
CYKLOAUSTRIA 2019 
 
Predbežný zámer zahraničnej exkurzie (ako podklad pri rozhodovaní študentov pri zápise 
predmetov: Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie) – bc. stupeň, Zahraničná 
exkurzia z regionálnej geografie – mgr. stupeň Exkurzia z regionálnej geografie 
(učiteľstvo)) 
 
Zodpovední vedúci: RNDr. Katarína Danielová, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci 
Plánovaný termín exkurzie: stred až 2. polovica júna (po 9. júni)  
Počet dní exkurzie: 6 dní 
Počet km: 400 km (bicykel) 
Dopravný prostriedok: bicykel, vlak 
Počet účastníkov: maximálne 16 
 
Tematické zameranie exkurzie:  
Exkurzia je určená študentom, ktorí radi „fyzicky intenzívne a na vlastnej koži“ spoznávajú 
nové regióny, čo cestovanie na bicykli určite zaručuje. Umožňuje podrobnejšie poznať región 
a uvidieť aj tie „menšie“, často zatiaľ turistami neobjavené atrakcie. Finančne ide o menej 
náročnú exkurziu.  
Objektom záujmu sú regióny Rakúska – Štajersko a Burgenland, ktoré boli v nedávnom 
období hendikepované prítomnosťou Železnej opony, no napriek tomu poskytujú množstvo 
zaujímavého. 
 
 Exkurzia sa začína ešte v Dolnom 
Rakúsku, prejdeme dunajskou krajinou 
a navštívime národný park Dunajské Luhy 
a zámoček Orth. Trasa povedie do Viedne, 
odkiaľ vlakom pocestujeme do Grazu.  
 Graz má veľa zaujímavostí, ktoré môže 
ponúknuť návštevníkom (historické 
centrum a hrad Eggenberg sú pamiatky 
UNESCO, katedrálu, futuristickú kaviareň 
na rieke Mura,...), zároveň je to aj 
významné hospodárske a vzdelávacie 
centrum Štajerska. Neďaleko Grazu sa 
nachádza tiesňava Sermiach – menšia 
sestra rokliny Barenschutzklamm, ktorú 
tiež navštívime. 
 Pocestujeme krajom tekvíc, z ktorých 
sa vyrába prakticky všetko, od medu, 
semienka  až  po   olej.   Navštívime 
kernotéku v Ruprechte an der Raaba 
a prejdeme údolím Ilzbachu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Postupne sa presu-
nieme do Burgenlandu, 
kopčekovitého kraja viníc, 
ovocných sadov, termál-
nych kúpeľov,  a golfo-
vých ihrísk. Na programe 
je najstarší hrad Burgen-
landu Güssing, ktorý od r. 
1524 dodnes (!) vlastní 
a stará sa oň rodina 
Batthány. Hrad sa vypína 
na porfýrovom kuželi 
a poskytuje 360° pohľad 
do okolia. 
 Ďalej pocestujeme na 
sever regiónom Goberling, 
ktorý bol od 15. storočia 
centrom ťažby železa, 
antimónu, striebra a medi. 
Taktiež sa tu vyrábalo 
drevené uhlie, táto tradícia  
sa zachovala dodnes.



 Ďalšia významná rodina, ktorá panovala v Burgenlande, boli Esterházyovci – ich majetky 
sa nachádzajú na našej ceste napríklad v Lockenhause (zámok). Lockenhaus bol 
stredovekou pevnosťou (hrad) a mestečko je v súčasnosti zároveň časťou rakúskej 
mariánskej pútnickej cesty. 

 Na území Schwarzenbachu ležala v 2. storočí n. l. jedna z najväčších mestských osád 
východných Álp, kde žili obchodníci a remesleníci, ktorí v oblasti Oberpullendorfu 
spracúvali železnú rudu. Budeme sa môcť o tom presvedčiť v keltskom skanzene. 

 Poslednou väčšou zastávkou bude mesto Eisenstadt, tiež sídlo Esterházyovcov s palácom, 
záhradou, ale aj kostolom s umelo vytvoreným kalváriovým vrchom. Zaujímavosťou tiež 
je, že Burgenland je rakúsky región, kde žili a tvorili aj rakúski hudobní velikáni Jozef 
Haydn a Franz Liszt.  

 Cykloexkurziu zakončíme v Gramatneusiedli, odkiaľ sa vlakom presunieme do Bratislavy 
 
Predpokladané náklady: 150-200 € 
Povinná výbava: bicykel vo výbornom technickom stave (nie cestný) vybavený nosičom 
(všetok majetok si vozíme so sebou na bicykli, nie v ruksaku na chrbte (!), s tým máme zlé 
skúsenosti) 
Prihlasovanie: katarina.danielova@uniba.sk, rastislav.cakoci@uniba.sk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


