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Mondsee

TOURISMUSVERBAND MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE
Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee
Tel. +43 (0) 6232 2270 · Fax +43 (0) 6232 2270 22
E-mail: info@mondsee.at · www.mondsee.at

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

VÍTEJTE V MONDSEE

Irrsee

Salcburk 30 km
Mnichov 167 km 

Linec 107 km
Vídeň 270 km

SUPERMARKETPENĚŽNÍ 
AUTOMAT
BANKOMAT

INFORMACEPARKOVIŠTĚ
PRO AUTO-
BUSY

PARKOVIŠTĚ
PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY

WC PŘÍSTA-
VIŠTĚ

KULTURNÍ STEZKA

BAZILIKA SV. MICHAELA - 
PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY



Bazilika sv. Michaela:
V roce 748 založil bavorský vévoda Odilo II. na pozůstatcích 
římské osady klášter Mondsee. Po svržení vévody Tassila 
III. císařem Karlem se Mondsee stalo říšským klášterem. V 
15. století byly vystavěny všechny kostely v regionu Mond-
SeeLand, v roce 1444 vznikla kapitulní síň a v roce 1448 
křížová chodba. V roce 1514 bylo v Mondsee založeno první 
kapitulní gymnázium v Horním Rakousku, které existovalo 
až do zrušení kláštera. 
V Mondsee působil 44 let až do své smrti jeden z největ-
ších barokních sochařů Meinrad Guggenbichler. Vytvořil pro 
klášterní kostel několik oltářů, kazatelnu a varhanní skříň. V 
roce 1791 byl klášter Mondsee jako nejstarší klášter na ra-
kouském území zrušen. 
V roce 2005 byl bývalý klášterní kostel povýšen papežem 
Janem Pavlem II. na baziliku menší (basilica minor) a v tém- 
že roce byla zahájena rekonstrukce kostela, která trvala tři 
roky. 
V bazilice sv. Michaela se také natáčela svatební scéna z 
filmu Sound of Music (Za zvuků hudby), který je velmi zná-
mý a oblíbený především v anglicky mluvících a asijských 
zemích. 
Adresa: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, 
tel.: +43 6232 4166 
Otevřeno: celoročně 

Muzeum kůlových staveb a klášterní muzeum:
Na výstavní ploše více než 1400 m² se představuje historie 
kultury kůlových staveb, nazývané také kultura z Mondsee; 
návštěvníci se zde seznámí s kulturou kláštera Mondsee a 
jeho okolí. 
V roce 2011 byly kůlové stavby alpského regionu zařazeny 
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ná-
vštěvníky očekávají rozsáhlé sbírky a výsledky vědeckého 
výzkumu široce rozvinuté „kultury z Mondsee“ pocházející 
z mladší doby kamenné, která byla pojmenována podle vý-
znamných nalezišť v okolí Mondsee.
Klášter byl založen v roce 748 a zrušen v roce 1791. V pro-
storách bývalého kláštera Mondsee je expozice věnovaná 
historii a kultuře kláštera a jeho okolí, archeologii a staveb-
ním památkám, sakrálnímu umění, knižní malbě a lidové 
kultuře. Za zhlédnutí stojí zvlášť bývalá benediktinská kaple 
(pohřebiště mnichů) s freskami z konce 13. stol., oratoř a 
bývalá gotická klášterní knihovna.
Adresa: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee 
Tel.: +43 6232 2895
Otevřeno:  květen – září:  úterý – neděle 
říjen: sobota, neděle a svátky

Skanzen a selské muzeum Mondsee:
Selské muzeum MondSeeLand bylo vybudováno v roce 
2007 jako ukázka moderní vedlejší hospodářské budovy a 
slouží jako informační vstup ke Kouřovému domu. 
Stálá výstava provádí návštěvníky zemědělskými pracemi  
v regionu MondSeeLand. 
Skanzen ukazuje podobu selské usedlosti s vedlejšími hos-
podářskými budovami z roku 1416, jaká byla kdysi v Mond-
see hojně rozšířena. Kouřový dům má původní vybavení a 
umožňuje jedinečný pohled na tehdejší život rolníků v okolí 
Mondsee.
Adresa: Hilfberg 6, 5310 Mondsee Tel.: +43 664 3406020 
Otevřeno: květen – září:  úterý – neděle 
říjen: sobota, neděle a svátky

Pavilón na kůlech: 
Tyto pavilóny byly vybudovány v Mondsee, Seewalchen a 
Attersee, v zájmu oživení této jedinečné 6000 let staré kultu-
ry. Na nábřeží v Mondsee získáte podrobné informace o vý-
zkumu kůlových staveb a jeho výsledcích. Kůlové stavby na 
Mondsee jsou od roku 2011 součástí světového kulturního 
dědictví UNESCO. Prohlídky s výkladem si lze zarezervovat 
vždy na sobotu u sdružení Tourismusverband. 

Poutní kostel Panny Marie Pomocné - Hilfbergkirche:
Kostel byl původně zasvěcen sv. Ulrichovi. Opat Amand 
Göbl nechal starý kostel sv. Ulricha přestavět na kostel Pan-
ny Marie Pomocné (Mariahilfkirche) jako projev vděčnosti za 
to, že region MondSeeLand byl ušetřen během války o špa-
nělské dědictví. Oltáře a kazatelnu vytvořil sochař z Mond-
see Meinrad Guggenbichler a 2. července 1706 byl z kaple 
opatství slavnostně přenesen do kostela obraz Panny Marie 
Pomocné a umístěn uprostřed oltáře.
Mariahilfberg v Mondsee se brzy stal oblíbeným poutním 
místem; pouť byla provázena zpěvem mariánských písní, 
které vyprávěly o kostele Panny Marie Pomocné v Mond-
see. Kostel se nachází na návrší nazývaném Hilfberg, po 
jehož obvodu je postavena zeď. Při obchůzce kolem kostela 
lze ještě dnes nalézt mimo jiné i domek kostelníka.  
Adresa: am Hilfberg, neben dem Bauernmuseum 
5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166

Muzeum lokální železnice Solné komory:
Muzeum lokální železnice Solné komory je umístěno  
v dochované původní železniční výtopně. Jsou zde vysta-
veny kresby, plány a objekty z tehdejšího provozu železnice 
(do roku 1957). Železnice znovu ožívá díky restaurovaným 
lokomotivám a vagónům. Současníci charakterizovali lokál-
ní železnici Solné komory následující větou: „Jezdí docela 
pomalu a rozvážně.“ To byl zřejmě jeden z důvodů, proč byla 
dráha zrušena. 
Adresa: Seebadstraße 2, 5310 Mondsee
Otevřeno: květen – červen (sobota, neděle a svátky) 
červenec – srpen (pátek, sobota, neděle a svátky)

Předzahrádky restaurací:
Zvláštní požitek je posedět v Mondsee za vlahých letních 
večerů v předzahrádkách, pozorovat okolní ruch a nechat 
se hýčkat kulinárními specialitami četných restaurací a ka-
váren. V červenci a v srpnu se pravidelně konají koncerty 
domácích hudebních skupin a představení národopisného 
spolku D’Stoawandla, určená pro pobavení hostů v předza-
hrádkách gastronomických zařízení.

Lodní doprava Hemetsberger: 
Přístaviště je v bezprostřední blízkosti promenády. 
Region MondSeeLand můžete poznávat z paluby moderní 
výletní lodi Herzog Odilo nebo nostalgické lodi z dubové-
ho dřeva Mondsee. Okružní plavby se konají od dubna do 
října několikrát denně. Speciální plavby si lze zarezervovat 
během celého roku. Půjčovna elektrických člunů. 

Lodní doprava Meindl: 
Přístaviště je u jezerní restaurace Mondsee.
Každodenní zážitkové plavby lodí MS-MONDSEELAND. 
Loď má kapacitu až 150 osob. Okružní plavby lze podnikat 
během celého roku. 

Kulturní stezka: 
Pokud se chcete ponořit hlouběji do historie Mond-
see, zřídila pro vás obec kulturní stezku. Trasa vede 
kolem všech památek a představuje na panelech  
historii regionu v němčině a v angličtině.

www.mondsee.at
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Bezplatná wifi: Připojte se pomocí 
FreeWifiMondsee 
a surfujte na internetu zdarma


