Cyklotúra okolo Neziderského jazera.
Neziderské jazero, pre niekoho známe aj pod rakúskym menom Neusiedler See, je
obľúbenou dovolenkovou destináciou. Zaberá pozoruhodne veľkú plochu, ktorej koniec
nedovidíte, čo vyvoláva príjemný pocit prímorskej oblasti, podčiarknutý mierne slanou vodou
v jazere. Cykloturistika v tejto lokalite je ideálnym programom pre ľudí, ktorí cyklistiku chápu
ako rekreačný šport spojený s oddychom. Okolo celého jazera a v jeho okolí je vybudovaná
sieť cyklociest, na ktorých možno stretnúť rôzne kategórie cyklistov. Od rakúskych
dôchodcov aj rodinky s deťmi na špecifických rakúskych trekingových bicykloch s bizarnými
riadidlami. V poslednej dobe aj množstvo e-bikov a nechýbajú ani profesionálne odetí cyklisti

na cestných bicykloch. Celá trasa okolo jazera má 132 km, 38 km z toho vedie Maďarskom.
Minimálne prevýšenie znamená ideálne miesto na výlet aj pre tých, ktorí netrávia svoj voľný
čas športovaním, no napriek tomu odporúčame nebrať to ako svoju prvú sezónu cyklotúru.
Ak máte chuť zrelaxovať a ešte si popritom aj zašportovať v lone krásnej prírody, neváhajte
a pridajte sa k nám! Tešíme sa na každého z Vás!
Organizátor: TIS FEI STU
Kedy: 01.-04.6.2022, (streda – sobota), zraz: o 8:30 hod. na parkovisku pod Mostom
Lafranconi ( pri areáli FTVŠ UK )
Doprava: bicykel
Ubytovanie:
Kemp Oggau am Neusiedler
See https://www.campingoggau.at/
Stany budeme rozkladať iba raz a to
vo veľmi peknom a príjemnom
kempe s vynikajúcim bazénom,
ktorý je v cene ubytovania. Všetky
tri noci trávime na jednom mieste.

Plánovaná trasa:
1.6. Bratislava - kemp Oggau am Neusiedler See , cca 70 km.
2.6. Oggau - Rust - kompa cez jazero do Podersdorfu - cyklistika do Oggau , cca 55 km.
3.6. Oggau - Mörbisch - kompa cez jazero do Illmitz - cyklistika cez Maďarsko do Oggau ,
cca 85 km.
4.6. Oggau - Rust - kompa cez jazero do Podersdorfu - cyklistika do Bratislavy , cca 65 km
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy pokiaľ si to vyžiadajú poveternostné
podmienky alebo organizačné záležitosti. Kto by mal pocit, že celá trasa je nad jeho sily a
trebárs v 3.deň potrebuje oddych, tak môže ostať v kempe. Okolo samotného jazera je
veľmi príjemná jazda, chodníky sú značené značkami, pri každom odpočívadle nájdete aj
orientačné tabule, často prístrešok, lavičky a niekde aj kohútik na pitnú vodu.
Potrebné a povinné vybavenie: pojazdný bicykel (horský alebo trekový) + nosič na veci.
Nosič nie je nevyhnutný, ale odporúčame ho. Veľkú batožinu naložíme do auta, ktoré nám
veci donesie do kempu. Termín a miesto nakladania upresníme. Ďalej prilba, športové
oblečenie, krém na opaľovanie, slnečné okuliare, fľaša s vodou, veci proti dažďu, občiansky
preukaz/cestovný pas, EU karta poistenca, poistenie LN v zahraničí, stan (ideálne dohodnúť
sa dvojice), karimatka, spací vak, repelent, peniaze podľa vlastného uváženia na
občerstvenie.
Motivácia pre študentov: akcia pobeží paralelne s kolegami z PRIF UK, kde je viac študentiek
ako študentov. Oproti predošlým ročníkom sa pôjde na ľahko, bývanie na jednom mieste.

Doporučujeme si zakúpiť cyklomapku trasy napr. od Freytag & bendt , Rakusko č. 104,
Wiener Becken / Neusiedler See (1 : 100 000). Orientačnú mapku rakúskej časti nájdete TU.
Rakúske odpočívadla nájdete napr. aj na tejto stránke.
Kompy:
Rust https://www.gmeiner.co.at ,
https://www.schifffahrt-knoll.at/fahrradfaehre-podersdorf-rust.html ,
http://www.schifffahrt-schreiner.at/
Mörbisch https://www.schifffahrt-weiss.com/radfaehre/
Užitočné informácie nájdete
aj tu http://cyklo.hiking.sk/hk/ar/1525/okolo_neziderskeho_jazera_i.html
Predbežné náklady cca 80 €/os (40 € - ubytovanie v stane v dvojici, 40 € - kompy).
Prihlášky a záloha 40 € do 10.5.2022. V prípade, že do spomínaného dátumu
sa záväzne neprihlási minimálne 8 účastníkov z FEI alebo FIIT UK, potom sa akcia ruší.
Prihlášky a ďalšie info u PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk ,
pajky35@gmail.com

