
Informace o trasách po starém meste
s trojrozměrnou panoramatickou mapou Gmundenu 
a informacemi o parkovištích

VITEJTE
v Gmundenu

Prázdninový region Traunsee - Salzkammergut
Gmunden • Altmünster • Traunkirchen • Ebensee • Pinsdorf • Gschwandt
A-4810 Gmunden • Toscanapark 1 • tel.: +43 (0) 7612 74451
fax: +43 (0) 7612 71410 • email: info@traunsee.at

www.traunsee.at
www.facebook.com/traunseeregion

1

Kašna 
Salzträgerbrunnen  –
Kašna je umístena na námestí
Rinnholzplatz a je jedinou
keramickou kašnou v Rakous-
ku. Tato kašna znázorňuje
nekdejší profesi nosiče soli.
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Farní kostel – Nejcennejší částí farního kostela je hlavní oltář vyt-
vořený Thomasem Schwanthalerem (jediný oltář s klanením Tří králů
v Rakousku). Keramická Madona Ochranitelka nad pravým postran-
ním vchodem byla vytvořena jako podekování za to, že Gmunden
zůstal ušetřen válečných škod.
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Kolesový parník „GISELA“ – „Velká stará dáma“, jak jí často
přezdívají, brázdí vlny jezera Traunsee jako jediná památkove
chránená loď v Rakousku. 
Provozní doba: každou nedeli od července do začátku září. 
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PRÁZDNINOVÝ REGION
TRAUNSEE - SALZKAMMERGUT

Toscanapark 1 • 4810 Gmunden, Rakousko

tel: +43 (0) 7612 74451 • fax: +43 (0) 7612 71410 

e-mail: info@traunsee.at

www.traunsee.at

www.gmunden.at

Muzeum v bývalém
úřadu Solné komory –
Kammerhofmuseum
Komorní dvůr – domov a sídlo
mocných úředníků Solné ko-
mory – se od roku 2008 stal
muzeem „K-Hof Museum“ a v
budove bývalého úřadu Solné
komory je umístena jedinečná
expozice sanitární techniky
„Klo&So“.

u jezera Traunsee

Mestské divadlo -
Stadttheater –
Reprezentativní budova di-
vadla, vybudovaná v le-
tech 1871/72, nabízí pestrý
program, složený z oper,
operet, divadelních her a
komedií. Mestské divadlo
pořádá festival Salzkam-
mergut Festwochen a má
širokou nabídku divadel-
ního předplatného.

Radnice – Radnici s kera-
mickou zvonkohrou s jedi-
nečným „zelene pruhovaným“
dekorem, pocházející ze sve-
toznámé manufaktury na vý-
robu porcelánu v Míšni, naj-
dete na radničním námestí
Rathausplatz.

www.traunsee.at
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Informace: Prázdninový region Traunsee - Salzkammergut, tel: +43 7612 74451, fax: +43 7612 71410, e-mail: info@traunsee.at, internet: www.traunsee-gruppenreisen.at

Radnice

Farní kostel  

Kašna Salzträgerbrunnen

Muzeum v bývalém úřadu Solné 
komory – Kammerhofmuseum

Kolesový parník „GISELA“ 

Mestské divadlo - Stadttheater

Vyhlídkový vláček

Nové autobusové nádraží od prosince 

Zámek Ort

Lanovka na Grünberg 
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zastávka v ulici Habertstraße (Pozor: Jedná 
se pouze o zastávku, nikoli o parkoviste)

Trasy vyznačené červene: jsou bezbariérové
Trasy vyznačené žlute: nejsou bezbariérové

LEGENDA K MAPCE STARÉHO MESTA:

Traunsteinstraße
č. 10 a č. 20

Zámek Ort
Zámek, vybudovaný na malém ostrůvku na jezeře, spojuje s pevninou
jen 120 metrů dlouhý dřevěný most. Díky populárnímu televiznímu 
seriálu Schlosshotel Orth se zámek proslavil i za hranicemi a 
stal se oblíbeným místem pro pořádání svateb a 
společenských akcí.

Lanovka na Grünberg 
Nová lanovka na Grünberg, která je v provozu
od roku 2014, patří mezi nejmodernejší la-
novky v Horním Rakousku. 
Atrakce, jako je letní sáňkařská dráha, detské
hřište, lanové centrum, trasa pro všechny ge-
nerace a od července 2018 i stezka, vedoucí
v korunách stromů, nabízejí dostatek zábavy
pro celou rodinu. 

LEGENDA K PAMETIHODNOSTEM:

9

10

Informace pro autobusy s turistickými skupinami 
Pametihodnosti, parkoviste
a zastávky v Gmundenu

PARKOVISTE PRO AUTOBUSY:
parkoviste Toscana 1: nedaleko zámku na jezeře Seeschloss Ort
v ulici Traunsteinstr. 10: 15 min. pesky do centra
v ulici Traunsteinstr. 20: 20 min. pesky do centra

Nové autobusové nádraží
a zastávka tramvaje Traunseetram

Zákaz vjezdu pro autobusy
do konce roku 2018

Prístaviste lodí

Veřejné WC

1 km
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