
Pamětihodnosti v Halštatu

Rekreační oblast Dachstein - Solná komora /  Turistické sdružení Vnitřní Solná komora
Kirchengasse 4 • 4822 Bad Goisern am Hallstättersee • Tel.: +43 5 95095
info@dachstein-salzkammergut.at • www.dachstein-salzkammergut.at

Nevyhazujte z nedbalosti odpadky - 
zvláště ne do jezera!

Respektujte soukromí a vstupujte pouze 
do veřejných budov.

TIRÁŽ: Vydavatel: Tourismusverband Inneres Salzkammergut (Turistické sdružení Vnitřní Solná komora), Kirchengasse 4, 
4822 Bad Goisern am Hallstättersee, tel.: +43 5 95095, info@dachstein-salzkammergut.at, www.dachstein-salzkam-
mergut.at / Fotografi e: Turistické sdružení Vnitřní Solná komora a fi rmy v Halštatu/ Koncepce a design: c.i. werbeagentur, 
ci-werbeagentur.at / Možnost chyb sazby a tisku nebo omylu vyhrazena.
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Používání dronů je přípustné jen 
se souhlasem obce.



Dachsteinsport Janu

Kostnice

Kostel Kalvárie

Evangelický Kristův kostel

Plavby lodí na Halštatském jezeru

Historické Tržní náměstí

Archeologické vykopávky
Nálezy pocházejí z různých historických epoch od pravěku 
až po novověk. Vykopávky v suterénu obchodu si můžete 
prohlédnout zdarma.

Halštatská kostnice existuje od 12. století po Kristu. V této 
kostnici leží 1200 lebek. Z toho jich je 610 pomalovaných, 
seřazených podle rodin a označených datem úmrtí.

Protože hřbitov je tak malý, bylo tam vždy málo místa. A tak se 
hroby většinou asi 10-15 let po pohřbu znovu otvíraly
a kosti se vyzvedávaly. Lebku očistili, nechali vyblednout
a poté ji pomalovali. Poslední lebka se dostala do kostnice 
v r. 1995. Dnes už není nutné vybírat z hrobů kostry, protože 
se značně 

Kostel Kalvárie v Halštatu byl postaven na konci 18. století v 
pozdně barokním slohu. Většinou vede ke kostelu křížová 
cesta, která popisuje cestu utrpení Ježíše Krista pomocí 
různých malých kapliček nebo zastavení. 

Často se kostel křížové cesty nachází na vyvýšenině. Kalvárie v 
Halštatu se nachází na konce obce, nad spolkovou silnicí ve 
směru Obertraun. Jde o 5. zastavení křížové cesty, která začíná 
na ulici Lahnstrasse.

V 16. století našlo reformační učení Martina Luthera ve 
Vnitřní Solné komoře úrodnou půdu. Po období protirefor-
mace dovolil toleranční patent císaře Josefa II. (1781) 
protestantům praktikovat své náboženství. Evangelický kostel 
v Halštatu byl zřízen 30. října 1785 jako modlitebna. 

V souladu s výnosem císaře Františka Josefa I. bylo všem 
evangelíkům zaručeno domovské právo a rovnoprávnost v 
církevním i politickém životě. V říjnu 1863 po pouhých pěti 
letech výstavby byl dokončen nový kostel.

Halštat byl před zavedením paroplavby dostupný jen po 
vodě. Sůl se přepravovala z Halštatu na solných lodích po 
proudu řeky Traun. V r. 1880 byla otevřena železnice opačným 
směrem z Halštatu do Obertraunu, a tím nastal konec klasické 
lodní přepravy soli. 

V r. 1862 byla v Halštatu zahájena také osobní doprava. Plavba 
lodí dnes nabízí návštěvníkům možnost obdivovat město z 
jezera. Loď pluje každý den k nádraží. V letních měsících se 
pořádají okružní plavby pro objednané skupiny.

K vytvoření Tržního náměstí došlo ve 14. století. Na Tržním 
náměstí je pravá strana, na níž se nachází pouze soukromé 
domy. Domy na levé straně Tržního náměstí jsou všechny ve 
vlastnictví obce Halštat. 

Sloup Nejsvětější Trojice uprostřed náměstí byl pořízen v 
polovině 18. století z daru jedné halštatské rodiny producentů 
soli. Morové sloupy, nazývané také sloupy Nejsvětější Trojice, 
jsou památkami připomínajícími dobu moru - byly postaveny 
z darů jako poděkování, že mor skončil.

Soustružnická dílna Janu
50 m dál ve směru Tržního náměstí se nachází soustružnická 
dílna Johannese Janu. Vyrábí se zde řemeslné soustružnické 
výrobky. Vůně borovicového dřeva láká k tomu, abyste 
tam pobyli a ochutnali jednu z mnoha domácích pálenek
z rekreační oblasti Dachstein Solná komora.

Studánka s pitnou vodou
Přímo na rohu soustružnictví se nachází studánka s pitnou 
vodou.
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Tel: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

Tel: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

Tel: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Tel: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

Tel: +43 (0) 6134 / 8279

Tourismusbüro Hallstatt 
Tel: +43 5 95095-30
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Tel: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at
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Tourismusbüro Hallstatt 
Tel: +43 5 95095-30

Tel: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Katolický farní kostel Halštat

Salzwelten

Vodopády Waldbachstrub

Muzeum světového dědictví

Audio průvodci

Halštatský katolický kostel byl postaven na zbytcích římské 
pevnosti. Ještě dnes to dosvědčuje mohutná věž z 12. století. 
V r. 1311 získal Halštat tržní právo a v r. 1320 byl posvěcen 
rozšířený druhý románský kostel. 

Od r. 1939 o něj pečuje farnost, milovníci a návštěvníci pamá-
tek. Uvnitř kostela stojí vlevo novogotický křížový oltář a vpra-
vo nádherný pozdně gotický skládací oltář.

Cesta 7000 let dlouhými dějinami těžby soli vás očekává v 
halštatských solných dolech. Lanovkou na Solnou horu vyje-
dete na horní konec Halštatského údolí. Na hoře vás 
očekává vyhlídková plošina „Světová vyhlídka“ s velkolepým 
výhledem na na obec proslavenou solankou a okolní hory. 
Pohřebiště  - které vás povede pomocí tématické stezky k 
solnému dolu, nabízí náhled na archeologii a dějiny těžby soli. 

Salzwelten jsou otevřeny od dubna do listopadu, lanovka na 
Solnou horu je v provozu od března do prosince.

Turistická stezka vás zavede z P2 v Halštatu zpět do maleb-
ného údolí Echerntal v Halštatu. Stezka vede podél lesního 
potoka a cestou projdete kolem památníku Simonyho. Tento 
památník byl vytvořen na počest výzkumníka Dachsteinu 
Dr. Friedricha Simonyho. Na turistické stezce k Závojovým 
vodopádům projdete také kolem „Ledovcové zahrady“. 
Zde najdete erozí upravené skalní formace z doby ledové. Na 
konci údolí Echerntal návštěvníky očekává 50 metrů vysoký 
Závojový vodopád. Délka výletu tam a zpět: cca 2 hodiny

Historie obce světového dědictví Halštat od doby kamenné 
až po současnost vám bude přiblížena pomocí různých 
stanic. Interaktivní muzeum napínavým způsobem ohromí 
děti i dospělé. 

Otevírací doba:
leden až březen, listopad a prosinec:
st-ne 11:00-15:00;
duben: po-ne16:00-16:00;
květen až září: po-ne 10:00-18:00;
říjen: 10:00-16:00

Prozkoumali jste už někdy napínavé dějiny Halštatu na vlastní 
pěst? S našimi audio průvodci máte k tomu příležitost. Na 
různých místech - které vás povedou obcí světového dědictví, 
se dozvíte pozoruhodnosti o Halštatu, které vypráví jeho 
obyvatelé, historici, kapitáni, archeologové a další. Svého au-
dio průvodce obdržíte přímo turistické informační kanceláři v 
německé a anglické jazykové verzi. Další zajímavé informace 
získáte přímo na webové stránce turistického sdružení:
www.dachstein-salzkammergut.at

Exkurze po světovém dědictví
Vydejte se na vzrušující objevnou cestu napříč obcí Halštat 
uznanou za světové dědictví. Naši průvodci znalí místa s vámi 
prozkoumají úzké uličky, ukrytá náměstí a povyprávějí 
vám napínavé příběhy. Exkurze: v letních měsících každé 
pondělí a sobotu. Začátek: turistická kancelář Halštat. 
Návštěvníci s Kartou hosta rekreační oblasti 
Dachstein Solná komora se smí exkurze zúčastnit zdarma. 
Prohlídky pro skupiny prosím po předchozím ohlášení. 
Těšíme se na vás! 
Upozornění: Všechny exkurze v pondělí a sobotu se konají v 
němčině a v angličtině.


