
GeoWíkend VI. OD SNEHOVRCHU PO HRADEC 

(JESENNÉ ŠTAJERSKÉ ALPY)  
26. – 27. októbra 2019 

 

Štajersko je druhou najrozľahlejšou spolkovou krajinou Rakúska. Je to veľmi malebný kraj z troch 
štvrtín pokrytý lesmi, lúkami a vinicami. Právom je označovaný za „zelené srdce“ Rakúska. V tomto 
jesennom čase to bude o to krajšie, že bude hrať všetkými odtieňmi žltej a červenej. Na jeho území sa 
nachádza aj množstvo hradov, pevností, zámkov a opevnených kláštorov.  Niektoré z nich navštívime,  
niektoré uvidíme ako sa týčia na skalných bralách nad krajinou. Zo západu a juhu je Štajersko 
obklopené výbežkami Álp. Na našej trase nebude chýbať ani ľahká turistika a okrem vodopádov 
zdoláme aj horský masív Schneeberg. Spoznáme vidiek aj najväčšie a hlavné  mesto Štajerska, Graz, 
s krásnym historickým jadrom, ktoré je 
zapísané v Zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO.  

PROGRAM 

1. deň: 26. október 2019: Vyrážame 
o 7:00 hod z Bratislavy, prejazd cez 
Dolné Rakúsko a Burgenland. Našou 
prvou zastávkou bude najvyšší štít 
v celom Dolnom Rakúsku - Schneeberg. 
Meria 2076 m a jeho charakteristickú siluetu je za jasného počasia vidieť aj od Bratislavy. Z jeho 
vrcholu je krásny výhľad na masív Raxalpen.   Toto miesto je veľmi populárne medzi Viedenčanmi, 
nachádza sa len 100 km od Viedne a ponúka množstvo turistických trás i lyžiarske areály. Na okraj 
masívu sa vyvezieme zubačkou z mesta Puchberg. Z vrcholovej stanice sa možno vybrať chodníkmi na 
rôzne smery a kochať sa výhľadmi. Potom 
prejdeme do zalesneného a hornatého 
kraja, prejazd okolo vrchu Stuhleck, 
ďalšieho z obľúbených lyžiarskych stredísk 
vo východnom Rakúsku. Zastávka 
v augustiánskom kláštore Vorau z 12. 
storočia, ktorý sa vypína na odľahlom 
kopci. V 15. storočí bol zmenený na 
pevnosť. Dnes je to kláštor s najväčším 

počtom veží v Rakúsku a pýši sa kostolom 
vrchného baroka, ktorý patrí 
k najveľkolepejším v krajine. V interiéry 
kláštora sa ukrýva nádherná knižnica 
s freskami  plná vzácnych rukopisov. 
Bonbónikom dňa bude romantický zámok 
Herberstein s rozsiahlymi záhradami 
postavený na strmej skale. Dodnes je obývaný 



svojimi majiteľmi. Jeho najkrajšou časťou je Florentské nádvorie s arkádami pripomínajúce 
renesančné talianske paláce. Expozície 
vo vnútri ponúkajú jedinečný prierez 
životom šľachty 18. a 19. storočia.  
História zámockých záhrad siaha do 
16. storočia. Deň zakončíme v meste 
Graz, hlavnom meste Štajerska. 
Prehliadneme si jeho top lokality od 
Schlosbergu, cez Kunsthaus, 
Eggenbergov palác a radnicu až po 
ostrov na rieke Muur. Nocľah 
neďaleko centra Grazu, možnosť 
prechádzky, gurmáskej večere 
a spoznania mesta aj večer.  
 

2. deň: 27. október 2019: Ráno si necháme ešte trochu času na obhliadku Grazu. Od Grazu potom 
vyrazíme smerom na severozápad spoznávať krásy tohto kraja. Ako prvý bude najstarší cisterciánsky 
kláštor na svete, Rein, z 12. storočia. Dodnes v ňom nepretržite žijú mnísi. Zaujme samotná budova 
kláštora, jeho nádvorie i baroková bazilika. Bohatá 
kláštorná knižnica obsahuje 100 tisíc zväzkov.  
Návštevou skanzenu Stübing nahliadneme do 
života na rakúskom vidieku, kde sú zhromaždené 
hospodárstva z rôznych kútov celej krajiny. Na 
jednom mieste tak možno vidieť krajové rozdiely 
v architektúre, vybavení domov a remeselných 
dielní. Skanzen výborne ilustruje všedný život 
pôvodných obyvateľov týchto domov. Okrem toho, 
ponúka príjemnú prechádzku zalesneným údolím.   
 

V prírodným prostredí budeme 
pokračovať a navštívime tiesňavu 
Kesselfallklamm. Túra vedie 
zmiešaným lesom, ponad horský 
potok, vodopády, skaly a lesné 
svahy, ktoré prekonáme schodmi, 
rebríkmi a mostíkmi. Okruh má 2,5 
km a ponúka nevšedný zážitok 
v objatí prírody.  
 

 

Predpokladaný návrat do Bratislavy je okolo 18.hod.  

Zmeny programu sú vyhradené.  
Program v prírode podlieha najmä počasiu.  
 



Dátum konania GeoWíkendu VI. ŠTAJERSKO: 26. – 27. októbra  2019 (SO-NE) 

Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., rg.exkurzia@gmail.com 
Záväzné prihlášky: do 15. 10. 2019 vyplniť registračný  formulár tu: FORMULAR  
Po registrácii Vám zašleme potvrdzovací email o zaradení do exkurzie a inštrukcie k platbe. Od 
doručenia potvrdzovacieho emailu je potrebné uhradiť celý poplatok za exkurziu do 7 dní. Poplatok 
sa vracia len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka.  

Prioritu pri akceptovaní prihlášok majú študenti geografických i negeografických odborov PRIF UK.  

Cena GeoWíkendu VI.: 78 Eur (študenti), 88 Eur (neštudenti).  
V cene: doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie v 3* hoteli, vstupy a poplatky: skanzen 
Stübing, kláštor Rein s knižnicou  
V cene nie je: cestovné poistenie, strava, fakultatívne vstupy a poplatky: vláčik na Schneeberg (30 
Eur/osoba), prehliadka zámku Herberstein (dospelý 17 Eur, študent 15 Eur) 
Pre uplatnenie študentských vstupov a dodržaní študentskej ceny exkurzie je nevyhnutné mať so 
sebou ISIC!!!!  

* vláčik na Schneeberg – fakultatívna aktivita, v prípade dostatočného počtu záujemcov vybavíme 
lacnejší skupinový vstup.  

** prehliadka zámku Herberstein – fakultatívna aktivita, v prípade dostatočného počtu záujemcov 
vybavíme lacnejší skupinový vstup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície  

         GeografickeExkurzie&Expedicie  
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