na 
pozadí historických kulis moderní značkové, i tradiční salzburské zboží. 
Samozřejmě věříme, že nákupní nadšenci si nenechají ujít ani jeden z 
obou kontrastních způsobů.

TRADICE A KVALITA

V salzburském Starém městě je vždy živo – lidé tu bydlí, nakupují, obdi-
vují atmosféru i pracují. Sídlí zde mnohé historické řemeslné manufaktury 
– pekaři, výrobci likérů, tkalci, cukráři, ševci, lidoví umělci, kožešníci a 
další, kteří zde vyrábí a prodávají své tradiční výrobky. Samotné obchůd-
ky nebo pasáže s vyzdobenými dvorky jsou pamětihodností jako tako-
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vou. Za zmínku a návštěvu stojí například knihkupectví Mora na Rezidenčním náměstí, stará dvorní 
lékárna knížecích arcibiskupů na Starém tržišti, zlatnická dílna Antona Koppenwallnera, klášterní 
pekárna Sv. Petra, specializovaný obchod s čokoládou Holzermayr nebo cukrárna Schatz.

CHUŤ SALZBURGU – MÍSTNÍ SLADKÉ
SPECIALITY

Co by to bylo za návštěvu jednoho z nejkrásnějších rakouských měst, kdybyste si nedali v ně-
které z místních kouzelných historických kaváren či cukráren vyhlášen místní sladké speciality? 
Salzburskou specialitou je dezert Salzburger Nockerl (noky vyrobené ze zapečených našleha-
ných bílků na malinovém lůžku), Mozartovy koule a obrovské preclíky (Bretzel) s příchutí marcipá-
nu, čokolády, sýru nebo pudinku. Určitě také nezapomeňte zakoupit „chuť Salzburgu“ jako milou 
pozornost z výletu pro své blízké, třeba v podobě nějaké ručně vytvořené čokoládové pochoutky 
v čele s Mozartovými koulemi.
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I NOUZOVÉ SIGNÁLY V HORÁCH

Ačkoliv jsou Alpy zdrojem mnoha zajímavých a zábavných příležitostí 
pro získání nezapomenutelných zážitků z dovolené, stále je třeba mít na 
paměti, že se jedná o nepředvídatelnou a v mnoha ohledech nebezpeč-
nou přírodní oblast. Z toho důvodu Vám zde představíme hlavní zásady 
nouzového jednání v horách, jejichž dodržování může dokonce v přípa-
dě nebezpečí zachránit i lidský život.

V Rakousku působí obdoba naší horské služby (originální název or-
ganizace zní Bergrettungsdienst Österreich). Znalost hlavních zásad 
nouzové signalizace může pomoci v případě nebezpečí nejen Vám, ale 
naopak při zachycení signálu se můžete zdrojem pomoci pro ostatní stát 
Vy sami. Pokud se v horách dostanete do situace, kdy budete potře-
bovat pomoc, můžete využít některý všeobecně platný, a Mezinárodní 
organizací zachránců IKAR a horolezců UIAA schválený, způsob přivolá-
ní záchrany:

1. Stojící postava vzpaží obě ruce – tento způsob je vhodný zejména až 
při navázání vizuálního kontaktu s případnými zachránci. Svým postojem 
můžete signalizovat buďto potřebu pomoci: postoj se vzpaženými paže-
mi, kdy vaše postava tvoří písmeno Y (tzn. signál pro anglické „yes“, tedy 
„ano“), nebo pomoc můžete odmítnout vzpažením pouze jedné ruky, 
zatímco druhou necháte šikmo dolů a vaše postava tak vytvoří písmeno 
N (tzn. signál pro anglické „no“, tedy „ne“). Pokud pomoc opravdu nepo-
třebujete, jejím správným odmítnutím zabráníte například zbytečnému 
výjezdu záchranného týmu, který vás mylně může považovat za ohrože-
ného či zraněného.

2. Na sněhovou, morénovou plochu se rozloží červené plátno o rozměru 
1x1 m, uprostřed něhož je bílá kružnice o poloměru 60 cm a šířce 15 cm, 
případně vystřelením červené rakety, světlice – tyto způsoby volání o 
pomoc vyžadují speciální vybavení, které většina běžných vysokohor-
ských turistů u sebe nemá. Zejména světlice jsou však velice účinné, 
a proto plánujete-li např. horolezení nebo jinou náročnou letní i zimní 
sportovní aktivitu, doporučujeme se jimi vybavit.

3. Signál C. T. Denta – jedná se o nejčastěji používaný nouzový signál 
(užíván od roku 1894), který je složený ze série šesti stejných znamení, 
která se mají vysílat v určitých pravidelných intervalech. Signálem může 
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být zvuk, křik, světlo (např. baterka). V praxi se 
nejlépe osvědčila píšťalka, která vám nezabe-
re prakticky žádné místo a ve výsledku může 
zachránit život. Doporučujeme píšťalku umělo-
hmotnou, kovová by mohla ve vysokých mra-
zech přimrznout ke rtům. V případě, že píšťalku 
nemáte, dalším nejlepším způsobem je pískání 
na prsty, křik a ve tmě světelné blikání.

A jak má tedy signalizace správně probí-
hat? Po dobu jedné minuty vysílat v pra-
videlných intervalech sérii šesti stejných 
znamení (tedy každých 10 vteřin např. 
zapískáte na píšťalku). Další minutu poté 
nevysíláte žádný signál a čekáte na opo-
věď – tou by správně měly být tři signály 
vysílané během minuty (tedy každých 
20 vteřin). Takto opakujete stále dokola, 
vždy minutu signalizace a minutu pauzy, 
dokud nebude na volání odpovězeno.

Nikdy nezapomeňte, že každý, kdo v 
horách zachytí nouzový signál, má mo-
rální povinnost pomoc poskytnout nebo ji 
přivolat. Nikdy tak nouzové signály ne-
používejte v případě, že pomoc skutečně 
nepotřebujete.

NEBEZPEČÍ
PŘI BOUŘCE

Jak nejlépe postupovat, pokud vás nepřízeň 
počasí zasáhne uprostřed hor?

Ačkoliv pro někoho může být bouřka tajem-
ným, magickým a obdivuhodným přírodním 
úkazem, v horách představuje poměrně ne-
bezpečné riziko, které není radno podceňovat. 
Bouřky se zde vyskytují častěji než v nížinách, 

přichází neočekávaně a bezpečné úkryty býva-
jí v náročném vysokohorském terénu vzdáleny 
až desítky kilometrů daleko.

Rakousko je jednou z bouřkově nejaktivnějších 
evropských zemí. Jen pro zajímavost: podle 
výzkumu bylo v letech 1986 až 1992 v rakous-
kých Alpách zaznamenáno celkem 22 případů 
nehod způsobených bleskem, při kterých bylo 
zasaženo 63 lidí (z nich bylo asi 20% zasaže-
ných zabito a 40% těžce zraněno). Současně 
poměrně často dochází, kromě nehod přímo 
v terénu na vrcholech nebo hřebenech, také 
k zasažení bleskem při kontaktu s kovovými 
ohradníky na pastvinách nebo při pobytu v 
jednoduchých či provizorních chatkách, které 
nemají hromosvod. Nepodceňujte také ne-
bezpečí, které představují druhotné důsledky 
bouřky – např. uvolňování kamenů, ve strmých 
místech může déšť vytvořit vodopád i na místě, 
kde je normálně sucho. Terén se stává kluzkým 
a kroupy, které mohou bouřku doprovázet, vy-
tvoří z jinak celkem snadné cesty velmi obtížný 
úsek.

PREVENCE

Každý návštěvník hor by měl vždy podniknout 
vše potřebné pro to, aby ho bouřka nezasáhla 
v horách a na nechráněném místě. Před kaž-
dou túrou sledujte aktuální předpověď počasí, 
pokud se počasí v horách změní z ničeho nic 
a máte podezření, že bouřka přijde, vyhledejte 
co nejrychleji bezpečné místo. Vždy je lepší 
raději se vrátit, než pokračovat v túře dál bez 
jistoty nalezení úkrytu.

Bouřky se vyskytují častěji odpoledne a nave-
čer. Na přicházející bouřku obvykle upozorní 



51

hrom, který je slyšet na vzdálenost do cca 20 
km. Vzdálenost bouřky lze odhadnout podle 
doby mezi pozorováním blesku a zaslechnutí 
hromu – blesk vidíte okamžitě, zvuková vlna se 
šíří pomaleji rychlostí 0.33 km/h.  Naměřenou 
dobu vydělte třemi a dostanete vzdálenost 
bouřky (tzn., že uběhne-li mezi bleskem
a hromem 9 sekund, je bouřka asi 3 km dale-
ko). Někdy můžete pozorovat také další prů-
vodní jevy, jako tzv. Elijášův oheň, při němž 
mohou obrysy různých objektů, na lidském těle 
nebo kovových prvcích vaší výzbroje modře 
světélkovat nebo praskat či bzučet.

NEBEZPEČNÁ MÍSTA
K ÚKRYTU A NOUZOVÁ 
OPATŘENÍ

Za chráněné a tedy bezpečné místo lze po-
važovat horské chaty a jiné budovy opatřené 
hromosvodem, vnitřní prostory automobilů, au-
tobusů, vlaků a lanovek. Všechna okna a dveře 
musí být uzavřeny. U auta by potom neměla 
zůstat vytažená anténa.

Při zasažení bouřkou na nechráněném místě 
v horách neprodleně vrcholy a hřebeny hor 
opusťte a snažte se dostat co nejníže. Všechny 
kovové předměty odložte co nejdál od sebe, 
pokud jste na cestě s kovovým jištěním nebo 
řetězy, snažte se dostat od těchto prvků
co nejdál. Pokud jste ve skupině více lidí, 
snažte se být co nejdál od sebe, abyste mini-
malizovali riziko řetězového zasažení bleskem. 
Účinné je odizolovat se od země – např. used-
nutím na stočené lano nebo batoh. Nohy mějte 
u sebe, čímž snižujete tzv. krokové napětí. V 
otevřeném plochém terénu je ideálním úkry-
tem prohlubeň. Vhodné místo k úkrytu nabízí i 

skalní stěny nebo vysoké předměty opatřené 
hromosvodem, kolem nichž je určité pásmo tzv. 
bezpečné zóny (poloměr zóny odpovídá výšce 
objektu), nikdy byste však neměli stát přímo
u stěny, zachovejte odstup alespoň 2 m.

V další cestě pokračujte, až bude bouřka 
vzdálena alespoň 10 km, tedy až bude mezi 
bleskem a hromem časový rozdíl alespoň 30 
sekund).

Některá místa jsou za bouřky zvláště nebez-
pečná, je proto nezbytně nutné se jim vyhýbat. 
Jedná se zejména o vyvýšené objekty jako 
samostatně stojící stromy, výrazné skalní bloky, 
vyvýšeniny hřebenů a vrcholy hor, dále cesty 
zajištěné žebříky, řetězy, drátěnými lany apod. 
Rizikový je také úkryt v těsných skalních vý-
klenkách nebo vstupních otvorech do jeskyní,
v oknech a dveřích chat, protože člověk v 
tomto případě propojuje vrchní a spodní okraje 
takových výklenků.

Stany v případě bouřky nebezpečí zasaže-
ní bleskem spíše zvyšují a rozhodně nejsou 
vhodným mostem k úkrytu. Nevhodná jsou 
také místa se silně podmáčenou půdou (na tu 
může upozornit výskyt bujnější vegetace) nebo 
louky, vlhké žleby a koryta. Velmi nebezpečné 
je pobývat v blízkosti menší než dva metry od 
vysokých objektů, které nejsou zajištěny bles-
kosvodem.
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V roce 1946 byl místním panem stavitelem Stefanem Zehentnerem 
na žádost pana Johanna Majera vypracován projekt obytného domu. 
U nádražní cesty tak byl postaven dřevěný dům, který byl postupem 
času několikrát přestavěn a dle požadavků různých majitelů zvětšován 
přístavbami. Poslední celková rekonstrukce proběhla na jaře roku 2006, 
kdy dům dostal svou stávající podobu, a to zejména v interiérech.
Rekonstrukce domu byla zahájena v lednu 2006 zpracováním 
architektonické studie a jednoduchého prováděcího projektu. 
Byl vytvořen harmonogram prací, sestaven pracovní tým, vybráni 
subdodavatelé, zajištěna veškerá nezbytná povolení a poté dne
1. 3. 2006 zahájena vlastní rekonstrukce bouracími a demontážními 
pracemi. Na rekonstrukci domu se průběžně podílelo asi 25 pracovníků 
všech profesí, počínaje architektem a konče malířem pokojů. Celkem 
bylo mezi Přerovem a Leogangem najeto 27400 km a přepraveno cca 
45 tun materiálu.

V rámci rekonstrukce byla kompletně vyměněna elektroinstalace, 
zhotoven rozvod kabelové televize a internetu, zcela vyměněna 
kanalizace, rozvod vody, vzduchotechnika, zhotoveno topení, 
vyměněna okna, veškeré dveře, nábytek, kuchyně. Z původních tří 
koupelen byl jejich počet rozšířen na 9. V rámci využití prostoru byly 
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kompletně zatepleny a obloženy půdní prostory. Po celou dobu rekonstrukce byli pracovníci 
ubytováni v domě, kde se postupně stěhovali z jednoho místa na druhé. První hosté byli 
ubytováni dne 22. 7. 2006. V následujícím roce byly provedeny poslední venkovní úpravy
a dům s názvem Blueberry tak dostal konečnou podobu.

WILDBACH v toku času

Dům byl postaven v roce 1948 za pomoci státních dotací rodinou Josefa Baumanna. Suterén
a přízemí jsou zděné, první patro a podkroví jsou z dřevěných trámů. Dům byl průběžně po čás-
tech rekonstruován, zejména rodinou Daxeckerových. Postupně k němu byly přistavěny chlévy pro 
dobytek, garáž a kůlna. Úplné rekonstrukce se dům dočkal až na podzim roku 2008, kdy dostal 
současnou podobu. Vlastní stavební práce byly zahájeny po dokonalé přípravě na začátku října 
2008. Díky zkušenostem z předchozí rekonstrukce a se stejným týmem kmenových pracovníků,
se podařilo dům opravit v rekordně krátkém čase za 63 pracovních dnů při 12 hodinových směnách.

V rámci rekonstrukce byla obdobně jako v předchozím domě kompletně vyměněna elektroinstalace, 
zhotoven rozvod kabelové televize a internetu, zcela vyměněna kanalizace, rozvod vody, 
vzduchotechnika, zhotoveno topení, částečně vyměněna okna, veškeré dveře, nábytek, kuchyně. 
Z původní jediné koupelny v domě byl jejich počet zvýšen na sedm. V rámci využití prostoru byly 
kompletně zatepleny půdní a suterénní prostory. První hosté byli ubytováni 20. 12. 2008.
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PENSION BARANEK v toku času

V roce 1979 byla na základně schváleného projektu zahájena a dokončena stavba malého hotelu 
s 28 lůžky, jehož součástí byl i zcela nevyužívaný vnitřní bazén pro hosty. Až do naší rekonstrukce 
tak neměly tyto prostory žádné praktické využití a sloužily spíše jako skladiště nepotřebných věcí. 
Ačkoliv v průběhu své existence dům několikrát změnil majitele, stále fungoval jako ubytovací zaří-
zení. Pod vedením předposledního majitele – tzv. time-sharingové společnosti, dům velmi zchátral 
a fungoval jen ze setrvačnosti.

Haus Happy – takový byl původní název našeho třetího pensionu, který později získal název Pen-
sion Baranek. Prvního listopadu 2013 jsme dům koupili a ještě v ten den zahájili rozsáhlou moderni-
zaci, již tradičně s maximálním pracovním nasazením. Bylo zapotřebí jednak přizpůsobit dům aktu-
álním požadavkům a normám pro provozování ubytovacího zařízení a současně vytvořit maximálně 
komfortní místo pro hosty. Nevyužité prostory bazénu byly přestavěny na prostornou lyžárnu,
k sauně přibyla infrasauna. Kvůli špatnému stavu budovy však bylo prvořadým úkolem zajištění 
bezpečnosti a pohodlí hostů. 

V celém domě byl instalován nejmodernější protipožární systém, byly vyměněny postele, lůžkoviny, 
koberce, závěsy, záclony, čalounění, veškerá sanita – toalety, umyvadla, baterie, ventilátory
a dá se zkrátka říci, že změnou prošlo v podstatě vše, na co se v pokojích podíváte. V létě 2014 
proběhla také úprava exteriéru a okolí domu.



O
BS

A
H Úvod – Pro váš pohodový pobyt

Důležité informace a kontakty
Salzburská karta – více zážitků za méně peněz 
pro celou rodinu
Tipy na nezapomenutelné zážitky
Letní aktivity
Vysokohorská turistika a výlety
Výlety na jezera, soutěsky a vodopády
Cyklistika
Venkovní koupání
Další sportovní a venkovní aktivity
Celoroční zážitky
Města a vesnice
Další užitečné tipy, které se před návštěvou 
Salzburgu hodí znát
Užitečné informace a zajímavosti
Historie domů Baranek Resorts

1
2–7

8–10

11–15
16–18
19–23

24–26
27–30
31–32
33–35
36–38
39–46
47–48

49–51
52–54


