
PODÉL  DUNAJE 
PODUNAJSKOU CYKLOSTEZKOU 

5. - 8. 5. 2007 

Foto a prezentace:   Jan Šafra 



Logo akce 

Akci upořádala jako víceméně soukromou záležitost Mgr. Z. Polívková s cestovní 

kanceláří Cyklotur Hradec Králové pro své přátele. Měli jsme to štěstí se tohoto 

putování také zúčastnit. Kromě spousty dojmů jsme si přivezli také množství fotografií, 

z nich asi čtyři stovky  jsou uvedeny v této prezentaci. 

                                                                                                            J+H Šafrovi 



                         Cyklobus  aneb  příjezd do Tullnu po skoro probdělé noci. 
5. 5. 2007 - sobota 



Módní přehlídka –  

vzájemné 

okukování 

…a hned pošlapeme 

do centra Tullnu 



Římská věž                                Marcus Aurelius 



Tulln - Juniorklub 

My, fotografové, 

máme v Tullnu i sochu 



Tulln – chrám sv. Štěpána 



Chrám sv. Štěpána 



Tříkrálová kaple 



Tulln a jeho sochy – Merkur  a Egon Schiele - malíř 



Tulln – Radnice a Jubilejní škola císaře Františka Josefa 

…zdá se, že Rakušané historii 

respektují a nepřepisují 



Tulln – výjev ze starogermánské  nibelungské legendy  

(i s novodobými modelkami) 



TULLN 

 

Dřívější klášter minoritů, dnes 

obrazová galerie 

 

 Fontány (pátá je skryta za čtvrtou) 



A šlapeme po pravém břehu  podél  Dunaje proti proudu převážně na západ. 

Počasí je ještě únosné. 

 

Malý přístav (je jich tam hodně)        Drobný přítok Dunaje 









Malá svačinová zastávka - Zwentendorf 

Radnice                            Kostel 



Rakušané také stavějí „máje“. Kuriózní jsou ale nápisy na nich. Provolávají 

slávu starostovi, tajemníkovi, veliteli hasičů, hostům města  apod. 



Zámeček Zwentendorf 



Zwentendorf - kostel 

Každý den nový začátek 



Slepé dunajské rameno 









Květy na Dunaji 

 



Lodní doprava 



Informační zastávka Traismauer 



Počasí se zhoršuje, ale už se blížíme se ke Kremži. A máme chuť se 

alespoň z dálky podívat na klášter Gottweig. Našli se ovšem i jedinci, 

kteří vyšlapali až nahoru.                                                          



Klášter Göttweig 



Göttweig a obec Furth („furt do kopce“) 



V uličkách Furthu 



Sv. Jan „Johánek“ Nepomucký – kus společné historie 

          Zákoutí Furthu 



Vinice pod Göttweigem  



Vjíždíme do Kremže a máme v nohách přes 60 cyklokilometrů (jak kdo)  

a začínáme hledat „náš herberk“. 



Tu ho máme 



5. 5. 07  + 7. 5. 07   Prohlídka města „per partes“, tedy po částech 

Ringstraße, osa města 



Kremže (Krems) 

Museum karikatury                      Boží muka                   Kostel, který asi patří k věznici 



Staré město Kremže 

Staroměstská brána 

Pamětní deska – 

Příchod nové 

rakouské armády do 

garnisony Kremže 

Magistrát 



Staroměstské hradby a jejich kombinace se skleněnou budovou 

Krems 



Staré město kremžské 

Památka na bývalou Víděňskou bránu 

- freska - 

Některé z mnoha 

kostelů 



Pulverturm neboli 

prašná věž  

(prachárna) 

KREMŽE 



KREMŽE – Staré město 

Večer                                                           Ráno   



KREMŽE – Staré město 

Jan Nepomucký u 

soukromé střední 

školy 

Zajímavě 

napsaný nápis. 

„S. Ioannis 

Nepomuk pit fir 

uns“  

(Kouzlo 

prakticky 

fonetického 

zápisu ocení 

nejspíš 

němčináři) 



KREMŽE – Staré město 

Kostel kláštera piaristů a část jeho vnější 

výzdoby.  V popředí část chrámu sv. Víta 



RÁNO  NAD  KREMŽÍ 



RÁNO  NAD  KREMŽÍ 



Zámek GRAFENEGG 

V neděli 6. 5. 07 dopoledne lilo jak z příslovečné konve. Cestovali jsme tedy 

 autobusem a cyklistický program jsme si vynahradili v obráceném pořadí až odpoledne. 



První návštěvu jsme věnovali zámku Grafenegg 



Zámek GRAFENEGG 



Zámek GRAFENEGG 



Zámek GRAFENEGG 
 

zámecká kaple 



Zámek GRAFENEGG - nádvoří 



Zámek GRAFENEGG - nádvoří 



Zámek GRAFENEGG - nádvoří 



Zámek GRAFENEGG – obrazová výzdoba 



Zámek GRAFENEGG – obrazová výzdoba 



Zámek GRAFENEGG – stropy 



Zámek GRAFENEGG – stropy 



Zámek GRAFENEGG – kamna a jejich zadní topná stěna 



Zámek GRAFENEGG – Paní domu provozuje hygienu , vybírá si šperky na neděli 

   a sluha zatím čeká na chodbě 



Zámek GRAFENEGG – okna a pohled z okna 



Zámek GRAFENEGG - interiér 



Zámek GRAFENEGG 



… a protože pořád ještě pršelo, zajeli jsme autobusem do LANGENLOIS 

Alegorie hojnosti – jsme ve vinařském kraji 



LANGENLOIS 



LANGENLOIS – návštěvou vinaře se asi sluší začít 



a vyzkoušet zdejší „veselé pití“ 



Výzdobu a dekorace mají v Langenlois zvládnuté do detailů, 

využít se dají zátky vinných lahví i vybavení již starožitné 



LANGENLOIS 



LANGENLOIS 



LANGENLOIS 



LANGENLOIS 

              Kostel                                               Soud                           Romantická ulička 



LANGENLOIS 

Kdo nemá v Rakousku na zdi domu fresku, snad ani není plnoprávným občanem 



LANGENLOIS 

Jeden z mála důkazů rakouské zaostalosti: 

neznají písmeno“ř“ a navíc vůbec netuší, že 

už si je Češi dávno geneticky podmanili. 

Museum 

Tady jsme obědvali 



LANGENLOIS 

Nastupovat, přestává pršet…. 



LANGENLOIS 



Vrátili jsme se do Kremže, osedlali kola a znovu vyrazili do viničného kraje 

Na železničním přejezdu v 

Rourově (Rohrendorf) 

Sraz u sklípku 



Sklípek nad Rourovem 



Vinice nad Rohrendorfem 



Vinice nad Rohrendorfem 



Silniční okruh – HADERSDORF  

Hadersdorfští mají dva Johánky Nepomucké 



HADERSDORF má také románskou rotundu 



HADERSDORF 

    Radnice                                                                             Kostel 



HADERSDORF 

Památník obětem světových 

válek s mnoha „českými“ 

jmény 

  Některé pohledy se od jižní Moravy moc neliší 



Je pondělí 7. 5. 2007 a obloha je jako vymetená. Opouštíme 

definitivně kremžský „herberk“ i Kremži 



Poslední záběry Kremže 

Další  kremžský 

„Johánek“ 



LOIBEN 
(z neznámého důvodu se hlavní peloton řítil tímto 

krásným krajem jako stádo splašených jalovic a nezbylo, 

než se od něj trhnout, jinak by tyto a následující 

fotografie neexistovaly) 





LOIBEN 

11.11.1805 v bitvě u Loiben porazila spojena rusko-rakouská vojska  vedená 

generálem Kutuzovem a polním maršálem Smidtem francouzské napoleonské oddíly. 





DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN - zámek 



DÜRNSTEIN nakupování 



DÜRNSTEIN - Dunaj 



DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN – pohled na Rossatz 



DÜRNSTEIN 



DÜRNSTEIN - hřbitůvek 



DÜRNSTEIN – pod hradbami 





DÜRNSTEIN - klášter 

Tady jsme také dohonili splašené stádo 

kolegů. Pomalu mu ale docházel dech,  

takže nakonec jsme jeli vpředu zase my. 



DÜRNSTEIN - přístav 



DÜRNSTEIN 







WEIßENKIRCHEN 



WEIßENKIRCHEN 

„Johánek“ – móda vztyčování jeho soch 

vrcholila v 18. století po jeho svatořečení. 



WEIßENKIRCHEN 



WEIßENKIRCHEN 



WEIßENKIRCHEN 



St. MICHAEL 



St. MICHAEL 

Odpočinek splašeného stáda se stále prodlužuje 



SPITZ 



SPITZ 

Střecha 

kostela je 

vytvořena z 

barevných 

břidlic 

Všudypřítomné 

fresky 



Hrad Aggstein – sídlo loupeživého (tedy normálního) rytíře 



Aggsbach Markt 

Omočení nohou v Dunaji 



EMMERSDORF – pro nás konec cesty po levém břehu Dunaje 

Dojeli jsme první a čekáme, až  nás unavený peloton dojede. Zatím se bude fotografovat… 



EMMERSDORF 

Vypadá to, že velká voda tu 

bývá opravdu velká 



EMMERSDORF 



EMMERSDORF 



NAD  EMMERSDORF 



NAD  EMMERSDORFEM 



NAD  EMMERSDORFEM 



První a druhý pohled na MELK od Emmersdorfu 



Přes Dunaj po emmersdorfském mostu 



Je  pozdní odpoledne, ale ještě stihneme navštívit benediktinský klášter  

v Melku 



KLÁŠTER V MELKU 



KLÁŠTER V MELKU 



KLÁŠTER V MELKU 
Fotografování se stativem a s bleskem zakázáno. Počítače ale dokážou skoro zázraky. 



KLÁŠTER V MELKU – schodiště a fresky 



KLÁŠTER V MELKU – z klášterního kostela 



Pohled na Melk z kláštera 



KLÁŠTER V MELKU - model 



KLÁŠTER V MELKU 



KLÁŠTER V MELKU 

Freska v zahradním pavilonu 



Je večer, dosud krásné počasí se začíná kazit. Přesunujeme se do herberku 



Už brzy ráno se objevují první přeháńky, ale ranní procházka je nutná. 

 

MELK 



MELK 

Johánek s kostelem i klášterem 

Kašna se sv.Kolomanem 



MELK 

tzv. Dům na kameni 



MELK 



9. 5. 2007 – Odjíždíme z Melku do Greinu po pravém břehu Dunaje.  

Poslední pohled na klášter 



Začíná nás pronásledovat počasí. První nápor deště jsme jako správní 

bezdomovci přečkali pod mostem v Pöschlarn 

ale pak to zase nějaký čas šlo 



Krummnussbaum 



Wallfahrtkirche 



Gottsdorf 



YBBS – polední přestávka 

Radnice 

Léčebna 



Persenbeug 



Persenbeug 



Nepřizeň  počasí 

Ale nedá se nic dělat, jsme na tom 

kolem Dunaje všichni stejně. 

A určitě jsou nás tisíce, soudě podle 

množství cyklistů, které potkáváme 



Sarmingstein 

Struden 



Werfenstein - zřícenina 



Všechno jsme přežili, momentálně neprší a vítá nás GREIN 



Dunaj pod Greinem 



GREIN 



Zámek Greinburg a jeho zámecká zahrada 

V Greinu naše cyklistické putování skončilo. Ještě nás 

čeká autobusový přesun do Mauthausenu 



Památník MAUTHAUSEN 



Památník MAUTHAUSEN 



Památník MAUTHAUSEN 



Památník MAUTHAUSEN – kamenolom a jeho pokojně vyhlížející okolí 



MAUTHAUSEN 

… a teď už jenom návrat domů 



• Ing. Jan Šafra 

• e-mail:    cmuchalek@centrum.cz 

• mobil:      777 94 10 48 (jen SMS, neslyším) 
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