
Cykloaustria 2019: Deň prvý – utorok – naháňací (68 km – cesta do Viedne + 2,5 hod vlak)  

Šiesty ročník cykloexkurzie začal s výbornou vyhliadkou ohľadom predpovede počasia. Po 
predošlých rozpačitých týždňoch, keď cenu za najlepšie stvárnený november získal máj 2019 
sme sa tešili na slnečné a horúce počasie. Plne nabalení s dostatočným množstvom 
opaľovacieho krému sme 7:30 začali šľapať do pedálov. Od Prírodovedeckej fakulty sme 
zamierili na hraničný priechod Petržalka – Berg. Nezastavili nás ani "Umleitung"-y 
(=obchádzky). 

Práve naopak, tešili sme sa, lebo to znamenalo, že práce na dunajskej cykloceste napredujú. 
Tento smer sme zvolili ako poctu Dunaju, ktorý sme prekročili celkom tri krát (v Bratislave, v 
Hainburgu a vo Viedni). Na Slovensku vnímame Dunaj skôr ako hranicu. No je to aj úžasný 
živý koridor a krajinu formujúci prvok. Aj preto naše prvé zastavenie bolo v Orth an der Donau 
v múzeu národného parku Donau–Auen, lebo Dunaj si to zaslúži. Sprevádzal nás slovenský 
sprievodca Andrej Popovič (absolvent geografie na PriF UK v BA) a užíval si sprevádzanie, 
keďže zvyčajne sprevádza SŠ a ZŠ a teraz mohol sprevádzať nás.  

Expozícia aj všetky aktivity k nej boli zaujímavé a ukazovali, ako sa dá predstaviť zaujímavý 
región, ale aj ako pracovať s deťmi a zaujímavým spôsobom im budovať pozitívny vzťah k 
ochrane prírody.  Na nádvorí model mláďaťa zámku Orth sme si mohli pozrieť obrovskej ryby 
vyzy v životnej veľkosti, ktorá ešte v polovici 20. storočia brázdila vody Dunaja aj v okolí 
Bratislavy. Už ju ale v našich končinách nevieme nájsť, pohyb proti prúdu jej znemožňujú 
postavené kaskády a priehrady na rieke Dunaj. 



 

 Od začiatku mesta, cez aktuálne najprogresívnejšiu časť Aspern až na hlavnú stanicu sme si 
užívali plynulý pohyb na separovaných cyklocestách a maximálny rešpekt od všetkých šoférov 
a áno v takmer dvojmiliónovom meste. Cesta vlakom do mesta Graz prebehla veľmi nudne, 
odchod aj príchod bol na čas a ani rušeň nám nehorel. Prvé alpské kopce sme zvládli bez veľkej 
námahy a ani búrka v doline rieky Mur nám veľmi nevadila, dokonca sme ani nespomalili. 
V Štajerskom Hradci nás už čakalo len krátke preštrikovanie sa zo stanice do blízkeho 
ubytovania a následná výprava za gastronomickými špecialitami druhého najväčšieho mesta 
v Rakúsku a hlavného mesta Štajerska.  

 



Cykloaustria 2019: Deň druhý – streda – stretávací. (13 km zbesilá jazda na bicykli 
mestom, 4 km pešia prehliadka mesta, 43 km cesta do Semriachu a späť, 3 km pešia 
prehliadka tiesňavy) 

Hneď od rána nás čakal intenzívny program priamo v meste. Venovali sa nám dvaja pracovníci 
spolupracujúceho Inštitútu geografie a regionálnych vied Univerzity Graz Wolfgang Fischer 
a Danko Simic. Wolfgang nás rýchlou a zbesilou jazdou na jeho požičanom hrdzavom bicykli 
previedol takmer celým mestom so zástavkami na kľúčových miestach z pohľadu celkového 
rozvoja. Zaviedol nás na viaceré brownfieldy, kde nás skoro sfúkla counteruranizácia, šokovala 
miestna high-tech budova a ohúrili fancy retail development projekty. Niektorí z nás sa 
mentálne stratili v úskaliach miestnych subkultúr, keďže Graz sa od roku 2003, kedy bol 
európskym hlavným mestom kultúry, „avantgardne“ rozbesnel.  

Po výdatnom obede nás čakal zaujímavý 50 km okruh vo Fischbacherský Alpách s krátkou 
turistikou v rokline Kesselfall pri obci Semriach, ktorá je údajne mladšou sestrou inej rokliny  



„Bärenschutzklamm“. Hoci sme šli bez batožiny jedno alpské stúpanie niektorých premohlo 
a museli tlačiť. Najostrejšia časť v dĺžke 1,6 km s priemerným sklom 15 % a s maximálnym 
sklonom 28 % sú úž výživné parametre pre zdatných borcov. V sedle bol však vytúžený 
Gasthaus, na ktorý sme sa tešili, akurát že v stredu mali zatvorené, no aspoň sne ušetrili eurá. 
Turistika okolo vodopádu Kessel bola veľmi osviežujúca napriek tomu, že v celej tiesňave bolo 
naozaj málo vody.  

 
Posledný úsek trasy sa niesol v znamení dlhého zjazdu až do údolia rieky Mury, kde sme sa 
napojili na Múrsku cyklocestu, ktorá patrí k najvyťaženejším diaľkovým cyklotrasám 
v Rakúsku. Večer sme ešte absolvovali plánované stretnutie so zaujímavým slovenským 
svetobežníkom Jozefom Hosmjom, ktorý v minulosti na našej fakulte vyštudoval geografiu (a 
na FTVŠ telesnú výchovu) a už 9 rokov pôsobí v Grazi. Počas príjemného rozhovoru sme sa 
dozvedeli mnohé medziriadkové informácie, ktoré sa nikde nedočítate:  o Rakúsku, o Grazi, 
o ľudoch ich mentalite, zvykoch, predsudkoch, či komplexoch. Jedna z výpovedných anekdot 
večera znela: Stretnú sa dvaja konzervatívni Rakúšania v Lidli. Tento vtip je možné priradiť do 
série Stretnú sa dvaja telocvikári na prednáške.  

Cykloaustria 2019: Deň tretí – štvrtok – presúvací (74 km) 

Museli sme ho začať jazdiť už o siedmej ráno, kvôli plánovanej zástavke vo vychýrenej 
Kernotheke St. Ruprecht o deviatej hodine. V Grazi sme boli súčasťou intenzívneho 
cyklistického toku, v ktorom šľapali ľudia do práce, deti do školy a my do tekvicového raja. Iba 
mierne sme meškali, no aj tak sme si bez problémov stihli celú prehliadku. Bolo nám 
predstavené všetko – od zasadenia semiačok, cez zber, sušenie, praženie až po lisovanie či iné 
spôsoby spracovania miestnych tekvicových semiačok na rôzne produkty. Tekvicové semiačka 
a následne vyrábaný olej sú veľkým pokladom štajerských farmárov. Disponujú aj známkou 



s chráneným geografickým pôvodom a asi aj preto sme za celý čas nevideli v Štajersku žiadne 
repkové pole ale hlavne zasadené tekvice.  

  
Pre všetkých bola asi najprekvapivejšia vanilková zmrzlina preliata tekvicovým olejov 
a posypaná popraženými rozdrvenými jadrami premiešanými s práškovým cukrom. Skutočne 
to chutí lepšie ako znie. Keďže sme mali od rána nadbehnuté kilometre, cez obedné horúčavy 
sme si našli malú pláž pri rieke Raabe, no v každom prípade výklady o rakúskych riekach sú 
autentickejšie, keď si v nich práve močíte nohy. Posledný úsek nás previedol po krásnej krajine 
medzi meandrami Feistritzu a Lafnitzu, čo je aj hraničná rieka medzi Štajerskom 
a Burgenlandom. Po dlhom a horúcom dni sa potešili klimatizovanej izbe a studenej sprche na 
ubytovaní v Rudersdorfe.   

  
 

Cykloaustria 2019: Deň štvrtý – piatok – užívací (60km + cca 5 km pešo) 

Opäť bol pred nami deň bez batožiny, keďže sme v Rudersdorfe boli ubytovaní dve noci. Preto 
sme si mohli dovoliť lietať po kopcoch. Ako vždy sme šli veľmi intenzívne využívanou 
poľnohospodárskou krajinu, popretkávanou s množstvom miestnych predajcov vlastných 
prebytkov v jednotlivých dvoroch. Na všetkých miestach bola viditeľná  snaha o rozvoj 
agroturistiky či už v podobe výborných cyklotrás, požičovní elektrobicyklov aj v malých 
obciach, rôznych infopointoch či ako v tomto prípade zastaveniach s dostupnou pitnou vodou 
a názornou ukážkou fungovania rôznych alternatívnych zdrojov ekologickej elektrickej energie 
v regióne ökoEnergieland. . Po celej trase sme nachádzali zelené kvapky, ktoré symbolizovali 
práve využívanie rôznych typov obnoviteľných energií v krajine.  



Prvým bodom programu bolo mesto Güssing s rovnomeným hradom (v slovenčine Kysak). 
Mesto bolo vôbec prvým v EÚ, ktoré dokázalo pokryť celú produkciu potrebnú na spotrebu 
elektrickej energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie. Káva, ktorú sme si tu dopriali sa 
nám zdala hneď zelenšia. Pri výšľape na hrad sme museli zapojiť tiež všetky alternatívne zdroje 
energie, no kruhový výhľad stál za to. Hrad je vybudovaný na porfýrovom kuželi a je zaujímavý 
tým, že je od 16. storočia vo vlastníctve rodiny Bátthanyovcov, ktorá sa dodnes oň stará. 
Z hradu bolo vidno zároveň aj ramsarské rybníky (od roku 2013) a celú okolitú modernú 
vidiecku krajinu, ktorá sa zároveň snaží byť aj veľmi ekologickou.  

Po krátkom okúpaní sa v jazere pri Rauchwart im Burgenland nás už čakali v hotelovom rezorte 
Allegria Reiter´s v Stegersbachu, kde sme absolvovali dohodnutú prehliadku celého areálu so 
Slovenkou Marínou. Hotel je lokalizovaný vo veľmi peknej časti južného Burgenlandu, kde sa 
striedajú hospodárske usadlosti s vinicami, ovocnými sadmi, golfovými strediskami, kúpeľmi 
a hustými lesíkmi. Má politiku dostupného luxusu zameraného predovšetkým na rodiny 
s deťmi. Videli sme viaceré typy izieb, reštaurácie, termálne centrum, bezprostredné okolie 
hotela a všetko, čo môže bežný klient využívať. Zaujímavosťou tiež je, že donedávna bol jeho 
riaditeľom Slovák, časť zamestnancov sú Slováci a samozrejmá je aj slovenská klientela. Po 
pôsobivej prehliadke a postupne čoraz odviazanejšom rozhovore nám Marína vybavila lokálnu 
zmrzlinu, ktorá nám dala dostatok síl na návrat do Rudersdorfu. Ten nám spestrili pekné 
scenérie, panoramatické výhľady, zopár stúpaní, chutné moruše a hlavne dlhý zjazd takmer až 
na miesto ubytovania. Cesta na ubytovanie bola náročnejšia, pretože sme zvolili variantu 
„Bergstraße“, čo predstavovalo prechod hrebeňom zvlnenej hospodárskej krajiny.  



 

Cykloaustria 2019: Deň piaty – sobota – vyčerpávajúci (83 km) 

Dlhý a horúci deň sme začali príjemný terénom v doline Lafnitzu a následným výstupom na 
planinu, kde si okrem výhľadov užili aj čerešne, ktorá nám dovolila si natrhať pani domáca. 
Keď počula odkiaľ a kam ideme, poľutovala nás a radšej sa šla schovať do domu. Burgenland 
je veľmi príjemná krajina na bicyklovanie, akurát je vhodnejšie jazdiť západo-východným 
smerom dolu kopcom. Nás to však bavilo a križovali sme jeden hrebeň za druhým. Cestou sme 
navštívili aj útulné kúpeľné mestečko Bad Tatzmannsdorf, kde sme si dali obed a veľký nádych 
pred ďalšími kopčekmi v okolí banskej lokality Goberling. V minulosti sa tu ťažilo uhlie 
a vyrábalo sklo a dodnes tieto činnosti pripomínajú názvy obcí. Teplo, zvlnený terén a batožina 
na bicykloch nás intenzívne ničilo až žmýkalo. Blížili sme sa do mesta Lockenhaus s krásnym 
Esterházyovským zámkom, no hlavne starším hradom, na ktorom svoje sadistické radovánky 
praktizovala aj naša Alžbeta Báthory. Preto prísť úplne vysušený, bol veľmi dobrý taktický 
variant, tobôž keď boli na hrade slávnosti a blížil sa upírsky festival. Boli tu aj trhy 
s množstvom remeselných výrobkov (predávali tam aj remeselníci zo Slovenska). Páčilo sa 
nám, že množstvo návštevníkov prišlo v dobovom oblečení. Čudnej karme Lockenhausu sme 
obetovali dve duše, našťastie len tie v kolesách. Boli to jediné dva defekty počas celej exkurzie.   



 



Zlý duch miesta viacerých poznačil, čo bolo badateľné pri mierne zvýšenej podráždenosti a 
intenzite menej vyberaných geografických názvov počas dlhšieho stúpania z Lockenhausu do 
kempu. V skatuskom kempe v Oberpullendorfe nás už čakala podpora, Katkin manžel Martin, 
ktorý nám priniesol stany, spacáky a karimantky, no hlavne sa postaral aj o večeru na grile, 
takže sme prišli na hotové. Strečing mohol začať.  

Cykloaustria 2019: Deň šiesty – nedeľa – dorážací (cca 60 km + 1,5 pešo). 

Komáre k nám boli celkom zhovievavé a v noci veľmi neotravovali, takže sme sa celkom 
vyspali. Spoločné raňajky nám chutili pri preberaní taktického plánu posledného dňa exkurzie 
- úspešne doraziť do Bratislavy. Prvé kilometre na rozjazdenie boli celkom príjemné, no keďže 
nám chýbala káva a v nedeľu je v Rakúsku Ruhetag (=deň oddychu), netreba veľmi váhať, keď 
nájdete otvorené hocičo. Preto sme sa zastavili v Markt Sankt Martin na prírodnom kúpalisku. 
V Burgenlande sme už bežne míňali polia s repkou, no tie nás veľmi rýchlo opustili, lebo sme 
opäť mierili do kopčekov. Prvá časť dňa nás previedla aj cez Kobersdorf a Mattersburg, čo boli 
pred holokaustom sídla s početnou židovskou komunitou a s ďalšími piatimi sídlami 
Burgenlandu tvorili tzv. Sheva kehillot, komunitu siedmich obcí s centrom v Eisenstadte. 
Dlhšiu zástavku sme si dopriali v obci Schwarzenbach v miestnom keltskom skanzene. Kelti si 
vždy vedeli nájsť ten najstrmší kopec, na ktorom sa usadili, takže 12,5 % stúpanie na 1200 
metroch so všetkou batožinou im na sympatiách nepridalo.  

 

 



Odtiaľ sme už smerovali do Eisenstadtu, pričom takmer celý čas sme klesali na nadmorskej 
výške a niektorí aj na nálade, keďže nám fúkal nepríjemný protivietor a skrytý za chrbtom 
cyklistu sa nedalo veľmi kochať krajinou, či rozprávať. Kto to zvládol, tak si mohol všimnúť 
vysoko aktívny deň pre rakúsku energetiku a jej pracujúce intenzívne pracujúce veterné 
elektrárne. Okrem toho sme dlhší čas išli popri rieke Wulka, ktorá je jediný vodný tok vlievajúci 
sa do Neziderského jazera. Zastavili sme sa v meste Eisendstadt, ktoré bolo sídlom silného rodu 
Esterházyovcov, ako aj domovom významného rakúskeho skladateľa Josefa Haydna. Neobišli 
sme ani hlavné atrakcie mesta a nasmerovali sme si to tento krát už s vetrom v chrbte smer 
Parndorf železničná stanica. Rakúsko je pre cyklistov skutočne prajná krajina či už z pohľadu 
vybudovaných segregovaných cyklotrás, ale aj tolerancie od šoférov motorových vozidiel. 
Záver trasy bol možno trochu akčnejší, ale nakoniec sme sa šťastlivo všetci dostali do 
Bratislavy.  
Na záver možno skonštatovať, že táto exkurzia bola dĺžkou ako aj prevýšením asi 
najnáročnejšou cykloexkurziou, ktorú katedra zorganizovala. Počasie opäť nesklamalo aj 
vďaka nemu sme časť rakúskej krajiny (Štajersko a Burgenland) uvideli v plnej kráse. Osobitne 
treba poďakovať všetkým cyklistickým účastníkom exkurzie, ktorí trasu absolvovali a krajinu 
si plne vychutnali. 


