
V Horním Rakousku se mezi horami porostlými hustými, tmavě zelenými lesy rozkládá 
sedmdesát šest ledovcových jezer ve všech odstínech modré. Na jejich březích leží menší 

i větší městečka, v nichž si kdysi Sommerfrische, poklidné letní radovánky u vody, 
vychutnával i císař František Josef s manželkou Sissi nebo malíř Gustav Klimt
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a bufet již bude daleko, nic se neděje. Voda z Almsee, z řek vtékajících 
do jezera i ze všech dalších ledovcových jezer v Salzkammergutu je pitná. 
Během horkých letních dnů si navíc v přítocích můžete zchladit unavená 
chodidla a dopřát si přírodní Kneippovy lázně.

Procházka kolem celého jezera Almsee zabere asi 1,5 hodiny. Je ideální 
na praktikování filozofie japonských lesních lázní šinrin-joku, kterým 
se zde v borovicových lesích kolem jezera věnují i profesionální lektoři 
a milovníci lesů i na pobytových kurzech Waldness neboli „lesnosti“. 

Ukázkou místního obdivuhodného přístupu k přírodě je také Wild-
park Cumberland, přírodní rezervace, která leží jen dva kilometry 
od jezera Almsee. Nazvat tento park s místní faunou a flórou zoologic-
kou zahradou by nebylo na místě. Rozkládá se na 5 000 ha lesa, do kte-
rého má drtivá většina zvířat volný přístup. Devadesát procent zvířat, jež 
zde žijí, patří výhradně k fauně ze salzkammergutských lesů. 

Pokud si na procházku parkem chcete dopřát dostatek času, vyhraďte 
si alespoň 2 hodiny. Budete tak mít prostor na některých místech 
 vyčkat, až se zvířata objeví, nebo se u jezera rozvalit do trávy a udělat si 
piknik u vody. Na prohlídce se vám budou hodit pevné boty a užitečný 
může byt i dalekohled (a stejně tak německá slovní zásoba z oblasti 
zvířecí říše, jelikož popisky zvířat jsou zde zatím jen v tomto jazyce). 
Park nabízí sedm tematických prohlídek, ale prohlédnout si ho samo-
zřejmě můžete i sami. Během pracovních dnů se vyhnete vysoké víken-
dové návštěvnosti a v restauraci přímo v parku nebudete muset dlouho 
čekat na jídlo (parkování zdarma; vstup: 6,50–10 €/160–250 Kč;  
wildpark.at).

Když jsou horké letní dny, zvířata se 
obvykle schovávají ve stínu stromů a lesa. 
Tento medvěd se ale rozhodl, že se raději 

zchladí ve svém jezírku

JEZERO JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE, A NENÍ TEDY 
náhodou, že to tady v přírodě žije. Na hladině se spokojeně hou-
pe kachna s několika mláďaty, po dřevěném můstku nad křišťá-

lově čistou říčkou občas proběhne tmavohnědá myš a v korunách 
vysokých jehličnanů a listnáčů zpívají ptáci. O víkendu do sebe uklid-
ňující zelenou barvu celého okolí nasává mnoho návštěvníků, ale 
během pracovních dnů se do prašné kamenné stezky, která se táhne 
kolem jezera, otiskne jen málo podrážek. Klid, čerstvý vzduch, dechbe-
roucí výhledy a žádný spěch. „Příroda je náš poklad,“ říká náš průvod-
ce Stefan Schimpl, když kráčíme podél jezera směrem k horskému 
masivu naproti nám. Almtal, ve kterém se jezero nachází, je součástí 
350km pěší trasy BergeSeenTrail od jezera k jezeru (salzkammergut.
Kolem jezera nejsou vybudované žádné hotely ani velké restaurace, 
pouze jedna základní studentská chata a bufet, kde si návštěvníci rádi 
pochutnávají na svačině. Pokud ale během procházky dostanete žízeň 

Almsee je na salzkammergutské 
poměry malé jezero v západní 
části regionu, které je obklopené 
horským masivem s výškou  
2 400 m n. m.

Nahoře: Piknikový stůl s lavičkou 
před pohořím Totes Gebirge 

u jezera Almsee. 
Dole vlevo: Jezero Almsee. 

Dole vpravo: Bernhard Lankmaier, 
ředitel parku Wildpark Cumberland

Waldness
Odpočinek přímo na lehát-
kách na borovicích, které 

uvolňují spoustu zdraví pro-
spěšných silic – to je jedna 

z aktivit na lesních pobytech 
Waldness nedaleko jezera 

Almsee. Člověk se zde dosta-
ne do toho nejbližšího spojení 
s přírodou. Odpočívá, medi-
tuje, dozvídá se zajímavosti 
o životě lesa a nabírá nové 

zásoby energie  
(waldness.info).

Nahoře: Vlci žijí 
v prostředí Wildparku 
spolu s medvědy, proto 
jsou pořád ostražití. 
Dole vlevo: Jezero 
ve středu Wildparku 
s horami v pozadí. 
v kroužku: Medvěd 
hnědý se chladí 
ve svém jezírku

cz). 
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MĚSTO JE OBKLOPENO NÁDHERNÝMI ZELENÝMI KOPCI 
se stovkami cyklostezek a leží jen necelou půlhodinu 
od jezera Traunsee, ideální lokality na vodní sporty. V pá-

tek se v Bad Ischlu ve slavné Trinkhalle na pěší zóně konají trhy 
a na venkovním jevišti v Kurparku před divadlem za příznivého 
počasí organizují od poloviny června do začátku září venkovní kon-
certy zdarma. 

Jedním z pokladů hornorakouského městečka Bad Ischl je i cuk-
rárna Zauner. Už z venku každého zákazníka překvapí její císařská 
duše. Konditorei Zauner byla totiž založená již v roce 1832. Dnes jí 
vede Philipp, představitel již sedmé generace rodiny cukrářů, kteří 
svými sladkostmi kdysi zásobovali i císaře Františka Josefa. V cukrár-
ně pracuje kromě Philippa dalších 35 cukrářů, díky čemuž má Zau-
ner nejširší nabídku dortů ze všech cukráren v Evropě. Z velkého 
pultu ve tvaru U, který je plný ovocných dortů, čokoládových prali-
nek, tradičních koláčů a místních specialit, jako třeba fialek nakláda-
ných v cukru, se vybírá jen těžko. Pokud tedy při návštěvě cukrárny 
nebudete vědět, co si objednat, můžete začít nejslavnějším produk-
tem od Zaunerů: Zaunerstollen, čokoládou obalenou štólou s nugá-
tem a kousky křupavých oříšků uvnitř. Konditorei Zauner najdete 
na pěší zóně Pfarrgasse a pobočku i s restaurací můžete využít třeba 
k obědu na promenádě u řeky Traun (zauner.at).  

vlevo: Philipp Zauner, představitel 
sedmé generace slavného 
cukrářského rodu.
vpravo: Kaiserville, letní sídlo 
Františka Josefa I. a Sissi.
Nahoře: Interiér cukrárny Zauner 
s dobovým nábytkem

V čele cukrárny Zauner 
s nejširší paletou sladkostí 
v Evropě stojí Philipp, představitel 
sedmé generace cukrářské rodiny

Od Almsee podél násobně většího jezera Traunsee, na jehož 
břehu leží i městečko Gmunden s téměř přímořskou atmosférou, se 
po hodině jízdy dostáváme do císařského lázeňského města Bad 
Ischl. Léto co léto zde své Sommerfrische trávil kromě mnoha dal-
ších obyvatel Vídně i František Josef I. s manželkou Sissi, kterým se 
údajně právě díky lázeňské vodě podařilo po letech marných pokusů 
zplodit několik potomků. Císařský manželský pár si zde vybudoval 
letní Kaiservillu, která se však později proslavila něčím zcela jiným 
než oslavou plodnosti. Po sarajevském atentátu na Františka Ferdi-
nanda, jenž měl být následníkem Františka Josefa I. a jenž byl jeho 
synovcem, podepsal císař v Kaiserville listinu, která vedla k vypuk-
nutí 1. světové války v Evropě. Kromě 2 500 loveckých trofejí si tedy 
můžete ve vile prohlédnout i originál dokumentu, který odstartoval 
sérii konfliktů, z nichž nakonec vznikla 1. světová válka.  Doposud 
leží na stole muže, který o něm v roce 1914 rozhodnul…

Bad Ischl je ovšem na svého císaře doposud pyšný, a tak město 
každoročně slaví císařovy narozeniny. Oslavy začínají vždy 18. srpna 
v podvečer slavnostní mší a pokračují v následujících dnech, během 
nichž se koná spousta kulturních akcí včetně velkolepé přehlídky 
s koni a spřeženími. 

Bad Ischl však nežije jen z minulosti. Je to město s ukázkovým 
komunitním životem, které nedávno získalo v konkurenci 700 dal-
ších evropských měst nejvyšší skóre v hodnocení životní úrovně. 
Důkazem je i ocenění Evropské hlavní město kultury 2024, které  
Bad Ischl získalo i přesto, že zde žije pouze 14 000 obyvatel.

Ke Kaiserville vede stromy 
lemovaná cesta nad řekou Ischl, 
kdysi určená pro koňské spřežení. 
Ve středu stojí průvodkyně Noelia 
Torresová, která se rakouských 
tradic a krojů drží i přes svůj 
guatemalský původ
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Nahoře vlevo: Zille s převozníkem 
Johannem Immervoll. 
Nahoře vpravo: Vyhlídka Skywalk 
nad Halštatem s výhledem na vesnici 
Obertraun, pohoří Dachstein a strmě 
dolů na historické centrum Halštatu

Na Halštat se můžete podívat hned ze čtyř úhlů, a tak je dobré 
vyhradit si na návštěvu alespoň jeden den. Parkování v Halštatu je 
drahé a obvykle se dá místo sehnat jen stěží. I počet autobusů, které 
mohou do města během jednoho dne dorazit, je omezen. Nejvhodněj-
ší je buď parkování na druhém břehu jezera v Obertraunu, nebo 
jízda vlakem, který taky staví na druhé straně jezera. V obou přípa-
dech se vám pak cestou do Halštatu na tradičních dřevěných člunech 
Zille s převozníkem naskytne nádherný pohled na městečko z vody. 
Když navíc přijedete do Halštatu vlakem, budete mít k jakémukoliv 
spoji okamžitý lodní spoj, který vás bez čekání přepraví rovnou 
do města (obousměrná jízdenka 6 €/150 Kč/osoba). Mnohým návštěv-
níkům se plavba lodí s výhledy na okolní hory natolik zalíbí, že se pak 
rozhodnou i pro některou z tematických variant plavby na Zille, třeba 
romantickou plavbu při úplňku nebo naopak ranní plavbu se snídaní. 
Zvláštní tvar Zille vás určitě okamžitě udeří do očí. Loďka ovšem není 
přizpůsobená velkým turistickým skupinám, ale svému původnímu 
účelu: kdysi se totiž využívaly na přepravu vytěžené soli z Halštatské-
ho jezera po proudu řek všemi možnými směry. 

Když se pak ocitnete přímo v Halštatu, je jen na vás, který úhel 
na město si vyberete jako druhý: seshora, z podzemí nebo přímo 
z historického centra? Pokud se návštěvníci rozhodnou pro první 
možnost, čeká je krátká cesta strmou pozemní lanovkou (36 €/950 Kč/
osobu) ke Skywalku, špičaté vyhlídce s úžasnými výhledy na jezero, 
na vesnici Obertraun i na horský masiv Dachstein, který jezero 
lemuje z jižní strany. Od vyhlídky je to pak 15 minut pěšky k solnému 
dolu. Pokud si ji zařadíte na itinerář, nezapomeňte se na ni řádně 
vybavit. I v létě jsou v ní pouze 4 °C, takže se bude hodit teplé oblečení 
a pevné boty (otevírací hodiny a informace o vstupném najdete 
na salzwelten.at/de/hallstatt).

DACHSTEIN
Nad Halštatským jezerem se 
vypíná 3 000 m vysoké pohoří 
Dachstein, na které se můžete 
nechat vyvézt kabinovou la-
novkou (derdachstein.at/en/
tickets-infos). Nahoře na vás 
bude čekat vyhlídka Five 
Fingers, která taky nabízí te-
matický program. Třeba v létě 
za úplňku se vám zde naskytne 
úchvatný pohled na zapadající 
slunce na jedné straně a na již 
rozsvícený měsíc na druhé.

SŮL V HALŠTATU
Salzwelten je halštatským 
srdcem, které bije v jeho 
útrobách vytrvale již ti-
síciletí. Nejtradičnějším 

možným suvenýrem, který si 
z Halštatu můžete odnést, je 
proto sůl. A fantazii se meze 

skutečně nekladou…  
Kromě klasické soli si 

tady opatříte sůl se spoustou 
přírodních příchutí, solné 

mlýnky, mýdla s přídavkem 
soli, solné lampy a spoustu 
dalších solných produktů. 
Největší kolekci najdete 

v obchodě solného dolu nebo 
v informačním centru.

Pohled na evangelický kostel 
v Halštatu ze dřevěné loďky Zille, 

která se plaví po Halštatském jezeře
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Fontána
Kostel sv. Wolfganga je posta-
ven na břehu jezera a s ka-
menným náměstíčkem za rohem 
působí, jako by stál ve Středo-
moří. Uvnitř najdete 550 let starý 
gotický oltář s nádhernými zlatými 
sochami. V jeho středu stojí další, ba-
rokní oltář, který měl nahradit původní, 
ale jelikož autor nového oltáře vyhro-
žoval, že jej nedokončí, pokud ten starý 
vyhodí, správci kostela se rozhodli ponechat 
oba. Před kostelem stojí Wolfgangova fontána, 
ve které se kdysi myli poutníci, aby si vyléčili 
zdravotní neduhy. 

vlevo Nahoře: Výpravčí 
ve stanici na Schafberg Bahn.

vpravo Nahoře: Poutnické město 
na jezeře Wolfgangsee.

vpravo Dole: Fontána 
sv. Wolfganga, biskupa z Řezna, 
u kostela ve městě St. Wolfgang

Protáhlé jezero Wolfgangsee, 
hýřící všemi odstíny modré, lemuje 
spousta pláží a přístupné hory

SEDÁME NA DŘEVĚNOU LAVICI UVNITŘ RUDÉHO VLÁČKU, 
sledujeme výpravčího, jak zavírá všechny dveře na nejstrměj-
ší zubačce Rakouska a čekáme, jak asi bude 30% stoupání 

na horu vypadat. Schafberg Bahn (salzburg-bahnen.at) jezdí 
od roku 1893 z městečka St. Wolfgang na 1 732 metrů vysoký Schaf-
berg. 130 let bez jediné nehody láká každého, kdo se v St. Wolfgangu 
ocitne. V případě 35minutové jízdy totiž skutečně platí, že cesta je cíl, 
a to i díky výhledu na sedm jezer a pohoří Dachstein, který se člově-
ku z vrcholu naskytne. Ozubená lanovka se svými kovovými zuby 
celou cestou hladově zatíná do skalnatých srázů, díky čemuž pasa-
žérům nabízí úchvatné výhledy na jezero Wolfgangsee z mnoha 

Pohled z motorového člunu na skalní útesy 
u nejhlubšího bodu jezera Wolfgangsee

úhlů. I přesto si však někteří zvolí raději jednu ze tří peších tras, 
která je na Schafberg neboli Horu ovcí dovede, a výhledy z hory si 
raději zaslouží po tříhodinové námaze. Trasa zubačky i pěší stezky 
vedou přes hustý les plný původních jedlí, smrků a buků a je možné 
zde občas zahlédnout jeleny nebo kamzíky.  

I přes jasné ráno jsme se však ve stanici na Schafbergu ocitli 
zahaleni v oblacích, které se trhaly jen velmi neochotně. Místo foto-
grafování výhledů jsme se tedy věnovali identifikaci lučních květů, 
mezi nimiž se ukrýval i vzácný koniklec. Včely a motýli poletovali 
kolem medonosných květů modrých, fialových, jasně žlutých a cyk-
lamenových barev a zatažená obloha jim nijak nevadila.  

Po návratu dolů, zpátky do krajiny slunce a jasné oblohy jsme 
zamířili rovnou do centra města St. Wolfgang, které leží přímo 
na jezeře a pojí se se jménem svatého Wolfganga stejně jako španěl-
ské Santiago de Compostela se svatým Jakubem. Svatému Wolfgan-
govi, který zde žil, se totiž připisuje mnoho zázraků, a tak mu tu byl 
postaven nádherný kostel se dvěma vzácnými oltáři i fontána s vo-
dou, o níž byli poutníci přesvědčeni, že je léčivá. Pěší putování, ať už 
z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního spirituálního 
obrození, momentálně zažívá v Rakousku renesanci a vítá i poutní-
ky ze zahraničí.

Kromě biskupa Wolfganga se město spojuje i s dalším Wolfgan-
gem, a to tím nejslavnějším, nebo spíše s jeho stejně talentovanou 
sestrou Nannerl Mozartovou, která však nikdy nedostala prostor 
svůj talent rozvíjet. Trávila zde své Sommerfrische i s rodinou 
a po smrti bratra se stala hlavním zdrojem informací o hudebníkově 
životě. St. Gilgen, vesnici, ve které žila, si můžete prohlédnout třeba 
z vody během jízdy na motorovém člunu nebo můžete navštívit 
i muzeum této ženy, ze které se slavná klavíristka nestala jen proto, 
že se narodila ve špatném století (mozarthaus.info). 
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Reinanke, ryba, kterou kromě Salzkammergutu nenajdete nikde 
jinde na světě. 

Kolem jezera leží několik veřejných pláží, na které se neplatí 
žádný vstup. Dostanete se k nim auty, na kolech nebo si sem může-
te vyrazit třeba na Segwayi. Prohlídky na tomto dopravním pro-
středku tu na rozdíl od evropských metropolí nenarušují život 
chodců na chodnících a je zde spousta stezek, které můžete k této 
ekologické jízdě využít (funflitzer.at). Instruktoři vám sestaví tak 
dlouhou trasu, po jaké toužíte, a se zastávkami, jaké si zvolíte. Snad-
no a bez nutnosti parkování se tak třeba dostanete k méně zná-
mým plážím, o kterých návštěvníci obvykle nevědí.

Bazilika svatého Michaela (pfarre-mondsee.at) byla v roce 2009 
zcela zrekonstruována včetně všech soch a obrazů. Bílé zdi v kom-
binaci se starorůžovými klenbami a tmavým dřevem na 17 barok-
ních oltářích doplňují živé barvy na obrazech a okamžitě po vstupu 

otevírají pohled do duchovní historie města. Bazilika, která je sou-
částí jednoho z nejstarších benediktinských klášterních komplexů 
v Evropě, se dnes využívá zejména na kulturní akce. Neproslavila se 
však jen svou krásou či historií, ale především druhem „turismu“, 
jímž do Mondsee každoročně láká tisíce návštěvníků z celého 
světa. Ročně se zde totiž koná kolem 250 svateb, z toho asi 100 
přímo v bazilice a zbytek v ostatních klášterních prostorách. Jednu 
sobotu tak můžete před bazilikou potkat klidně i osm nevěst… 
Rakousko možná není v našem pojímání zapsáno jako nejroman-
tičtější země Evropy, ale pokud partnerku požádáte o ruku třeba 
na idylické plavbě na Zille na Halštatském jezeře (jak už to dle slov 
převozníka udělalo mnoho mladých mužů), samotnou svatbu si 
pak můžete užít jen o pár kilometrů dál, u dalšího romantického 
jezera, kde se svatební agentury předhání v tom, jakou svatbu vám 
připraví. 

Bazilika 
sv. Michaela 

v Mondsee

Mondsee neboli 
Měsíční jezero má tvar 
protáhlého půlměsíce a leží 
u stejnojmenné obce

Dračí stěna je jednou z nejkrásnějších ferrat 
v celém Rakousku. Není příliš náročná, takže 

by ji měli zvládnout i mírně pokročilí. Ať už pa-
tříte k nim nebo k profesionálům, během lezení 

budou vaši pozornost neustále upoutávat 
výhledy na jezero Mondsee a na nádherné 

alpské předhůří. Součástí je i lanový 
můstek a romantická lavička 

(hornirakousko.cz).

Drachenwand

Nahoře: Prohlídka města Mondsee 
na Segwayích se zastávkou 
na oblíbené pláži Schwarzindien .
Dole: Interiér baziliky, která se objevila 
i ve slavném muzikálu Za zvuků hudby.
Dole vpravo: Lezkyně na ferratě 
na Dračí skále nad jezerem Mondsee

JEZERO JE PLNÉ PRŮZRAČNÉ PITNÉ VODY A SPOUSTY RYB, 
včetně dvou endemitů. Jak už to navíc v Salzkammergutu 
bývá zvykem, výhledy z vody jsou tak krásné, že se někdy 

uprostřed plavání člověk zapomene nadechnout. 
Mondsee je součástí přírodní rezervace, a tak na jeho 

březích nemá místo nic, co ze samotné přírody nepochází. 
I veřejné pláže lemuje rákosí a molo, ze kterého zde milov-
níci vody (v létě má až 27 °C) skáčou do vody, je taky 
z čistého dřeva. I přesto, že je jezero součástí rezervace, 
praktikují se zde všechny možné vodní sporty. Obvykle 
však k jezeru návštěvníci jezdí spíše, aby si odpočinuli 
poté, co si dají řádně do těla na nedaleké ferratě na Dračí 
skále, kterou ročně sleze kolem 30 000 lezců. Jezero navíc 
poskytuje okolí i zdroj obživy – žije v něm třeba 
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Jóga na paddleboardech je na Attersee stále 
populárnější. Ranní lekce probíhají během léta 
téměř každý den a k dispozici jsou i souk-

romé večerní hodiny u západu slunce. 

Silná ženská postava však v oblasti umění není pro Attersee ničím 
novým. Jedna taková totiž stála i za Gustavem Klimtem, a dokonce 
i za jeho modrým hábitem, jenž vyvolával v očích všech místních smíše-
né pocity. Emilie Louise Flögeová byla módní návrhářka z Vídně, kterou 
začaly strnulé šaty, jež ženám v 19. století nedaly volně dýchat, nudit 
a otravovat. Vyšla proto na trh s kolekcí příjemných volných šatů, podle 
nichž navrhla i pánský model pro Gustava, se kterým u Atterského jezera 
trávila spoustu času. Emilie byla bohémka a byla považována za životní 
společnici Klimta. Zobrazil ji i na mnoha svých obrazech a kritici často 
spekulují, že jeho slavný obraz Polibek zobrazuje právě jeho s Emilií. 

Jen dvacet minut autem od Atterského jezera leží kulturní mekka 
Salzburk, kde se každoročně v létě koná slavný kulturní festival 
(2. polovina července– srpen; salzburgerfestspiele.at/en). Festival je osla-
vou umění ve všech jeho formách, ať už je to hudba nebo vizuální tvor-
ba. Nabízí pestrý program, po kterém si návštěvníci rádi udělají pár dnů 
volna právě u Attersee. S rozlohou 46,7 km² je Attersee třetím největším 
jezerem v Rakousku a v létě se zde teplota vody vyšplhá až na 25 °C.  
Je navíc nádherně průzračná, takže kromě jachtařů a plavců ji celoročně 
využívají i potápěči, kteří zde mají hlavně v zimě viditelnost až 
na 25 metrů. 

Oblast Attersee byla navíc v dubnu tohoto roku vyhlášena za rezer-
vaci tmavé oblohy, což znamená, že na pozorování hvězdné oblohy 
jsou zde jedny z nejlepších podmínek v celé Evropě  
(naturpark-attersee-traunsee.at).

MOŽNÁ I PROTO ZDE VLÁDNE KROMĚ TRADIČNÍ atmo-
sféry Sommerfrische i jakýsi umělecký duch, který se 
vznáší všude kolem jezera. Člověk má téměř chuť koupit 

si plátno a barvy a něco si taky namalovat. Dvacet jedna kilometrů 
dlouhé jezero lákalo ze stejného důvodu i malíře Gustava Klimta, 
jenž trávil čas během roku převážně ve Vídni. Kromě jezera ho však 
přitahovaly i hory kolem Attersee, po kterých se často procházel 
v ikonických dlouhých modrých šatech, a tamní květy všech barev 
se staly ústředním motivem většiny jeho obrazů z Attersee. V zahra-
dě Centra Gustava Klimta (klimt-am-attersee.at/cs) si dokonce 
můžete prohlédnout jeho obrazy v původní 3D verzi: centrum vysa-
dilo malé orámované zahrady dle Klimtových obrazů s květy.

Umělecký duch Attersee ovšem nežije jen z dob předválečných. 
Díky mladé galeristce, která se k Atterskému jezeru přestěhovala 
z Vídně a přinesla s sebou ducha současného umění, zde vznikla 
Galerie Petry Seiserové (galeriepetraseiser.at), kde se umění nejen 
vystavuje, ale i prodává. 

U Atterského jezera trávil 
rok co rok léto i Gustav Klimt, 
který zde namaloval čtyřicet šest 
obrazů

vlevo Dole: Snídaně  
ve Ville Weiss

vpravo Dole: Villa Weiss se 
zahrádkou nad Atterským 

jezerem
Nahoře: Obraz Polibek 

od Gustava Klimta

Ubytování
Villa Weiss představuje 

Sommerfrische per se. Byla 
zrekonstruována dle stylu 

před 100 lety a  nabízí osm 
nádherných pokojů, z nichž 
některé mají výhled přímo 
na jezero. Tři minuty pěšky 
od vily leží soukromá pláž. 
Posnídat zde můžete na za-
hrádce s výhledem na Atter-

see (villaweiss.at). 

Atterské jezero je v létě 
plné jacht, které jsou běžně 
dostupné i k pronajmutí. 
vpravo: Ranní lekce jógy 
na paddleboardech
Nahoře: Ředitelka galerie 
současného umění u Attersee 
Petra Seiserová
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