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1. den 
 

Ráno krátká zastávka na parkovišti ARCUS hned u maďarsko-rakouské hranice. Potom odjezd 
do termálních lázní Bük. 

Dopoledne v lázních, brzy odpoledne vykládání kol a odjez po vlastní cyklistické ose do 
místa ubytování ve Fertödu. Počasí bylo nejisté, kdo jel přes Csapod a pospíšil si, téměř 
nezmokl. Kdo volil cestu přes Rakousko, zmokl velmi těžce. 

Našlapali jsme asi 40 km (ti, kteří jeli přes Rakousko, pobloudili a měli asi 90 km). 

Ubytování v chatkách hotelu-restaurantu-campu Dori. 



Ráno u restaurace ARCUS na maďarské hranici 



První „lekce“ maďarštiny 



Termální lázně Bük 



Polokrytý bazén 



Polokrytý bazén 





Bazény a bazénky s různě teplou vodou 



Mozaiková  výzdoba 





  Místo pro odpočinek   



V areálu lázní 

Voda ze sirného pramene 

Kariéra lázeňské vody v Büku začala v roce 1957, když hledači 

ropy, pracující v této oblasti, byli odměněni za svou práci šedesát 
metrů vysokým výtryskem vody. Léčivá voda o teplotě 58°C má 
mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická zemito-
vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku a 
hydrogenuhličitanů. Při koupelové léčbě je vhodná pro léčení 
poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou terapii a pro léčení 
nemocí páteře. Jako pitná kúra je doporučována v případech 
překyselení žaludku a zažívacích potížích.  

 



Fürdö  -  lázně 
Étterem – restaurace 
Kávéház - kavárna 



  Osedlat kola!  Na Fertöd!   





  Křížky a kostely jsou v Maďarsku v pořádku   



Simaság 







   Iván   





Zadrátovaná země 

Apatyka 





Iván 



Pusztasalada 



… hrozil  závod s deštěm a na fotografování nezbýval   čas 



2. den 
 

Protože program měl být individuální, zvolili jsme částečný objezd Neziderského jezera 
po jižní straně na západ a pak k severu na rakouskou stranu. V Mörbisch am See 
jsme se nalodili na přívoz do Illmitz a odtud jsme okruh cestou na jih uzavřeli. 
Našlapali jsme asi 70 km.  



Fertöd -  restaurant, hotel a camp Dori 

Ty koule na stromě – tu je jmelí 





Fertöd – camp hotelu DORI 





Fertöszéplak 





Fertöszéplak 



Jediný „Johánek“, kterého jsme v 
Maďarsku potkali 



Hegykö 





Hegykö  - pomník padlým v 1. světové válce 

              - socha svatého Antonína 



Hagykö -  s. Florián, patron hasičů 

Maďarští  králové jsou 
všudypřítomní 



Rákosové střechy zastávek jsou zde typické 



Fertöhomok 



Falumuseum – těžko říci, co to je  



Rákos až u cesty 





Chorvatská vesnice 

Rákosník 



Vedešínská zvonice 



„Neporazte žáby – nebezpečí smyku!“ 



Sopron - Balf 



Balf 



Vinice u Balfu 



Provoz jako  

v centru velkoměsta  

Rákosová  pole 



Sušení rákosu 



Pozůstatek hranice 

Vinice 



Fertörákos 

Poutače 



Pomník obětem války i odsunutým rodinám 

Fertörákos 



Hospoda u Zobáka – laický překlad  

Když Bůh rozehnal lidi, stavějící pro al-Džazíru 
televizní věž v Babylóně, a zmátl jejich jazyky, 

potrestal Maďary obzvláště přísně – přidělil jim 
maďarštinu. 

 
Naštěstí se i v maďarštině objevují mezinárodní 

výrazy, jako „Zimmer frei“, „…papírok“ nebo 
„Baumax“.  Maďarům tak svítá naděje, že během 
několika set let se opět vřadí mezi lidi, kterým lze 

rozumět. 



Museum                           Obecní úřad 

Fertörákos 



Teta, nevíte 
kudy cesta na 

Mörbisch?  

Furt  tam horöö 

Spropitnö-forintö 
bö nebölo? 



Fertörákos 



Minitaxi firmy Eurotaxi 



Železniční vagon + rákos = vrátnice Také vrátnice. Soukromá. 



Vinařovo nové sídlo 

Potvory různorohé, 

převážně křivorohé 



Grenzübergang – konečně u srozumitelných lidí 



Na rakouské straně hranice 

Pod horizontem 

 je vodní hladina 



Mörbisch am See 



Mörbisch am See 



Mörbisch am See 



Mörbisch am See 



Mörbisch am See 



Mörbisch am See 



Neziderské jezero  -  Neusiedler-See  -  Fertő-tó 

     Neziderské je vedle Balatonu jediné velké stepní jezero v Evropě. Jezero leží v rakouské spolkové zemi 
Burgenland a v západním Maďarsku (Györ-Moson-Sopron. Samotná rakouská část je současně největším 
jezerem v Rakousku. Vyznačuje se pásmem rákosí, velmi malou hloubkou, mírným a větrným klimatem. 
Jezero je chráněno dvěma národními parky Neusidler –See – Seewinkel a Fërtö-Hanság. 
     Samotné základní parametry jezera  jsou velmi netypické.  Jezero,  jehož  celková plocha dosahuje 180 
km2  (s plochou porostlou rákosem dokonce kolem 320 km2), dosahuje průměrné hloubky necelý jeden metr. 
Přes svou značnou rozlohu jezero nemá žádný výraznější přítok, ani přirozený odtok.  
Za rok se ale přesto z plochy 1 m2 jezera vypaří přes 1500 mm vody, zatímco veškeré srážky doplňují vodní 
stav jen necelými 600 mm ročně. Zbylých 900 mm se do jezera dostává prostřednictvím četných podzemních 
přítoků z Malé maďarské nížiny. 
     Dalším živlem, který výrazně utváří charakter Neziderského jezera, je vítr. 
     Rákosí se rozprostírá na ploše větší než je plocha volného prostranství. Pokrývá plochu větší než je celá 
zastavěná oblast Vídně. Pro existenci jezera je rákosí nutnou součástí. Svou obrovskou spotřebou živin totiž 
chrání jezero před přehnojením. Roční sklizeň rákosí z Neziderského jezera činí kolem 10.000 tun. 
     Směrem na jih se na východní straně jezera nachází řada dalších, menších stepních jezer. Některá z nich 
obsahují takové množství soli, že se z nich v letních měsících stávají doslova slané škraloupy. Jejich břehy a 
specifické podmínky jsou ideálním domovem pro svět ptáků. Ze 300 ptačích druhů, které se v celé jezerní 
oblasti pravidelně objevují, jich tady přes 140 hnízdí. U mnohých z nich, např. u volavky stříbřité, se jedná o 
jediné hnízdiště v Evropě. V oblasti nemohou chybět čápi, typičtí pro spolkovou zemi Burgenlandsko. Je 
možné zde spatřit i vzácného čápa černého. Na východní straně jezera se nacházejí rozlehlé vinice 



Mörbisch am See 





Mörbisch am See 



Svět na vodě  









Přístaviště přívozu 



Z paluby lodi JUDITA 













Přístav  v  Illmitz 



Přístav v Illmitz 



Ptačí rezervace 





Illmitz 



Pramen sv. Bartoloměje 



„Johánek“ Nepomucký je v Rakousku  

dodnes váženým světcem 

Vyhlídkové traktortaxi 



Apetlon 



Pamhagen 



Hranice 



Opět v Maďarsku 



3. den - dopoledne 
 
 Pro dopoledne jsme volili návštěvu zámku rodu Esterházyů. 
 
Barokní stavba začala vznikat v roce 1720 na pokyn prince Miklóse Esterházyho. Na projektování se podílelo 

několik známých architektů (například A. E. Martinelli nebo Menyhért Hefele), ale hlavní slovo měl princ 
Esterházy. Ten rozhodoval o konečném vzhledu stavby i o stylu, v jakém byla zařízena. Chtěl stvořit 
veledílo, což se mu také podařilo. Roku 1784 byl pod jeho taktovkou slavnostně dokončen největší a 
nejlépe vybavený palác ve střední Evropě, jež v době svého vzniku nesl název Eszterháza. Má sto dvacet 
šest místností, vyzdobených s nesmírnou pompou, typickou pro baroko. Lze vidět pokoje v čínském stylu, 
krásné barokní a rokokové salóny, koncertní síň, ohromující sloupový sál se stropními freskami a podlahou 
z mramoru. Veřejnosti  je nyní  zpřístupněno pouze 26 místností.  

 



ESZTERHÁZA 







Eszterháza 



Eszterháza 



Eszterháza 



Knížata Esterházyové – diplomaté a politici 





Z obrazové výzdoby zámku 





Čínský salonek – dobová módní výzdoba  napodobující čínské motivy  



Pohled  do  zahrad 





Kamna 



Pokoje Marie Terezie 

Královna Marie Terezie byla u Esterházyů 
hostem  2 dny v září 1773. Na její počest se  
konaly  lidové slavnosti, hony,  ohňostroje i 
maškarní bál. Také byly uváděny dvě nové 
opery. Ty se Jejímu Majestátu tak líbily, že 
prohlásila:  „Když budu chtít slyšet dobrou 

operu, přijedu do Eszterházy.“ 





  Zámecká  kaple   



Stropní freska kaple 



Taneční  

a hudební sál 

Princ Miklós Esterházy byl 
milovníkem umění. V parku se 
konaly slavnosti a koncerty pod 
širým nebem. Princův orchestr 
skoro třicet let vedl skladatel Josef 
Haydn. Právě tady poprvé 
představil mnoho svých děl, jež se 
v zámeckém sále dodnes hrají. 
Haydnovo dílo a pobyt připomíná 
obsáhlá expozice v zámku a dům, v 
němž bydlel. 



Stropní fresky v hudebním sále – Apollón jako bůh slunce 



Detaily 



Z obrazové výzdoby 









   Letní jídelna    Pohledy z oken 





V zahradách 









3. den - odpoledne 
 

 

Odpoledne jsme individuálně vyrazili na Kapuvár a pak obloukem jižním vnitrozemím 
přes Csapod a Röjtokmuzsaj zpět na Fertöszentmiklós. V dosti větrném počasí jsme 
zase našlápli asi 50 km. 



Oblíbené a rozšířené dřevěné špalky - pomníky 



Kapuvár 



Tržiště v Kapuváru 



Kapuvár -  v pozadí správa národního parku 



Vitnyéd 



Vitnyed 



Vitnyéd 



Csapod – vesnický hřbitůvek s dřevěnými křížky 





Csapod 



Röjtökmuzsaj – zámek/hotel pro VIP klientelu 











Cukrárna  a  salon krásy 



4. den 
 

 Ráno jsme vyklidili chatku, zavazadla dali do autobusu a vyrazili „kolmo“  zprvu již 
známou cestou na Balf a z Balfu do Šoproně (Sopron), jejíž prohlídce jsme věnovali 
asi 2 hodiny formou pěšího ploužení ve 3 okruzích převážně historickou částí 
města. 

Pak jsme navštívili zdejší Interspar a přesunuli se k místu odjezdu u restaurantu ARCUS. 

Na tachometru jsme měli necelých 40 km. 



Šoproň - Sopron 
 
Město má dlouhou a velmi bouřlivou historii, ve které sehrála důležitou roli jeho poloha na pomezí Uher 

a Burgenlandska. Oblast byla obydlena už ve 4. až 5. tisíciletí před Kristem. V 1. století n. l. původně 
keltskou osadu osídlili Římané (tehdy nesla název Scarbantia). Do konce 4. století pak byla 
nejvýznamnějším střediskem Panonie. Velký rozkvět nastal ve 13. století, kdy se Šoproň stala 
královským městem. Za Ladislava IV. ve městě obchod jen kvetl a přibývalo řemeslníků.  

O nadvládu nad městem sváděli dlouhá léta boj Maďaři a Rakušané. Když po první světové válce na 
základě Trianonské smlouvy Uhersko ztratilo dvě třetiny svého území, obyvatelé Šoproně se vzepřeli 
osudu, který jim mocní přichystali. Uspořádali referendum, ve kterém rozhodovali, jestli zůstanou s 
„malým“ Maďarskem anebo se připojí k bývalé části Maďarska zvané Burgenlandsko, která byla 
podle smlouvy postoupena Rakousku. Zvítězila první možnost. 14.  prosince 1922 obyvatelé 
Šoproně odevzdali své hlasy a město zůstalo maďarské. Od té doby se Šoproň pyšní přezdívkou 
„Nejvěrnější maďarské město“  a 14. prosinec se každoročně bouřlivě oslavuje. 

 Za svou loajalitu ovšem Šoproň zaplatila vysokou daň. Ztratila obchodní kontakty na území Rakouska a 
její prosperita nezadržitelně klesala. Rázní obyvatelé naštěstí rychle našli řešení: rozhodli se, že když 
nemůžou žít z prodeje výrobků a služeb, pohotově svoje město přebudují z obchodního centra na 
turistické středisko. Už v roce 1925 Šoproň propagovalo několik turistických agentur pod heslem 
„Hívja vária Sopron“ (Přijeďte pobýt v Šoproni). Po druhé světové válce však vývoj nabral úplně nový 
směr. Za hranice města směli jen lidé se zvláštním povolením. Přesto byla Šoproň v módě a Maďaři i 
cizinci dělali co mohli, aby ve středověkém městě mohli strávit alespoň víkend. Ačkoli po 
komunistické éře zůstaly novější části města zanedbané, o památky se tu vždycky pečovalo vzorně. 
V roce 1975 získala Šoproň mezinárodní ocenění za svůj program na ochranu pamětihodností. Ty 
opravdu zůstaly zachované v dobrém stavu. 

 
Vloženo z webu <http://in.ihned.cz/c3-14138900-n00000_d-sopron-perla-zapadniho-madarska> 
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Sopron  



Sopron 



Sopron 









Okružní třída    Vérkerület   „Příkopy“ 



Pomník padlým – Széchenyiovo náměstí 



Széchenyiovo  náměstí 



Hrabě György Széchenyi  
(1656-1732) 

 vojevůdce v bojích s Turky 





Kostelní ulička 



Kostel sv. Uršuly 



Náměstí sv. Uršuly 



Ulice Svatého Jiří     -    průchod Lenck átjáró  



Salon krásy          Okružní třída       Mariánský sloup 



Kostel sv. Jiří  -   Pozůstatky hradeb 



Domovní zákoutí 





Ógabona – pokračování okružní třídy 



Vinná kašna – (ale zrovna z ní nic neteklo) 



Opět Kostelní ulička 



Hlavní náměstí (Fö tér) – Sloup nejsvětější Trojice 



Kozí kostel 
místo korunovace uherských králů 



Dům Corvinus -  kdysi zde pobýval Matyáš Korvín, uherský král. Havran drží Matyášův prsten 



Požární věž  (Brána věrnosti) 



Osoba samostatně  

výdělečně činná 



Vlevo Stornovský dům (Storno-ház) – dnes výstavní síň 







Új útca – (Nová ulička) 



Synagoga 



Provoz na Új útca 



Klášterní ulice 



Arcus – Nikdo se neztratil, můžeme nakládat 



Opět doma – Zámek Mikulov 



Všehochuť 
 

Tady už jsou fotografie těžko zařaditelné, ulovené víceméně náhodně. Přiznávám se, že 
jako samozvaný krajinář lidi fotím poměrně nerad. Pokud se tam najdete, odpusťte, 
pokud  ne, buďte rádi a těšte na příští společnou akci. Několik fotek fotil také 
„kámoš“.  

Pokud máte o nějakou fotografii z celé této prezentace zájem za účelem vytištění, stačí 
říci, poskytnu Vám ji v plné kvalitě asi 1 MB, zde použité fotografie jsou 
„zmenšeny“, aby nezabraly zbytečně mnoho paměti a prezentaci nezpomalovaly. 



„Zapamatujte si, kde jsme! Tady budeme před odjezdem nakládat kola“ 



Účastníci zájezdu v teple 

Zahřívání zvenčí i zevnitř 



Vykládání v Büku 



Před Simaságem 



Na přístavišti přívozu 





Foto: kámoš 





Jmelí 
Na parkovišti ARCUS 



Krátká zastávka na přechodu v 

Mikulově 





KONEC 

Květen 2008 Kontakt:        cmuchalek@centrum.cz 

http://www.amaterska-galerie.eu/Cesty/Cesty.htm

