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Mnoho lidí zná a oceňuje tento region z důvodu jeho excelentní nabídky zimní dovolené.
Důležitým přírodním předpokladem je sníh na sjezdovkách a běžkařských stopách – tedy
zmrzlá voda. V létě můžete v pohoří Nízkých Taur a Dachsteinu spatřit a na vlastní kůži zakusit
překvapivé množství podob vodního živlu.

Tento region, ležící ve středu Rakouska, patří s přibližně 1 000 prameny, 300 horskými
jezery a 100 vodopády k těm oblastem Alp, které mají největší hojnost vody. Novinka v
roce 2016: „Vrcholová plovárna ze starých časů“ na Riesneralm. Průzračnou taurskou vodu
dokázali ocenit již
„letní otužilci“ v padesátých letech 20. století.
Tehdy bylo ve středu obce Donnersbachwald zřízeno malé a hezké koupaliště. Před pohledy
zvenčí bylo přísně chráněno hustým dřevěným plotem. Tato úctyhodná stará plovárna
inspirovala Riesneralm Bergbahnen, inovativní společnost, provozující lanovky, k stavebnímu
projektu, který je v alpském prostoru jedinečný.

Do začátku letní sezóny 2016 vznikne bezprostředně vedle horní stanice lanovky v nadmořské
výšce 1 820 m n. m. atrakce „Vrcholová plovárna ze starých časů“. Vodní plocha bude mít
rozlohu osm krát šest metrů. Upřednostňovaným stavebním materiálem je dřevo – venku bude
použit modřín, uvnitř bude betonové jádro obloženo borovicí. Koupání na vrcholu hor bude
možné i při nízkých teplotách vzduchu. Voda bude totiž vyhřívaná a jako ochrana před větrem
poslouží skleněné stěny. Za nimi se návštěvníkům koupaliště naskytne působivý panoramatický
výhled do všech světových stran na vrcholy Nízkých Taur.

Ke koupališti na vrcholu hor se dostanete lanovkou Riesneralm Bergbahn, která nese
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ocenění „nejlepší rakouská letní horská lanovka“. Při příjezdu nahoru se návštěvníkům
otevře dechberoucí horské panorama.Skvělé podmínky pro pěší turistiku podél potoků a
řekJako pramen bublá, jako potok zurčí, v rokli hučí, jako vodopád burácí, je klidným zrcadlem
jako horské jezero nebo zamrzá do podoby ledovce.

Vodu, elixír života, lze při procházkách v regionu Schladming-Dachstein spatřit v
nejrůznějších formách. Jedinečným příkladem je tematická cesta „Wilde Wasser“ (Divoké
proudy) ze Schladmingu do údolí Rohrmooser Untertal, která odhaluje nepřeberné množství
podob chladného živlu. Tato stezka obdržela mezinárodní vyznamenání „turistická cesta
National Geographic“. Jako vysokohorská trasa vede kromě jiného kolem nejvyšších vodopádů
Štýrska s názvem Riesach, které z výšky 140 metrů burácí do údolí. Ohromující přírodní
podívanou nabízejí zvláště po tání sněhu na jaře.Široká nabídka vodní zábavy a sportůRodiny
najdou v regionu Schladming-Dachstein bezpočet jezer ke koupání a rekreaci.

Doplňuje je sedm vyhřívaných koupališť – Schladming, Ramsau am Dachstein, Haus,
Gröbming, St. Martin, Mössna a Öblarn. Řeka Enže rozbuší srdce všech nadšených
milovníků raftingu. Tato řeka nabízí trasy na divoké vodě různých obtížností – i pro kanoisty.
Dobrodružství a zážitek z přírody slibuje canyoning, tedy zdolávání soutěsek, kdy zkušení
průvodci bezpečně vedou návštěvníky dramaticky rozeklanými vodními toky regionu.

Nejkrásnější vodní zážitky v regionu Schladming-Dachstein

Jezera Spiegelsee na Reiteralm - oblíbený fotografický motiv zrcadlení Dachsteinu

Silberkarsee v Ramsau am Dachstein - romantická soutěska s bystřinou se 3 ferratami

Klafferkessel v Rohrmoos-Untertalu - vysokohorská jezerní plošina s více než 30 jezery

Giglachsee, Duisitzkarsee a Riesachsee ve Schladmingských Taurách - oblíbené výletní cíle
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Steirischer Bodensee v Seewigtalu - ideální výletní cíl pro rodiny

Goldlacken v Sattentalu bei Pruggern - místo známé rovněž pod názvem malý Klafferkessel

Schwarzensee v přírodním parku Sölktäler - přírodní skvost v přírodním parku Sölktäler

Spechtensee ve Wörschachwaldu - idylické rašeliništní jezero

Soutěsky

soutěska Talbachklamm a tematická stezka „Wilde Wasser“ ve Schladmingu

soutěska Silberkarklamm v Ramsau am Dachstein

soutěska Donnersbachklamm v Irdning-Donnersbachtalu

soutěska Wörschachklamm ve Wörschachu

Vodopády

Riesach v Rohrmoos-Untertalu

Luser a Gradenbach ve Weißenbachu bei Haus
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Tal der stürzenden Wasser u Steirischer Bodensee v Seewigtalu

Salza u obce St. Martin am Grimming

Dürrmoos v přírodním parku Sölktäler

Vodní radovánky a koupání

koupaliště Pichl s vodními atrakcemi

vodní mlýn v Ramsau am Dachstein

Ramsau Beach

Kneippův bazén ve Weißenbachu bei Haus

jezero Aich

Kneippův bazén a solankové inhalatorium v Gröbmingu

Putterersee

4/5

Schladming-Dachstein - region vodních aktivit

Středa, 27 Duben 2016 18:22 - Aktualizováno Neděle, 01 Květen 2016 21:50

rekreační zařízení v Irdning-Donnersbachtalu

HochSEEsitz a „Vrcholová plovárna ze starých časů“ na Riesneralm

vyhřívaná koupaliště: Schladming, Ramsau am Dachstein, Haus, Gröbming, St. Martin,
Mössna, Öblarn

Voda je život a fakta o vodě

97 % celosvětových vodních zásob tvoří mořská voda

2,7 % celosvětových vodních zásob tvoří sladká voda

0,3 % celosvětových vodních zásob tvoří pitná voda

Lidské tělo se skládá cca ze 70 % z vody.

Lidský mozek se skládá cca z 90 % z vody.

Voda pokrývá 72 % zemského povrchu.

Mořská voda a lidská krev mají shodnou hodnotu pH, a to 7,4 pH.
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