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Burgenland - vitajte v krajine slnka!
Rakúsko bolo pre nás veľmi dlho krajinou za železnou oponou, krajinou s prívlastkom terra
incognita, ktorá je nesmierne rozmanitá a bohatá na krajinné krásy a umeleckohistorické poklady,
každopádne pre nás úplne nedostupná. Bývalú baštu rakúsko-uhorskej monarchie sme až do
príchodu nežnej revolúcie nevnímali ako potenciálnu dovolenkovú destináciu, a už vôbec sme si
nevedeli predstaviť lyžovačku na alpskom ľadovci alebo návštevu hrdej metropoly na Dunaji s ochutnávkou pravého „Sachera“.
Po otvorení hraníc sme mali
konečne možnosť zoznámiť sa s
„vymoženosťami kapitalizmu“ a
naše prvé kroky viedli k najbližšiemu
západnému
susedovi.
Prím hrala nákupná turistika a tí
starší z nás si určite pamätajú na
hromadné autobusové zájazdy do
Viedne v deväťdesiatych rokoch,
kde najznámejšou atrakciou po
prehliadke chrámu svätého Štefana bola nákupná tepna Mariahilferstrasse – raj s množstvom všakovakého, často aj nepotrebného
tovaru.... Postupne sa pomery
zmenili a naše cestovné kancelárie
začali ponúkať aj iné typy produktov v tejto turisticky veľmi atraktívnej destinácii. Jednou z málo
známych lokalít, ktoré sa oplatí
navštíviť, je oblasť východného
Rakúska - turisticky veľmi rozmanitá, atraktívna a pre nášho turistu
navyše vzdialená „čo by kameňom
dohodil...“

sa tam nenachádzali pohoria
Rosalien a Leitha, rámcujúce
stepnú krajinu aspoň po jej okrajoch, mohlo by sa vám zdať, že ste
prišli do Holandska. Jednoducho,
zistíte tu, že Rakúsko nie sú len
Alpy a turisticky predimenzované
oblasti, ale aj mierne panónske
podnebie, krásna príroda a horúce
termálne pramene. Nie sú tu síce
takmer žiadne hory, ale dohovoríte
sa viacerými jazykmi, pestujú sa
tu výborné vína a slnko svieti 300
dní v roku - čo si viac želať, za
tri hodiny jazdy autom ste v úplne
inom svete a môžete tu stráviť
ideálny predĺžený víkend.
História sa snúbi s kultúrou
Burgenland patrí k vyhľadávaným cieľom návštevníkov, ktorí
sú vyznávačmi tzv. oddychovej
turistiky – hrady, zámky, kláštory
a ďalšie zaujímavé miesta je vďaka
miernej klíme možné navštevovať

Neziderské jazero.

Vďaka rozširovaniu Európskej
únie sa východné Rakúsko, ležiace
aj s hlavným mestom Viedeň na jej
okraji, ocitá opäť v centre a dva
spolkové štáty – Burgenland a
Dolné Rakúsko sú akýmsi mostom
medzi krajinami bývalého východného bloku a ostatnými časťami
Rakúska. Burgenland je najmladšou spolkovou krajinou (Rakúsku
pripadla po ľudovom referende až
v roku 1921) a po krajinnej stránke
sa vymyká obvyklému klišé, ktoré si
turisti o Rakúsku vytvárajú – keby
Panónska pohostinnosť.

počas celého roka. K historickým
pamiatkam patrí stredoveký hrad
Forchtenstein, ktorý bol bývalou
pevnosťou, hrad Lockenhaus
alebo barokový lovecký zámok
Halbturn, ktorý bol svadobným
darom cisárovnej Márie Terézie
svojej milovanej dcére Márii
Kristíne. Neďaleko hraníc so Slovenskom, v Kitsee, sa nachádza
jedinečné etnograﬁcké múzeum
a prítomnosť Rimanov na tomto
území dokladá Rímsky kameňolom v St. Margarethen, najstaršia

Zámok Halbturn.

a najväčšia lokalita tohto druhu v
Európe a súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento
kameňolom, v ktorom ťažili Rimania materiál na stavbu Carnunta,
hlavného mesta rímskej provincie
Panónia, má rozlohu viac ako 150
tisíc metrov štvorcových. Lomu
vďačí za svoju existenciu aj dóm
sv. Štefana, postavený rovnako z
tunajšieho kameňa. Atraktívnym
podujatím sú pašiové hry a impozantné operné inscenácie, ktoré
sa odohrávajú pod šírym nebom,
priamo v kamenných kulisách. V
budúcej festivalovej sezóne oslávia
operné slávnosti v St. Margarethen
svoje 10. jubileum a na programe
je majstrovské dielo Giuseppe
Verdiho – opera Nabucco. Z
si „pripíšete na konto“ o jeden zážiBratislavy do St. Margarethenu je
tok navyše.
to približne len 65 kilometrov a ak
rátame vzdialenosť zo Žiliny, nie
Haydnstadt - Eisenstadt
je pre milovníkov opery 200 km
Hlavné
mesto
spolkovej
navyše žiadnou tragédiou – vyporepubliky Burgenland má 13 000
obyvateľov, provinčný charakter a
zostalo až podnes malým, pokojným mestečkom, ktoré je známe
predovšetkým vďaka kniežaciemu
rodu Esterházy – maďarskej kniežacej dynastii, ktorá mesto získala
od panovníka Ferdinanda II. v roku
1622. Veľkolepý zámok Esterházyovcov, ktorý bol postavený
na základoch gotického hradu
v polovici 17. storočia, je zaujímavou stavbou s črtami baroka,
klasicizmu, biedermeiera a dominantou Eisenstadtu. V interiéri vás
upúta Haydnova sála, vyzdobená
freskami, jedna z najkrajších a
akusticky najlepších koncertných
sál sveta. Sála je pomenovaná
podľa
rakúskeho skladateľa
Josepha Haydna, ktorý pôsobil v
18. storočí ako kapelník na dvore
Esterházyovcov viac ako štyridsať
rokov. Jeho mauzóleum nájdete
v kostole Bergkirche a neďaleko
paláca, na Joseph Haydn-Gasse
čuť si operný šláger Va pensiero 21, stojí dom, v ktorom slávny
(Zbor Židov) v divoko-romanticky hudobník prežil dvanásť rokov.
pôsobiacom kameňolome je nepo- Dnes sa v ňom nachádza stála
chybne zážitkom.
expozícia venovaná jeho životu a
dielu. Veľmi autenticky pôsobia
Neusiedler See – „rakúske
partitúry, nástroje a osobné veci
more“
majstra známeho v kultúrnej obci
K najnavštevovanejším prí- ako „otca sláčikového kvarteta“.
rodným atrakciám Burgenlandu
patrí Neziderské jazero. Je jediJavisko Morbisch.
ným stepným jazerom v strednej
Európe a ako prírodná rezervácia
svetového významu je považované
aj za „jazero záhad“. Neziderské
jazero sa rozkladá na ploche cca
320 štvorcových kilometrov na
hranici Rakúska a Maďarska a
od roku 2001 patrí k lokalitám
Svetového dedičstva UNESCO.
Plytká voda v jazere (nikde nie
je hlbšie ako 1,5 m) garantuje
návštevníkom ideálne podmienky
na plávanie, jachting, surfovanie, vodné bicyklovanie a ďalšie
športy. Voda v jazere je trošku
slaná a v lete sa rýchle zohrieva,
čo v návštevníkoch evokuje
dojem, že sa nachádzajú pri mori.
Krajina okolo Neziderského jazera
je veľmi vhodná aj pre cyklistov
– je tu okolo 500 km značených
ciest, moderné zóny pre oddych,
trasy na vandrovanie, nordic walking, jazdu na koni alebo čoraz
obľúbenejší golf.
K známym kultúrnym udalos- Haydnovo múzeum patrí k najdôtiam patria operetné slávnosti v ležitejším
hudobno-historickým
Mörbischi, kde sa predstavenia pamiatkam Rakúska.
konajú na scéne situovanej na
brehu Neziderského jazera. Každý
Oddych v termálnych
rok sa v hľadisku vystrieda viac
žriedlach
ako dvestodvadsaťtisíc priaznivV Burgenlande si prídu na svoje
cov hudobno-divadelného žánru, aj priaznivci termálnych kúpeľov,
populárneho najmä v Rakúsku. hoci už aj na Slovensku máme
Tento rok oslávil festival v Mör- kvalitné kúpeľné zariadenia s terbischi 50. výročie svojej existen- málnou vodou a aquaparky rastú
cie, dnes sa považuje za „mekku ako huby po daždi. Treba skúsiť
operety“ a prezentuje hudobné a porovnať, v čom sa líšime od
divadlo najvyššej úrovne. Mörbisch konkurencie a či sú relatívne drahé
je od Bratislavy vzdialený necelých služby u nás porovnateľné s tými
65 kilometrov a ak patríte k milov- „západnými“. Rakúsko je špecianíkom operety, budete nadšení listom na kúpeľníctvo s pestrou
atmosférou tejto performance ponukou relaxačných aktivít a služmedzinárodného významu a v lete bami na vynikajúcej úrovni - stačí,

ak sa vyberiete napríklad do Bad
Tatzmannsdorfu, kde má kúpeľníctvo vďaka bohatým zdrojom
liečivých termálnych vôd už štyristoročnú tradíciu. Tieto termálne
pramene už v 17. storočí sa spomínali ako liečebné kúpele rodiny
Batthyány a dodnes sú rajom pre
ľudí hľadajúcich pokoj a možnosť
zregenerovania síl. Slnečné termálne kúpalisko Lutzmannsburg-Frankenau je zaujímavé tým, že sa
špecializuje na relax pre rodiny s
bábätkami a malými deťmi a patrí k
najväčším termálnym aquaparkom
tohto druhu v Európe.
Bonbónik pre „weinschmekrov“- vínna turistika
V Burgenlande je možné všetko
– kultúrne sa vyžiť, vylepšiť si
fyzickú kondíciu športom, oddýchnuť si v kúpeľoch a v neposlednom
rade ochutnať miestne kulinárske
špeciality a zažiť putovanie po
miestnych vínnych pivniciach.
Tristo slnečných dní v roku,
vynikajúca pôda a dlhá tradícia vo
výrobe vína – to všetko urobilo z
Burgenlandu druhý najväčší vinársky región v Rakúsku. O tom, že
vinohradníctvo tu má skvelé podmienky, vedia tunajší obyvatelia už
tisícročia – neďaleko Eisenstadtu
našli kľúč s vyobrazením vínnej
révy, ktorý má 2700 rokov.
V minulosti bol Burgenland
známy najmä produkciou sladkých ušľachtilých dezertných vín,

zmienky o nich sú dokonca staršie
ako správy o maďarskom Tokaji.
V posledných rokoch sa tu však
produkujú aj kvalitné biele a červené vína.
V niekoľkých vinohradníckych
oblastiach tu pôsobia tisícky vinárov. Svoje povolanie vykonávajú
telom i dušou - ich produkciu
môžete ochutnať, ak sa vyberiete
po niektorej z mnohých vínnych
ciest, alebo na vinárskych slávnostiach a putovaniach vínnymi pivnicami, ktoré sa konajú v rôznych
častiach regiónu. Na jar organizujú
vinári putovanie z pivnice do pivnice, v lete je zase v Eisenstadte
Slávnosť tisíc vín, na jeseň Dni
otvorených pivníc a niekoľkodňová

posviacka nového vína na Martina,
ktorý je patrónom tejto rakúskej
spolkovej krajiny.
Chuť vína môžete doplniť niektorou z tradičných kulinárskych
špecialít – k typickým pochúťkam
patrí grilovaný zubáč a fazuľová
štrúdľa.
Vari v každej obcí okolo Neziderského jazera sa nachádzajú
miestne múzeá s rozličnými
kuriozitami, ktoré len podčiarkujú
kultúrne dedičstvo tohto kraja.
Burgenland možno prevandrovať
pešo, rovnako na bicykli či na
koni. Budete príjemne prekvapení,
koľko dojmov na malom priestore
môže jedna krajina ponúknuť
svojim návštevníkom.
Rakúska spoločnosť pre cestovný ruch (ďalej Österreich Werbung) sa 16. októbra prezentovala
v Žiline prvýkrát s pestrou ponukou
svojich produktov. V reprezentačných priestoroch hotela Dubná
skala sa
odbornej verejnosti,
pôsobiacej v cestovnom ruchu,
prezentovali zástupcovia spolkovej
republiky Burgenland,
archeologický park Carnuntum a sieť
hotelov
Falkensteiner. Cieľom
Roadshow bolo podľa PhDr. Jaroslavy Pribylincovej, zástupkyne
Österreich Werbung na Slovensku, v prvom rade sprístupnenie
zaujímavých turistických regiónov
a oblastí Rakúska, ktoré nie sú
obyvateľom Slovenska dostatočne

známe, hoci sa nachádzajú v
bezprostrednej blízkosti hranice
s Rakúskom. Účastníci využili
možnosť nadviazať kontakty s
rakúskymi partnermi, získať informácie o aktuálnych ponukách v
rámci interaktívnych prezentácií
a presvedčiť sa, že Rakúsko je
krajinou neobmedzených možností
a vhodnou dovolenkovou destináciou v každom ročnom období, aj
keď ide o vnútrozemskú krajinu.
Ivana Labudová
Užitočné adresy:
www.burgenland.info
www.haydnfestival.at
www.ofs.at
www.kainar.sk

