
Cyklistický výjazd 
„Neziderske jazero“ 

 
Realizoval:    Ing. Stanislav Greguš, Mgr. Evina Gregušová 
Účasť členov klubu: Ing. Marcel Bodnár, Ing. Stanislav Greguš, Mgr. Evina 

Gregušová, PaedDr. Ivana Kyseľová 
Termín výjazdu:  30.-31.7.2011 
Trasa presunu:  - 30.7.2011 – Čakajovce-Bratislava-autom 

- 30.7.2011 – Bratislava-Berg-Kittsee-Gattendorf-   
                         Neusiedl-Weiden-Podersdolf-Wallem-  
                         bicyklom    
- 31.7.2011 – Wallem-Pamhagen-Fertoszeplak-Balf- 

   Morbisch-Rust-Oggau-Winden-Jois-  
   Parndorf-Prellenkirchten-Berg-Bratislava-  
   bicyklom 

- 31.7.2011 – Bratislava-Pliešovce -autom 
Dĺžka presunu:   
30.-31.7.2011   Ing. Marcel Bodnár, Ing. Stanislav Greguš,  

            Mgr. Evina Gregušová, PaedDr. Ivana Kyseľová - 240 km 
 
Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentácie: 
- plán akcie - internet 
- fotografie - PaedDr. Ivana Kyseľová, Ing. Stanislav Greguš, Mgr. Evina Gregušová 

 



  

 
 



 

Naše foto 

 
začiatok cesty „smer Blava-Berg“ 

 
prvý kontakt s jazerom v mestečku „Neusiedl“ 



 
maják a aj obedňajšia prestávka v meste „Podersdolf“ 

 
„kde to sme vlastne Stanči?“ 

 
 



 
druhý deň ráno prechod rakúsko-maďarskej hranice 

 
Rakúsko – pohľad na vinice a jazero – niekde pri mestečku „Rust“ 

 
 



 
občerstvenie v obci „Oggau“ 

 

 
ideme, ideme o chvíľu bude obed v obci „Jois“ 

 



Niečo o Neziderskom jazere (Neusiedler see):   
 

V Rakúsku, blízko našich hraníc, v kraji Burgenland leží najväčšie stepné 
jazero v Európe – Neziderské jazero  , Neusiedlersee  , Fertő Tó  . Jazero 
má rozlohu spolu s rákosím viac ako 320 km² (240 km² Rakúsko, 80 km² 
Maďarsko), je 36 km dlhé, 6–14 km široké. Leží vo výške 114 m nad morom, 
priemerná hĺbka jazera je 1–1,5 m. Prevláda mierna klíma s 300 slnečnými dňami v 
roku. V južnej časti je jazero slané. Plocha rákosia okolo hladiny je väčšia ako 
plocha vody a miestami tvorí približne až 5 km široký pás. Jazero nemá významný 
prirodzený prítok. Plocha hladiny a hĺbka sa mení podľa zrážok a v rokoch 1868 až 
1872 jazero celkom vyschlo. V jazere žije okolo 30 druhov rýb a v okolí jazera 
hniezdi 300 druhov vtákov. Okolo jazera vedie cyklocesta B10. Je dlhá 132 km (z 
toho 38 km na maďarskom území), bez prevýšení. Cez víkendy v lete môžeme na 
nej stretnúť veľa cyklistov. Je vhodná aj pre deti. 

Na B10 si môžeme zvoliť trasu vľavo alebo vpravo. Pokiaľ sa budeme držať 
tejto trasy, prídeme po obídení jazera na toto isté miesto. My sme sa vybrali 
smerom na Weiden – východnú strana jazera, má stepný charakter a je tam 
mnoho ďalších malých jazierok a niekoľko cykloturistických náučných chodníkov. 
Sú tam pláže a prístav plachetníc. Prekvapilo nás aká bola voda špinavá, čo však 
nie je špina, ale drobné čiastočky rastlín a piesku, ktoré v plytkej vode vplyvom 
vetra nikdy neklesnú na dno. Za dedinou Pamhagen vstupujeme do Maďarska cez 
colný priechod. Od hranice sledujeme šípku Mörbisch. Pri dedine Fertöd 
pokračujeme cyklocestou na Mörbisch, kde prekračujeme hranicu, ktorá je určená 
len pre peších a cyklistov naspäť do Rakúska. Cez dediny Rust a Oggau sa 
dostávame k západnému brehu jazera, bohatú po celej dĺžke na vinice. My sme 
pokračovali až do východzieho bodu mestečka Jois. Celá trasa okolo jazera po 
cyklocestách bez odbočiek merala 165 km, táto vzdialenosť sa môže meniť podľa 
počtu navštívených miest a aj cesta č.10 má niekoľko variant. Na celej trase bol 
problém s pitnou vodou, pitná voda bola na trase len za dedinkou Rust, ináč bolo 
potrebné odbočiť do dediny. Celá cesta je asfaltová, len v úseku Podersdorf – 
Weiden je 2 km šutolina. My sme nastúpili na trasu sobotu 10.00 a skončili v 
nedeľu 20.00 v Brarislave. Spať možno v kempoch po trase, alebo v súkromí v 
dedinách po ceste. Pretože je to prírodná rezevácia stanovať volne v prírode je 
zakázané.  


