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1. Úvod 

Milí vodohospodári, dovoľte mi srdečne Vás privítať na krátkodobej zahraničnej pracovnej 
ceste do Rakúska. Jej hlavným účelom je získavanie nových poznatkov a vedomostí, nápadov 
a skúsenosti v oblasti navrhovania, výstavby a prevádzky hydrotechnických konštrukcií – 
osobitne priehrad. Aktivity tohto druhu – organizovanie krátkodobých zahraničných 
odborných pobytov, spojených s exkurziou po vybraných vodných stavbách, sú v rámci 
činnosti SkCOLD historicky zakomponované do súboru základných činností, ktorá majú 
svoje opodstatnenie. Tento krát sme sa rozhodli sprostredkovať Vám možnosť získania 
cenných poznatkov a skúseností z navrhovania, výstavby a prevádzky priehrad a hrádzí 
poldrov u našich západných susedov, v Rakúsku. V krajine  nielen s  prekrásnou prírodou, v 
krajine s bohatou kultúrnou históriou, ale aj v krajine ktorá v oblasti priehradného staviteľstva 
vyniká v rôznorodosti typológie priehrad a ich impozantného začlenenia do životného 
prostredia.    

V rámci 6 dňovej zahraničnej pracovnej cesty prejdeme cez Dolné a Horné Rakúsko, 
Salzburg, Tirolsko až po Bregenz v spolkovej krajine Vorarlberg, ležiacej v západnej časti 
Rakúska, aby sme sa bližšie oboznámili s výstavbou a prevádzkou na vodných dielach, ktoré 
sú súčasťou protipovodňovej ochrany, ale predovšetkým s výstavbou a prevádzkou 
na vodných dielach, slúžiacich k výrobe ekologicky čistej elektrickej energie. Výber vodných 
stavieb bol determinovaný tak, aby obsiahol typologicky rôznorodé priehrady, ktoré sú pre 
rakúske priehradné staviteľstvo charakteristické. V súlade so zostaveným programom 
navštívime v úvode poldre v okolí Kremsu a následne energetické vodné dielo Schlegeis 
(klenbová priehrada v spolkovej krajine Tirolsko), Finstertal (rockfillová priehrada – v 
Tirolsku), Silvretta (gravitačná betónová priehrada v spolkovej krajine Vorarlberg) 
a Bolgenach (zemná heterogénna priehrada - Vorarlberg).  V rámci krátkodobej zahraničnej 
pracovnej cesty, spojenej s odbornou exkurziou po  vybraných vodných dielach v Rakúsku 
nás čakajú aj historicky zaujímavé mestá a miesta  (Tulln, údolie Zillertal, Ried v údolí 
Zillertal, Gaschurn, Montafon a Bregenz). 

Milí kolegovia, cesta, ktorú máme pred sebou je primerane dlhá (cca 1900 km) i adekvátne 
tomu náročná. Jej ubiehanie si môžeme spestriť čítaním bulletinu, ktorý sme pre Vás 
pripravili a ktorý obsahuje stručné informácie toho, čo nás čaká.   Bulletin bol spracovaný na 
základe dostupných informácií, ktoré nám v súčasnej dobe ponúkajú internetové stránky, ako 
aj na základe podkladov, súvisiacich s vodnými stavbami v Rakúsku. Po obsahovej stránke je 
zrejmé, že informácie, ktoré sú v predkladanom bulletine prezentované nie sú a ani nemôžu 
byť komplexné. Jeho podstata spočíva v poskytnutí stručných informácií toho, čo máme 
v pláne navštíviť, vidieť a vypočuť si priamo na lokalitách, ktoré sú v pláne predmetnej 
odbornej exkurzie. 

Za pomoc pri spracovaní podkladov k všeobecnej časti nášho putovania za poznaním patrí 
úprimné poďakovanie Ing. Milanovi Homolovi z Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava.   

Na vybavovaní odbornej exkurzie, náplne odborného i kultúrneho programu, výbere 
ubytovania a cestovania, ako aj všetkých súvisiacich administratívnych povinnostiach sa 
významnou mierou podieľal Ing. Marian Minárik, PhD., za čo mu osobne aj v mene SkCOLD 
úprimne ďakujem. 

Všetkým účastníkom odbornej exkurzie do Rakúska prajem v mene predsedníctva SkCOLD  
šťastnú cestu, príjemný pobyt a bezpečný návrat domov.  

Prof.Ing.Emília Bednárová, PhD. 
     predseda SPV SkCOLD 
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2. Program odbornej exkurzie 

Pondelok  31.08.2015 
7:30 Pristavenie autobusu na parkovisku pod diaľničným mostom Lafranconi 
8:00  Odchod z Bratislavy 
8:00   – 10:30 Cesta Bratislava – Krems (cca 175 km)  
10:00 – 12:00     obhliadka protipovodňových opatrení realizovaných v okolí mesta Krems  
12:00 – 18:00 Cesta Krems – údolie Zillertal 
18:00 –  Ubytovanie, večera – Ried im Zillertal     (cca 425 km) 
 Spolu:  cca 600 km 
 
Utorok 01.09.2015 
8:30  Odchod z hotela  
8:30   – 10:00 Cesta Ried im Zillertal – Priehrada Schlegeis 
10:00 – 12:00     Prehliadka priehrady Schlegeis 
12:00 – 12:30 Cesta priehrada Schlegeis – prečerpávacia elektráreň Rosshag 
12:30 – 14:00 Prehliadka prečerpávacej elektrárne Rosshag 
14:00 – 15:00 Cesta elektráreň Rosshag  – Ried im Zillertal  
15:00 – 18:00 Obhliadka turistických zaujímavostí v údolí Zillertal    (? Km )  
18:00 –  Ubytovanie, večera – Ried im Zillertal      
 Spolu: cca 100 km 
 
Streda 02.09.2015 
8:30  Odchod z hotela v Ried im Zillertal  
8:30   – 10:00 Cesta Cesta Ried im Zillertal – Silz (cca. 90 km) 
10:00 – 11:30     Návšteva centra pre návštevníkov Silz 
11:30 – 14:00     Cesta Silz – elektráreň Kühtai (cestou obedná prestávka ) (cca. 30 km) 
14:00 – 15:00     Prehliadka elektrárne Kühtai 
15:00 – 16:00     Prehliadka priehrady Finstertal 
16:00 – 18:30 Cesta Priehrada Finstertal – Gaschurn  (Montafon) (cca. 130 km) 
18:30 –  Gaschurn (Montafon) - ubytovanie, večera      
 Spolu:  cca 250 km 
 
Štvrtok 03.09.2015 
9:00  Odchod z hotela v Gaschurne 
8:45  – 9:30 Cesta Gaschurn – Priehrada Silvretta  (cca 20 km) 
9:30  – 12:30     Prehliadka priehrady Silvretta 
12:30 – 14:00     Obedná prestávka 
14:00 – 14:45 Cesta VD Silvretta – Gaschurn (cca 20 km) 
15:00 – 18:00 Obhliadka turistických zaujímavostí v oblasti Montafon  (? Km ) 
18:00 –  Gaschurn (Montafon) - ubytovanie, večera      
 Spolu:  cca 50 km 
 
Piatok 04.09.2015 
8:00  Odchod z hotela v Gaschurne 
8:00   – 10:00 Cesta Gaschurn – Priehrada Bolgenach (cca 95 km) 
10:00 – 13:00     Stretnutie s prevádzkovateľmi VD Bolgenach, informácie 
 o skúsenostiach s protipovodňovou ochranou, vplyv ekologických združení 
                            na výstavbu VD, prehliadka priehrady Bolgenach 
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13:00 – 14:00 Cesta VD Bolgenach – Bregenz  (cca 35 km) 
14:00 – 17:30 Prehliadka mesta Bregenz  
17:30 – 18:00 Cesta Bregenz – Dornbirn  (cca 20 km) 
18:00 –  Dornbirn - ubytovanie   
                       Spolu:  cca 150 km 
 
Sobota 05.09.2015 
9:00  Odchod z hotela v meste Dornbirn 
9:00 – 18:00 Cesta Dornbirn – Bratislava  cez Mníchov         
 Spolu:  cca 750 km 
 
Celková dĺžka trás ZPC:  cca 1900 km 
 
Poznamenávame, že časové relácie v programe majú len orientačný charakter.  
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3.  Rakúsko, základné údaje 
 
(8 579 747 obyvateľov (1. 1. 2015), rozloha územia 73 879 km²) 
– po nemecky Österreich = Východná ríša (z pohľadu Nemcov). Tento názov sa vyvinul 
z označenia Ostarrichi, ktorý sa prvýkrát uvádza v listine datovanej z 1.11.996. 
Listinu podpísal cisár Otto III. a je uložená v Bavorskom štátnom archíve v Mníchove. (Otto 
III. vládol v r. 980 – 1002, ako 3-ročný bol zvolený za nemeckého kráľa a 16 ročný 
korunovaný za „Rímskeho“ cisára.)  Názov „Rakúsko“ odvodený od hradu Rakoucz (= Raabs 
a/d Thaya), kedysi prvé väčšie mesto za hranicami pri ceste z Čiech na juh. R je 
vnútrozemský štát, cca 1,7 krát väčší než SK. Je to hornatá krajina, ⅔ povrchu zaberajú Alpy. 
Na SV sa nachádza tektonická zníženina medzi Alpami a Karpatami - Viedenská panva. Jej 
súčasťou je aj Záhorská nížina.  

 
Politické usporiadanie - 9 spolkových zemí: Viedeň, Burgenland, Korutánsko, Štajersko, 
Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Tirolsko, Salzbursko, Vorarlbersko. 

 
Alpy sú hlavnou rak. atrakciou. Najvýchodnejšie výbežky tohto „kamenného srdca Európy“ 
sa nachádzajú hneď za Viedňou, Schneeberg (2075 m), Raxalpe (2007 m). Najvyšším vrchom 
Rakúskych Álp je Grossglockner (3797m). Rakúske Alpy sú veľmi rôznorodé: severná a 
južná časť sú vápencové, centrálna je kryštalická, časť z nich je trvalo pokrytá ľadovcami. 
Názov „A“ je odvodený od keltského slova „Alp“ = vysokohorská pastvina. Od Keltov  
Rimania  Germáni  Slovania. 
Ľadovce - v Alpách spolu 600 km2, najväčší v Rakúsku na Grossglockneri (plocha 30 km2, 
splaz dlhý 9,5 km). Pohyb ľadu v splazoch je v A. cca 1 - 2 cm denne (Grónsko až 2m denne). 
Modrá farba ľadovca: voda pohltí všetky zložky svetla okrem modrej. 
Jaskyne: Eisriesenwelt bei Werfen (Tannengebirge, Salzbursko) – 42 km ľadová jaskyňa, 
najväčšia na svete  
Jazerá - v R je ich 9000, z toho 580 väčších. Bodensee (spolu s CH, D - 538 km2), v oblasti 
Salzkammer - Attersee (46 km2), Traunsee, Mondsee, pri Klagenfurte Wörthersee. Na 
hraniciach s Maďarskom  Neusiedlersee (320 km2), veľmi plytké (len 2 m), mierne slané, lebo 
je bezodtokové. 
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Grossglockner, 3797 m n. m. 

 
Obyvateľstvo: Rakúšania (93,5%), Nemci (2%), ďalej CRO, SLO, CZ, SK. V r.1918 bola 
Wiedeň po Prahe a Chicagu tretie najväčšie české mesto!  V r. 1996 prišlo 73 tis. utečencov 
z Bosny a Hercegoviny, v súčasnosti  sa 2% obyvateľov Rakúska hlásia k islamu.  
Hospodárstvo - z nerastného bohatstva sa oplatí spomenúť ťažbu želez. rudy (ťaží sa už 2000 
rokov), soli (ťaží sa už 3000 r., „hall“ znamená v keltštine „soľ“  Hallstatt, Hallein, Bad 
Hall ...) 
Pri rieke Morave ťažba ropy (5. miesto v Eur.) Až 44% krajiny pokrývajú lesy.  
Poľnohospodárstvo - obrába sa 1/5 pôdy, chov dobytka.  
Priemysel – veľký podiel štátneho vlastníctva. „Wienerberger“ je najväčším výrobcom tehál 
v Eúrópe (8 mil m3 ročne). 60% el. energie produkujú vodné elektrárne (kaskáda na Dunaji, 
Kaprun – prečerpávacia,.....).  
Doprava - Rakúsko je významný tranzitný štát. Železnice budované od r. 1848, vtedy nastúpil 
na trón František Jozef I. Počas jeho takmer 70 ročného panovania bola vybudovaná celá 
dnešná rakúska železničná sieť.  
Semmeringská dráha: súčasť trate spájajúcej Wiedeň s Jadranom, vybudovanej v r. 1848 - 
1854, na úseku medzi Mörzzuschlagom a Semmering. priesmykom sa na 28 km vyšplhá o 
450 m, 16 tunelov + 16 mostov, 1. horská železnica na svete, staviteľ Carl von Ghega + 16 
000 robotníkov.  

 
Horská železnica Semmering, svetové dedičstvo UNESCO 

 
Brennerská dráha: r.1867, Innsbruck - Verona, najvyšší bod 1371 m n.m.  
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Arlbergská dráha: 1884, Landeck (T) - St. Anton - tunel dlhý 10.250 m, r.1881-1884 – 
Bludenz (V). (v tom čase 3. najdlhší na svete, dnes 43. na svete)  
V r. 2006 začala stavba železničného tunela medzi Rakúskom a Talianskom pod Brennerským 
priesmykom, po dokončení v r. 2015 bude s 53 km možno chvíľu najdlhším železezničným 
tunelom v EUR (pod La Manche 50,5 km, ale vo výstavbe je Gotthardský tunel 57 km, 
plánované dokončenie tiež v r. 2015. Seikan/JPN má 54 km). 
Najdlhší cestný tunel je Lærdalský tunel v Nórsku (25 km). 
Dodnes premávajú 3 historické zubačky s pôvodnými parnými lokomotívami  
 Jenbach - Achensee/Tirol, lokomotívy z r.1889 
 Wolfgangsee/Salzbursko - konečná vo výške 1783 m n.m.  
 Puchberg - Hochschneeberg) 

 

 
Viedeň, parlament 

 
Zástava je jednou z najstarších na svete. Legenda: počas križiackej výpravy v r. 1191 bojoval 
babenberský vojvoda Leopold I. pri bitke so Saracénmi pri meste Akko tak udatne, že sa celý 
jeho pôvodne biely odev zafarbil krvou a len pod opaskom zostal biely. Znak sa používa od 
1806. 
Prezident je volený na 6 rokov, parlament je 2 komorový, volený na 4 roky, časté referendá. 
 
Dejiny starovek - ilýrske a neskôr keltské osídlenie, keltské kráľovstvo Noricum  
 r. 15 - 10 p.n.l. dobyté Rimanmi. Vindobona a Carnuntum súčasťou Limes Romanus (ďalej 

Gerulata, Brigetium a Aquincum).  
Od  4.stor. prichádzajú postupne Huni, Góti, Germáni, Slovania, Avari.  
V 7. stor. zavedené kresťanstvo.  
788 - súčasť Franskej ríše, od r. 811 za Karola Veľkého ako „Ostmark“.  
814 - časť dnešného Rakúska pripojená k Veľkomoravskej ríši. 
10. stor. – východná časť dobytá Maďarmi, ale 955 – cisár Oto I. v bitke pri rieke Lech 

porazil Maďarov a získal územie dnešného Rakúska. 976 – ho odovzdal ako dedičné 
léno Babenbergovcom. 

1156 – vznik rak. vojvodstva, začiatok samostatných rak. dejín.  Babenbergovci sa spolu 
s čes. Přemyslovcami stávajú najmocnejšími rodmi v Strednej Európe. 

1246 – zomrel posledný mužský Babenberg. 
1252 – v Haiburgu sa Přemysl Otakar II. žení s Margaretou von Babenberg (sestra posledného 

Babenberga) a získal rakúske  vojvodstvo (= NŐ + OŐ + St + K + Kraňsko/Slovinsko) 
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1273 – v Aachene je Rudolf I. Habsburgský korunovaný za nemeckého cisára, Přemysl 
Otakar II ho odmieta uznať 

26.8.1278 – bitka na Moravskom poli, Přemysl Otakar II padol, Habsburgovia definitívne 
získavajú Rakúsko. 

14. stor. – k Rakúsku pripojené Korutánsko, Kraňsko, Tridentsko, Tirolsko, Vorarlberg. 
1526 – v bitke pri Moháči padol Ľudovít II. Jagellonský (uhorský a český kráľ), na jeho 

miesto je zvolený Ferdinand I. (arcivojvoda rakúsky). 
1529 – Turci obliehajú Viedeň. 
1556 Karol V. posledný panovník Rakúska + Španielska (+ nemecký cisár) sa vzdal trónu 

a utiahol sa do kláštora, † 1558. Ríšu odovzdal bratovi Ferdinandovi (nemecké 
cisárstvo + Rakúsko) a synovi Filipovi (Španielsko, ako Filip II.). 

12.9.1683 – Turci porazení pri Viedni (oficiálny veliteľ Ján Sobieski, taktiku určoval Karol 
Lotrinský), Turci následne 7.- 9.10.1683 porazení pri Parkány (= Štúrovo) a postupne 

vytlačení  zo strednej Európy. 
do 1699 – R získalo Sedmohradsko, Chorvátsko, Slavóniu (zásluhy má Eugen Savojský!!). 
1713 – pragmatická sankcia: dedenie trónu aj po praslici (po Karolovi VI. nastúpila jeho dcéra 

Mária Terézia). 
do 1739 – na základe ďalších víťazných vojen s Turkami si R. upevňuje pozície na Balkáne, 

ale ... 
1741 - 43 stráca Sliezsko a 1763 Klodsko v prospech Pruska. 
1780 – 90  - vláda Jozefa II. (osvietený absolutizmus), politické, hospodárske a sociálne 

reformy, zrušenie nevoľníctva + tolerančný patent. 
 

          
                          Mária Terézia           Jozef II. 
 
1792–1814 účasť na koaličných vojnách (hlavne na str. Pruska) proti revolučnému 

Francúzsku a neskôr proti Napoleonovi. 
1805 – pri Ulme sa Rakúšania vzdali Napoleónovi bez boja, Francúzi následne obsadili 

Viedeň. Slavkov - Prešporský mier. 
máj 1809 – bitka pri Asperne, Rakúšania porážajú Napoleona, o pár týždňov neskôr pri 

Wagrame prehrávajú a musia prijať ponižujúce podmienky, ktoré Napoleon spečaťuje 
sobášom (marec 1810, v decembri 1809 sa rozviedol s Jozefínou) s Máriou Lujzou, 19 
ročnou dcérou Františka II. (majú syna, s ktorým sa Mária Lujza po abdikácii 
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Napoleóna vracia do Viedne, kde syn za nejasných okolností zomiera. Mária Lujza sa 
po smrti Napoleóna ešte raz vydá).  

1814 – 15: Viedenský kongres rozhodol o usporiadaní Európy po porážke Napoleona.  
 Svätá aliancia = R + Rusko + Prusko. Nórsko bolo odtrhnuté od DK a pripojené k S 
 Belgicko odtrhnuté od F a pripojené k NL. Bavorsko sa stáva kráľovstvom. 
1814 – Salzburg súčasťou Rak. 
1848 -  revolúcia vo Viedni, Prahe, Budapešti – pád Metternicha. Revolúcia bola porazená, 

postupne návrat k absolutizmu (kancelár Bach). 
1859 – porážka v Taliansku, strata väčšiny území v sev. Taliansku. 
1866 – porážka od Pruska v bitke pri Hradci Králové, R sa vzdáva ašpirácií na vedúcu úlohu  
 v Nemecku. Strata Benátska po vojne s Talianskom. 
1867 – Rak-uhorské vyrovnanie, vznik dualistického štátu. 
1877 – okupácia BiH, 1908 jej anexia. 
28.6.1914 – Sarajevo (Ferdinand d´Este + grófka Žofia Chotková vs. Gavrilo Princip) 
do 1918 – 1. sv. vojna. 
nov. 1916 – zomiera František Jozef I., Karol I. cisárom. 
1918 – Rozpad R-U, vznik nár. štátov. 
11.11.1918 – cisár Karol I. abdikoval († 1922 vo vyhnanstve na Madeire, Zita † 1989). 
12.11.1918 – vyhlásená republika. Mierové zmluvy podpísané v St. Germain (s Rak) a 

Trianone (s Maď) potvrdzujú vznik nástupníckych štátov a zakazujú pripojenie Rak. 
k Nemecku. 

1.10.1920 – vyhlásená ústava Rakúskej republiky ako federalistického štátu so širokou 
autonómiou jednotlivých zemí. „Deutschoesterreich“ – štát, ktorý nikto nechcel. 

20. roky – politicky pomerne nestabilné, napätie medzi hl. polit. tábormi (socdem a kreťsoc), 
stúpol vplyv nacionalistickej (nestraníckej) paravojenskej organizácie Heimwehr, 
ktorú vláda používala proti socialistom ako „pomocnú políciu“ (hlavne vo februári 
1934). 

1929 – 33  svetová hospodárska kríza ťažko doľahla na Rakúsko, radikalizácia spoločnosti,  
vplyv fašizmu z Talianska a Nemecka. 

sept. 1931 – pokus o fašistický puč. 
20.5.1933 – Engelbert Dolfuss kancelárom. 
7.3.1933 – robí štátny prevrat, zrušil ústavu, zakázal politické strany, vyhlásil stavovský štát. 
12. – 15. 2 1934 – ľavicové povstania v Linci a Viedni (občianska vojna, delostrelecké 
 ostreľovanie K-M.Hofu), vyše 300 mŕtvych, vodcovia povstania popravení. 
25.7.1934 – druhý pokus fašistov o puč, nepodarený, ale Dolfuss zavraždený, kancelárom 

Kurt Schuschnigg, ústupky voči Nemecku. 
júl 1936 – Rak.-Nem. dohoda, legalizácia fašistov v Rakúsku. 
máj 1937 – vodca Rak. fašistov Arthur Seyss-Inquart vymenovaný za ministra vnútra. 
12.2.1938 – dohoda medzi Nem a Rak z Berchtesgadenu: ASI vicekancelárom.  
9.3.1938 – vyhlásené referendum o možnosti pripojenia k Nemecku. (Termín: 13.3.1938). 
11.3.1938 – Schuschnigg v rozhlasovom príhovore občanom oznámil, že Nemci vyvíjajú 
  nátlak na prezidenta Miklasa odvolať ho z postu kancelára a menovať ASI. 

Schuschnigg zároveň oznámil svoju abdikáciu a odvolal referendum. Noc 
11/12.3.1938 – vstup nemeckých vojsk do Rakúska. 

12.3.1938 – ASI na balkóne radnice v Linzi víta Hitlera. 
13.3.1938 – pripojenie Rak k Nem (2 RM = 3 ATS), prezident Wilhelm Miklas abdikoval aby 

to nemusel podpísať. 
14.3.1938 – Hitler prichádza do Viedne. 
15.3.1938 – masové zhromaždenie na Heldenplatz, Viedeň. 
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10.4.1938 – referendum (v Rak aj Nem) o pripojení R k N, 99,97% je za anšlus: už v 1. týždni 
76 tis. zatknutých (o.i. aj Schuschnigg, ktorý prežil vojnu v koncentračnom tábore, po 
vojne emigroval do USA. Seyss-Inquart bol kancelárom len chvíľku, po obsadení 
Poľska bol zástupcom generálneho gubernátora Hansa Franka a od 1940 ríšskym 
komisárom v Holandsku. Za deportácie holandských Židov bol v Norimberku 
odsúdený na smrť a popravený – Frank dtto.). 

1939 – 45 druhá sv. vojna. Rakúšania bojujú v uniformách Wehrmachtu na všetkých frontoch, 
takmer všetky rak. mestá sa stávajú terčov leteckých náletov, najviac postihnuté sú 
Viedeň, Viedenské Nové Mesto a železničná križovatka Villach. Len vo W zahynulo 
pri náletoch 20.000 osôb. 

30.10.1943 – zástupcovia ZSSR+USA+VB podpisujú v Moskve deklaráciu, v ktorej označujú 
Rakúsko za „prvú slobodnú krajinu, ktorá padla za obeť hitlerovskej agresii“ a obnovu 
slobodného a nezávislého Rakúska vyhlasujú  za jeden z cieľov protihitlerovskej 
koalície. 

1945 – v apríli prekračujú vojská 3 UF pod velením maršála Tolbuchina rak.- maď. hranice. 
Sovieti spočiatku veria, že v Rak. vypukne protinacistické povstanie a to im uľahčí 
dobytie krajiny. Pripravované povstanie s krycím názvom „Operácia Radetzky“ však 
bolo prezradené skôr, než stihlo vypuknúť, väčšinu jeho organizátorov stihli nacisti 
pochytať a popraviť pár dní pred skončením vojny. Hlavný organizátor major Karl 
Szokoll však unikol, prežil a stala sa symbolom rak. protifašistického odboja (zomrel 
r. 2004). Dobýjanie Viedne trvalo  Červenej armáde 7 dní a bolo pri ňom zničené 
takmer všetko, čo zázrakom prežilo spojenecké nálety. V týchto dňoch takmer úplne 
vyhorel aj Stephansdom. Po skončení vojny bolo R rozdelené na 4 okupačné zóny, 
Sovieti obsadzujú východnú časť (po Linz), zvyšok Rakúska si rozdelili západní 
spojenci. Aj samotná Viedeň bola rozdelená na 4 okupačné sektory. 

apríl 1955 – úspešné rokovania R delegácie v Moskve o štátnej zmluve. 
15.5.1955 – vo Viedni podpísaná Štátna zmluva: obnovenie nezávislosti Rakúska v hraniciach 

z r. 1938, zákaz pripojenia k Nemecku. 
26.10.1955 – Rakúsko vyhlasuje neutralitu, zaväzuje sa nevstupovať do vojenských paktov, 

neposkytovať svoje územie pre cudzie voj. základne. R opúšťajú okupačné armády. 
14.12.1955 – Rakúsko vstupuje do OSN. 
1.8.1976 – v noci padol Reichsbrűcke vo Viedni, 1 mŕtvy. 
12.6.1994 – referendum o vstupe do EÚ, 66,6 % áno. 
1.1.1995 – člen EÚ.  
13.7.1999 – bezjadrový štatút sa stal súčasťou ústavy. Atómová elektráreň Zwentendorf: 

začiatok výstavby 1971, 5.11.1978 referendum: 3.183.486 hlasov (64,1% účasť), 
50,4% proti – rozhodlo 30.000 hlasov. Rakúšania spolu s nemeckými odporcami atóm. 
energie dokázali následne presadiť zastavenie výstavby zariadenia na obohacovanie 
uránu v bavorskom Wackersdorfe. 
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4.  Stručný popis navštívených miest v Rakúsku 
 
Tulln an der Donau  
15.788 obyvateľov (2015), okresné mesto rovnomenného regiónu spolkovej krajiny Dolné 
Rakúsko. Mesto je obklopené zeleninovými záhradami. Tulln je tiež nazývaný mestom kvetín 
a ruží, ovocných stromov. 

   
                      Tulln  na  Dunaji, hlavné námestie                    Kostnica v neskororománskom slohu 
 
Tulln je jedným z najstarších miest v Rakúsku. Názov Tulln by mal pochádzať z keltštiny. 
Oblasť bola osídlená už v predrímskom období, v prvej polovici 1.st. pr. Kr., rímska pevnosť 
Comagena, Comagenis, tiež tu kotvil základ rímskej Dunajskej flotily. Už na konci 8. st. bol 
Tulln mestom, bol dobytý v r. 803 Avarmi. Spomína sa  r. 853 ako mesto Tullina.  
Podľa legendy o Nibelungoch  vdova po Siegfriedovi  Krimhilda sa v Tullne stretla 
s Etzelom. V 11.st. sa Tulln stal sídlom kráľovskej rodiny Babenbergovcov. V 13. st. sa stal 
prekladiskom soli (Soľná veža z 14. st.) V ďalšom období s rozmachom Viedne Tulln stráca 
na význame. R.  1683 Tulln bol ústredným bodom európskej histórie, miestom zhromaždenia 
armády Svätej ríše rímskej, kt. potom porazila Turkov pri  Viedni. Nový rozmach začal až v 
19. storočí (most cez Dunaj, železnica) a v 20. storočí (školy, priemysel). V roku 1986 bol 
Tulln navrhnutý na hlavné mesto spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, ale potom bol vyhlásený 
St. Pölten,  
V meste možno navštíviť vlastivedné múzeum, starobylú kostnicu  (r.1260), románsky farský 
kostol, gotické, renesančné, barokové meštianske domy. V Tullne sa narodil svetoznámy 
maliar Egon Schiele, je tu jeho múzeum. 
Dnes Tulln je známy vďaka svojim veľtrhom, výstavám, nákupným strediskám, aktivitám  na 
strávenie voľného času. 
 
Údolie Zillertall 
Údolie v spolkovej krajine Tirolsko. 
Leží cca 40 kilometrov východne od Innsbrucku. Meno od rieky Ziller, ktorá  preteká cez toto 
údolie od juhu k severu a vlieva sa do rieky Strass im Zillertal.  
Údolie oddeľuje Tuxské  Alpy na západe od Kitzbühelských Álp na východe. Na juhu, na 
hranici s Južným Tirolskom sú Zillertalské Alpy. Zillertalské Alpy sú prírodným parkom.   
V údolí sú roztrúsené osady a ojedinelé farmy,  tiahnu sa vysoko na svahoch do oblasti 
pastvín. V údolí Zillertal a jeho postranných údoliach je cca 25 obcí. Približne 10 % rozlohy 
tvoria trvalé osídlenia. Najväčšie obce sú Fügen (4021 obyvateľov) a Mayrhofen (3870 
obyvateľov).  
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Zillertal má vnútroalpské klimatické podmienky, oblasť prechodu zo suchého podnebia 
Ötztalských a Stubaiských Álp do vlhších Zillertalských Álp a Vysokých Taurov. Typické sú 
teplotné výkyvy, veľa slnka v zime, slabý vietor a absencia hmly. Priemerný ročný úhrn 
zrážok v Zell am Ziller je 1070 mm. 
Ekonomické, administratívne  a vzdelávacie centrum údolia je Zell am Ziller, sídlo mnohých 
verejných inštitúcií.  

 
Horská krajina údolia Zillertal 

 
Prvé nálezy osídlenia sú z strednej doby kamennej. Zistené nálezy boli datované z  neskorej 
dobe bronzovej (1200 až 800 pr. Kr.) a z mladšej doby železnej (500 pr. Kr.). Mnohé miestne 
mená poukazujú na rímske a starogermánske jazykové korene. R. 15 pr. Kr. Rimania dobyli 
krajinu od Álp až k Dunaju. Tirolsko  patrilo do  provincie Rhaetia na západe a Noricum na 
východe. Pravdepodobne v tom čase tvoril Zillertal hranicu dvoch provincií. Domorodé 
obyvateľstvo bolo postupne romanizované. Od severu sa sem okolo r. 560 sťahovali Bavori.  
Údolie bolo písomne  prvýkrát spomenuté r. 889. Kresťanizácia obyvateľstva prebehla v 8. 
storočí. V 16. st. sem priniesli protestantizmus, baníci z Bavoska. Zillertal tvoril hranicu 
medzi Tirolskom (1803) a Bavorskom (1810). Spojenie s Rakúskom sa konalo v roku 1816.  
 

 
Pohľad z ľadovca Hintertux  

 
Ekonomicky významný je predovšetkým cestovný ruch s 7.200.000 prenocovaniami za rok, 
z toho (4,5 mil.) zimná turistiku (stav 2013). Pre turistov je k dispozícii viac ako 50.000 lôžok 
a 670 km lyžiarskych dráh. S rozvojom horolezectva sa začalo v 19. st., údolie bolo jedným 
z miest zrodu alpského horolezectva, spočiatku domáci horskí vodcovia, potom aj zahraniční 
alpinisti. Zimná turistika od roku 1949, prvý lyžiarsky vlek v Hintertuxe a Lanersbachu. 
1953-1954 lanovka Penkenbahn v Mayerhofe. 
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Poľnohospodárstvo – pastviny, výroba mlieka a mliečnych výrobkov, chov dobytka, oviec, 
vymenovať pestovanie kukurice na krmivo, salašníctvo. Okrem toho bol v údolí Zillertal 
vysokou prioritou drevársky priemysel v údolí Zillertal, aj dnes existujú početné veľké píly. 
Drevo je väčšinou transportované Zillertalskou  železnicou, prepravu dreva bol jeden z 
hlavných dôvodov pre výstavbu železnice Zillertal. Výroba elektriny, Zillertal má niekoľko 
veľkých nádrží, voda z ktorých sa používa na výrobu energie.  
 
Ried im Zillertal   
Obec s 1250 obyvateľmi (2015) v údolí Zillertal, okres Zell am Ziller. Časti obce Kleinried, 
Grossried, Taxach a Riedberg (sedliacke usadlosti). 
Názov miesta z doby bavorského zabratia pozemkov. Ried pravdepodobne vznikol v 10. 
storočí a bol prvýkrát spomenutý v dokumentoch v roku 1150. Patril do tirolskej časti údolia 
Zillertal, zatiaľ čo  ostatné časti obce do Salzburgska. Od roku 1923 v správe okresu Zell am 
Ziller. Pamätihodnosťou obce je farský kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1779, neskoré baroko.  
Neustálou hrozbou pre obec boli zosuvy pôdy.   
 

 
Pohľad na Ried z juhu 

 
V okrese Riedberg dominuje poľnohospodárstvo, v hlavnom meste Ried sú  priemyselné, 
obchodné a servisné spoločnosti. V obci Ried  rozšírená letná a zimná turistika.  
 
Gaschurn 
1473 obyvateľov (2015), jadro obce leží 979 m n.m., v Montafone až 3312 m n.m.12,7 % 
obce zalesnenej, 51,7 % pokrývajú Alpy. 
Letovisko a stredisko v hornom Montafone, tvoriace s osadami Gaschurnerberg a Partenen 
najväčšiu obec vo Vorarlbersku, na jej katastri je celá krajina Vermunt a s priehradami 
a elektrárňami na rieke Ill, kataster siaha až k tirolskej hranici a k hraniciam so Švajčiarskom. 
 
Rétorománske názvy sa spomínajú už v dokumentoch z 15. st. Obce boli opakovane 
postihnuté lavínami (najhoršie v roku 1689), škody spôsobené povodňami  a zosuvmi pôdy 
(napr. 1762, 1770, 1910), rovnako ako veľkými požiarmi (1800, Partenen). Medzitým boli 
prírodné riziká výrazne zmiernené rozsiahle opatrenia proti lavínam a hradeniami bystrín. 
Od 1805-1814 patrili obce Bavorsku, potom opäť do Rakúska.  
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Gaschurn 

 
Od polovice 19. st. nastáva  rozvoj letnej turistiky.  Bolo otvorených veľa alpských chát.  
Po prvej svetovej vojne, boli založené  r. 1922 Vorarlberger Illwerke,  začali využívať vodu 
na výrobu elektriny. 1925-1930 Vermuntská nádrž s elektrárňou, 1938-1952 vybudovaná 
priehrada Silvretta s nádržou, 1959-1970 nádrž Kops s podzemnou  elektrárňou Kops 
s rôznymi prepojeniami tokov, elektráreň Rifa s vyrovnávajúcou nádržou. 
Oblasť bola súčasťou  francúzskej  okupačnej zóne v Rakúsku. 
Bývalá pomocná stavebná cesta (2071 m n.m. ) bola otvorená pre cestovný ruch ako 
vysokohorská cesty Silvretta, dobudovaná v 1961.  
V roku 1960 sa začalo s rozsiahlou výstavbou pre zimné športy: od roku 1967 lanovka 
Versettla, 1972 spojenie lyžiarskej oblasti Versettla a Garfrescha s oblasťou Silvretta Nova s 
dnešným názvom Silvretta Montafon, dnes cca 30 lanoviek a vlekov. Taktiež sa vybudovali 
hotely, penzióny a ďalšie zariadenia turistického ruchu.  
Pamätihodnosti - kaplnka Márie Snežnej, založená 1637, zakladateľ a staviteľa Lukas 
Tschofen, legendárna a mýtická postava údolia Montafon. V kaplnke obraz Panny Márie 
Pomocnice (kópia zázračného, mýtami opradeného  obrazu Lucas Cranacha staršieho). 
Obľúbené pútnické miesto. Kaplnka sa nachádza na malom kopci v obci Gaschurner. 
Turistické  múzeum v Gaschurn zal. r. 1992  ako prvé múzeum cestovného ruchu v Rakúsku. 
Farský kostol sv. Michaela, neorománsky kostol z r. 1869. 
Gaschurn-Partenen má veľkú sieť turistických trás (celkom 266,8 km) a mnoho trás pre 
horské bicykle (celkom 71,9 km, štatistika 2013). Od Partenenu cez  Gaschur do St. 
Gallenkirch je 12 km dlhá trasa pre cyklistov, peších, zimná a letná turistika. Univerzitou v 
Innsbrucku bol vypracovaný športovovedecký koncept pre severské športy v Montafone, 
označené chodníky.  
Silvretta-prístupné vysokohorskou cesty Silvretta, v zime prístup aj  tunelom. Na jazere  
premáva loď. Na zamrznutom jazere v zime možnosti pre bežecké lyžovanie. 9-jamkové 
golfové ihrisko golfového klubu Silvretta je najvyššia položené golfové ihrisko v 
Vorarlbersku. 
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            Gaschurn-kaplnka Márie Snežnej                    Gaschurn-Farský kostol sv. Michaela 
 
 
Montafon 
Región, obce situované v 39 km alpskom údolí Montafon,  vyznačujú sa nielen krásou krajiny 
ale aj množstvom rekreačných a športových zariadení. Celkom cca 20.000 lôžok pre hostí 
ležiacich 650 - 2032 m n m. obklopených horami do 3312 m n.m. (Piz Buin).V zime sa 
Montafon sa premení v ozajstný raj zimných športov s príležitosťami pre lyžovanie a 
snowboarding, lyžovanie na bežkách, sánkovanie, korčuľovanie. V lete, rozsiahle možnosti 
pre pešiu turistiku, cyklistov a horskú cyklistiku, príležitostí k objavovaniu krás okolia. 
Montafon ponúka širokú, pestrú škálu ubytovacích zariadení, chatky, apartmány, penzióny, 
súkromné izby v hoteloch. Možnosti dovolenky na farmách.  
 
Bregenz 
28.697 obyvateľov (2015) 
Hlavné mesto rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko. Mesto má najvýznamnejší rakúsky 
prístav na Bodamskom jazere (Bodensee), športové a kultúrne centrum.  
História prvého osídlenia na území mesta siaha  okolo 1500 pr. Kr., nálezy zo staršej doby 
bronzovej na úpätí hory Gebhard.  
Keltské obdobie, asi 500 pr. Kr., opidum, v regióne sa usadil keltský kmeň Briganties.  
Rimania r. 15 pr. Kr. dobyli za cisára Augusta región Vorarlberg a vystavali mesto 
Brigantium, pevnosť, rímske civilné mesto -fórum, chrámy, tržnica, bazilika. Z tohto obdobia 
sú  rozsiahle archeologické nálezy, mozaiky, zvyšky cisárskych kúpeľov. Významné vojensky 
a tiež ako stredisko obchodu. Tu bolo aj hlavné sídlo rímskej flotily na Bodamskom jazere.  
Pevnosť zničená Alemanmi, znovu vybudovaná, patrila reťazcu rímskych pevností a kastelov, 
kt. zabezpečovali rímsku hranicu na Rýne a Bodamskom jazere. Po páde Rímskej ríše od r. 
470 územie osídlené Alemanmi. 
Stredovek- vybudované Horné mesto (Altstadt), mestské hradby z  13. až 16. storočia, do 
značnej miery neporušené.   
1330 udelil cisár  Ludwig Bavorský mestu právo konania trhu, každý pondelok.  
1404 a 1445 predmestia  zničené vo vojnách.  
1451 kúpil kniežací rod  Habsburgovcov polovice grófstva Bregenz aj s mestom Bregenz.  
1523  Bregenz sa stáva súčasťou rakúskeho veľkovojvodstva.  
1646 Bregenz počas 30-ročnej vojny obsadený spojeneckými vojskami Švédska 
a Francúzska.  
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Bregenz 

 
1650-1652 založený trh s obilím. 
1704 odrazený útok Francúzov. 
1805 spadá pod bavorské kráľovstvo. 
1809 úspech vorarlberských strelcov 
 7/1809 po porážke rakúskej armády pri Wagrame sa jednotky vzdávajú, Vorarlberg pod 
bavorskou okupáciou. 
1814 Viedenský kongres, Bavorsko sa územia zrieka, Vorarlberska s Bregenzom, aj Tirolska. 
11.5.1919, referendum,  či sa majú začať jednania so Švajčiarsko o pripojení k Švajčiarsku, 
80 % obyvateľstva za jednanie.  
1938 Bregenz sa stáva súčasťou Nemeckej ríše, deportácie židovského obyvateľstva  
1.5.1945 boje, obsadenie mesta francúzskymi vojakmi, mesto čiastočne zničené, mesto 
súčasťou francúzskej okupačnej zóny. 
Pamätihodnosti: 
-Martinova veža, bývalá sýpka,  postavená v r. 1601 ako veža s logiou  a tromi arkádami na 
stĺpoch a kamenným zábradlí. Je zakončená strechou tvaru cibule. Martinova veža je 
považovaná za jednu z dominánt mesta Bregenz. 
-Stará radnica, postavená v r. 1662, táto samostatne stojaca budovu s vysokým štítom slúžia 
od 17. až do 19. st. ako  stará radnica.  
-areál Benger, továrenské budova, projektovaná v r. 1892. Toto výrobné miesto na výrobu 
úpletových produktov tvorí železná konštrukcia s tehlovou fasádou, s početnými 
neogotickými prvkami, vežou a arkierom. Nazýva sa aj "Priemyselný palác". 
Rybársky mostík: z 20-tych r. 20.st. sa odtiaľto podnikali hydroplánom okružné vyhliadkové 
lety  po  Bodamskom jazere, rybársky mostík slúži predovšetkým ako vyhliadková plošina a v 
letných mesiacoch v dobrom počasí ako bar. 
Zelený dom: Teraz sídlo ústavu životného prostredia, budova z r. 1925/1926, použité 
neoklasicistické architektonické prvky, výsledkom je reprezentatívna architektúra. V tejto 
konštrukcii  sú aj stopy expresionizmu (arkády) a prvky domácej  architektúry (arkierové 
vežičky). 
Mili" (bývalý vojenský kúpeľ): Majiteľom tohto historického kúpeľného domu sú mestské 
závody.  
Budova pošty: nápadná stavba z  k.u.k. monarchie, postavená v r. 1895, monumentálne 
neorenesančné prvky,  centrálny rizalit s kupolou, jónskymi stĺpy zakončené alegorickými 
postavami symbolizujúcimi dopravu. Pošta sa nachádza v blízkosti múzea umenia 
a krajinského divadla. 
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           Martinova veža       Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho 
 

 
Bývalý vojenský kúpeľ Milli 

 
Rímska vila (zrúcanina): Pozostatky rímskej vily z 1. až 3. st. nl., odkrytá r.1990 pri výstavbe 
tunela. 
Promenáde s mólom: promenáda pri jazere, vedie od prístavu k javisku na jazere 
s kongresovým centrom. 
Dom športu, Textilka Holzner. 
Rímsko-katolícke kostoly: 
Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vlastne Farský kostol, na východnom brehu 
Bodamského jazera,  post. 1896 
Kaplnka na hore Gebhard, dnes Svätyňa svätého Gebhard a Georga, v bývalom hrade,  
pochádza z 1720, pôv. pustovňa. Súčasná postavená v r. 1791 po požiari. Maľby s výjavmi zo 
života sv.  Gebharda.  
Kaplnka sv. Martina, postavená v 1362 grófom Viliama III. Montfort  pre vežu  Martina.  
Kapucínsky kostol bývalého kapucínskeho kláštora z r. 1636 bol rozšírená o svadobné 
kaplnka v 18. storočí. 
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Kláštorný kostol Mehrerau. 
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, postavená v roku 1757, obnovená baroková centrálna stavba 
s kopulou, bohato zdobený oltár. 
Neobarokový kostol sv. Wendelina na skale, postavený v r. 1847.  
Protestantské kostoly: 
Protestantský kostol sv. Kríža, postavený v r. 1862-1864  v neogotickom slohu. V priebehu 
výstavby boli objavené pozostatky rímskych múrov, z ktorých niektoré sú viditeľné 
v cintorínskom múre. 
Evanjelická cirkev metodistická, vila z prelomu 19.-20. st.  
Kláštor Marienberg (Villa Raczyński): 1877 dal postaviť poľský gróf Raczynski túto 
zámockú vilu pre svoju manželku, neobarokový sloh. Od roku 1904 je tu dominikánsky 
kláštor a škola.  
Kláštor Riedenburg: Z r. 1862-1865. Exteriér členený silnými opornými piliermi. Hlavná loď 
a úzky transept (bočná loď)  majú spoločnú sedlovou strechou. Na území kláštora Riedenburg 
je dnes aj súkromné dievčenské gymnázium Sacré Coeur.  
 
 Dornbirn     
47.420 obyvateľov (2015) 
Najľudnatejšia obec v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko, hospodárske centrum 
najzápadnejšej rakúskej spolkovej krajiny a regionálnej dopravný uzol. Desiata najväčšia obec 
v Rakúsku.  
 

   
             Trhové námestie             Veľtržný štadión 
 
Vplyv Dornbirn vo Vorarlbersku sa vyvinul až konca 19. storočia, s rozvojom textilného 
priemyslu.  
Nadmorská výška mesta 437 m n.m., vďaka polohe na okraji východných Álp východiskové 
miesto horskej turistiky. Najvyšším bodom mesta je vrch Sünser  2.062 m n.m. Jazerá Sünser 
a Staufensee, rieka Ach, dve tisícročia staré tiesňavy, ktoré sú hojne navštevované turistami. 
Dejiny:  
Rímska ríša-nálezy mincí, brošňa, v blízkosti obce viedla rímska obchodná cesta. Súčasťou 
Limes Romanus bolo aj Bodamské jazero. Oblasť od 3. st nl. osídlovali Alemani.  
Prvá zmienka z 719 nl., o  kláštore  Sant Gallen, kt. založil  Otmara St. Gallen, významné 
duchovné a kultúrne centrum.  Od 14. st. je Dornbirn súčasťou habsburskej ríše. V období 
hospodárskej krízy v polovici 16. storočia celom Vorarlberska prenasledovali čarodejnice. 
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Obvinené, že mali na svedomí mor v r. 1585. Prenasledovanie čarodejníc vyvrcholilo medzi 
1597 až 1605.  
1585, 1628-1630 mesto postihnuté morom, podstatné straty v populácie, podľa kroniky, v r. ) 
1628 až 1629 820 úmrtí, čo predstavuje v tej dobe asi tretina z celkového počtu obyvateľov 
Dornbirn.  
1789 – nepokoje  proti cirkevných reforiem cisára Jozefa II.  Situácia sa vyhrotila v roku 
1791, kedy sa vláda rozhodla nasadiť armádu proti rebelom. Pri použití strelných zbraní, 
dvaja ľudia prišli o život.  
V roku 1793 obec sa stala sa trhovým mestom.  
Po prešporskom (bratislavskom) mieri v r. 1805 odstupuje Rakúsko Tirolsko a Vorarlbersko 
Bavorsku.  
Na viedenskom kongrese 1814 Vorarlbersko navrátené Rakúsku. 
19. st. výstavba prvých textilných tovární, parné stroje. Najväčšie a najvýznamnejšie 
priemyselné podniky  sa objavili ešte pred výstavbou železnice v roku 1870, táto posilnila 
rozvoj priemyslu vo Vorarlbersko.  
I. sv. vojna, v  1916 bolo asi 3000 mužov z Dornbirnu na rôznych bojiskách, o rok neskôr tam 
bolo 4000, čo predstavuje štvrtinu z celkového počtu obyvateľov, počas prvej svetovej vojny 
zomrelo 596 vojakov z Dornbirnu, 157 mužov zabitých v akcii, 287 zomrelo v nemocniciach, 
72 zomrelo na zranenia po vojne, 80 je nezvestných.  
Po invázii wehrmachtu začali deportácie židovských obyvateľov a politických oponentov do 
koncentračného tábora Dachau a Mauthausen. Počas druhej svetovej zahynulo najmenej 716 
mužov.  
Pamätihodnosti: 
Prírodovedecké múzeum, Radnica, Dom kultúry,  Veľtržný štadión, farský kostol sv. 
Šebastiána, mestský kostol sv. Martina.  
Múzeum áut Rols Royce, medzi exponátmi je aj športové auto  princa Ali Khana, auto 
diktátora  Franca,  Rolls-Royce z filmu Lawrence z Arábie. 
 

 
Dornbirn, múzeum áut Rolls-Royce 

 
 
 
 
 
 



21 
 

5.  Navštívené vodné diela 
 
Návrh a výstavba priehrad je vždy determinovaná miestnymi prírodnými podmienkami a 
požiadavkami spoločnosti na vodu. Inak tomu nie je ani v rakúskych pomeroch, kde takmer 
každá zo 171 vodných stavieb zapísaných v registri veľkých priehrad ICOLD má hlavný účel 
výrobu elektrickej energie. Po takmer 100 rokov bola výstavba veľkých priehrad a riečnych 
stupňov v rukách spoločností zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie. V súčasnosti v 
Rakúsku až 70 % vyrobenej energie pochádza z vodných elektrární. Hydroenergetický 
potenciál rakúskych riek je využitý približne na 65 %. Okrem výroby elektrickej energie 
nádrže plnia účel protipovodňovej ochrany, zásobnú funkciu a iné. 

Rakúsko má rozlohu 86 855 km2, jeho dĺžka vo východo-západnom smere je 570 km, v úzkej 
západnej časti má šírku 60 – 90 km, z širšej východnej časti 200 – 250 km. Územie Rakúska 
má veľmi hornatý charakter, zaberá až 58 % celkovej rozlohy Východných Álp. Okrem 
malého územia v spolkovej republike Voralberg, ktoré patrí do úmoria Severného mora 
(povodie rieky Rýn) takmer celé územie Rakúska patrí do úmoria Čierneho mora (povodie 
rieky Dunaj). Hlavnými prítokmi rieky Dunaj sú rieky Inn, Traun, Enns, a Dráva. Priemerný 
zrážkový úhrn v Rakúsku je 1190 mm. Prietokový režim všetkých rakúskych riek je počas 
roka nevyrovnaný. Čím menšie je povodie riek, tým väčšia je rozkolísanosť prietokov. Táto 
rozkolísanosť nekorešponduje s nárokmi spoločnosti na výrobu elektrickej energie, ktoré sú 
počas roku približne konštantné. Pre vyrovnanie prietokov počas roka je v bočných údoliach 
Álp potrebné zadržať cca. 30 až 40 % ročného odtoku tokov. Väčšina nádrží je situovaná v 
týchto údoliach, ich charakteristickou črtou je umiestnenie vo vysokých nadmorských 
výškach a vzhľadom na malú rozlohu povodí pomerne malý objem nádrží.  

Najväčšou nádržou je nádrž Kölnbrein s objemom 205 mil. m3, za ňou nasledujú nádrže 
Gepatsch (140 mil. m3), Schlegeis (129 mil. m3), Lünersee (94 mil. m3) a Zillergründl (140 
mil. m3). Najväčší spád na jednom stupni využíva elektráreň v Reissecku – 1773 m (svetový 
rekord od roku 1957) nasledovaná elektrárňami Silz (spád 1259 m) a Innerfragrant- Oschenik 
(spád – 1186 m). 

Zo 171 vodných stavieb zapísaných v registri veľkých priehrad ICOLD len 71 stavieb pripadá 
na veľké priehrady. Z tohto množstva 16 priehrad je vyšších ako 60 m, 10 vyšších ako 100 m 
a 4 priehrady patria do kategórie priehrad s výškou medzi 150 a 200m. Najvyššie priehrady sú 
klenbové priehrady Kölnbrein (200 m) a Zillergründl (186 m) resp. rock-fillové priehrady 
Gepatsch (153 m) a Finstertal (150 m). Z hľadiska typológie 46 veľkých priehrad je 
betónových, 25 priehrad je vytvorených z miestnych materiálov. Medzi betónovými 
priehradami prevažujú betónové gravitačné priehrady (26 priehrad), niektoré z nich sú v 
pôdoryse zakrivené, teda patria medzi gravitačné priehrady s klenbovým účinkom. Väčšina z 
nich bola postavená pred rokom 1950 zatiaľ čo zvyšných 20 klenbových priehrad bolo 
postavených po tomto roku. V Rakúsku nie je postavená žiadna pilierová ani klenbičková 
priehrada. Z 25 priehrad vytvorených z miestnych materiálov je 9 priehrad rock-fillových, 
medzi ktorými sa nachádzajú aj 2 najvyššie priehrady. Väčšina priehrad z miestnych 
materiálov má umelé tesniace prvky. Asfalto-betónové tesnenie bolo použité u 14 priehrad, u 
10-tich priehrad ako tesnenie plášťové, u 4 priehrad ako stredové tesniace jadro. Priehrada 
Finstertal so stredovým asfalto-betónovým tesniacim jadrom patrí medzi najvyššie priehrady 
tohto typu na svete. Päť priehrad má stredové betónové tesnenie, jedna priehrad má plášťové 
betónové tesnenie. 
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Schlegeis
Všeobecné informácie:
Rieka: Zemmbach
Najbližšie mesto: Mayrhofen
Spolkový krajina: Tirolsko
Rok uvedenia do prevádzky: 1971

Informácie o nádrži:
Celkový objem: 129 mil. m3

Zatopená plocha: 2,20 km2

Nadmorská výška max. 
prev. hladiny: 1782 m.n.m.

Plocha povodia: 58 km2

Informácie o priehrade:
Typ priehrady: klenbová
Výška od základovej škáry: 131 m
Dĺžka v korune: 725 m
Šírka v korune: 9 m
Maximálna šírka v základovej škáre: 34 m
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Finstertal
Všeobecné informácie:
Rieka: Finstertalbach
Najbližšie mesto: Ötz
Spolkový krajina: Tirolsko
Rok uvedenia do prevádzky: 1981

Informácie o nádrži:
Celkový objem: 60,5 mil. m3

Zatopená plocha: 1,00 km2

Nadmorská výška max. 
prev. hladiny: 2322 m.n.m.

Plocha povodia: 6 km2

Informácie o priehrade:
Typ priehrady: rock-fillová
Výška od základovej škáry: 150 m
Dĺžka v korune: 652 m
Šírka v korune: 9 m
Maximálna šírka v základovej škáre: 388 m
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Silvretta
Všeobecné informácie:
Rieka: ILL
Najbližšie mesto: Schruns
Spolkový krajina: Vorarlberg
Rok uvedenia do prevádzky: 1948

Informácie o nádrži:
Celkový objem: 39,1 mil. m3

Zatopená plocha: 1,31 km2

Nadmorská výška max. 
prev. hladiny: 2030 m.n.m.

Plocha povodia: 35 km2

Informácie o priehrade:
Typ priehrady: betónová gravitačná
Výška od základovej škáry: 80 m
Dĺžka v korune: 432 m
Šírka v korune: 3.5 m
Maximálna šírka v základovej škáre: 58 m
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Bolgenach
Všeobecné informácie:
Rieka: Bolgenach, Bregenzer Ach
Najbližšie mesto: Bregenz
Spolkový krajina: Vorarlberg
Rok uvedenia do prevádzky: 1979

Informácie o nádrži:
Celkový objem: 8,7 mil. m3

Zatopená plocha: 0,30 km2

Nadmorská výška max. 
prev. hladiny: 744 m.n.m.

Plocha povodia: 89 km2

Informácie o priehrade:
Typ priehrady: zemná, heterogénna
Výška od základovej škáry: 102 m
Dĺžka v korune: 240 m
Šírka v korune: 6 m
Maximálna šírka v základovej škáre: 315 m
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6. Zoznam účastníkov odbornej exkurzie 
 
p. č. Meno a 

priezvisko 
Adresa bydliska zamestnávateľ Kontakt (mobil) Mailová adresa 

 

1. Prof. Ing. Emília  
Bednárová, PhD. 

Lysákova 6, 84101 
Bratislava, SR 

Svf STU, Bratislava, SR +421 948 012 655 emilia.bednarova@stuba.sk 

2. Ing. Marian 
Minárik, PhD. 

Bartókova 2A, 81102 
Bratislava, SR 

Svf STU, Bratislava, SR +421 948 591 994 marian.minarik@stuba.sk 

3. Ing. Monika 
Supeková  

Drobného 4, 841 01 
Bratislava, SR  

SVP, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 
55 Banská Štiavnica, Slovensko 

+421 911 522 044 monika.supekova@svp.sk  
 

4. Ing. Margaréta 
Mihaličková 

Zlatomoravecká 219, 951 
75 Beladice, SR 

SVP, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 
55 Banská Štiavnica, Slovensko 

+421 915 117 372 
 

margareta.mihalickova@svp.sk 

5. Miroslav Selecký Čerín, Čačín 7, okr.. 
Banská Bystrica, SR 

SVP, š.p. Banská Štiavnica, SR +421 903 909 887 miroslav.selecky@svp.sk 

6. Ing. Marián Supek Drobného 4, 841 01 
Bratislava 

SVP, š. p., OZ Bratislava +421 911 679 494 marian.supek@svp.sk 

7. Ing. Juraj Fekete  Komárňanská 13, 945 01 
Komárno, SR 

SVP š.p. OZ Bratislava, SR +421903760058 juraj.fekete@svp.sk 

8. Ing. Peter Spál, 
PhD. 

Stupava, Sama Tomášika 
3082/4, SR 

SVP, š.p., OZ Bratislava, SR +421 260292342 peter.spal@svp.sk 

9. Ing. Henrich Kopál A. Hlinku 50/77, 
Piešťany 92101, SR 

SVP, š.p. OZ Piešťany, SR +421 903274569 henrich.kopal@svp.sk 

10. Ing. Miroslav Spál Šaľa, Vinohradnícka 8, 
SR 

SVP, š.p., OZ Piešťany, SPdV Šaľa, SR +421 903 713 393 miroslav.spal@svp.sk 

11. Ing. Silvester 
Varga  

Komenského 22, 92101 
Piešťany, SR 

SVP, Správa povodia dolnej Nitry, 
Nitra, SR 

+421 905513196 silvester.varga@svp.sk 

12. Ing. Juraj Jurica Nám. Sv. Trojice 19/15, 
96901 B. Štiavnica, SR 

SVP, š. p., OZ B. Bystrica, Správa 
Povodia dol. Hrona a dol. Ipľa Levice, SR 

+421 903806492 juraj.jurica@svp.sk 

13. Ing. Václav Koleda Bratská-1, B. Štiavnica, 
96901, SR 

SVP š.p. SpsH Zvolen, SR +421 903/601 832 vaclav.koleda@svp.sk 

14. Ing. Rudolf Sýkora, 
PhD. 

Hriňová č.1838, SR SVP,š.p. OZ Banská Bystrica, SR +421 903 805 957 rudof.sykora@svp.sk 

15. Ing. Eva 
Kolesárová 

Boženy Nemcovej 
2349/2, Trebišov, SR 

SVP, š.p.OZ Ke, Správa povodia 
Bodrogu Trebišov, SR 

+421 914365111 eva.kolesarova@svp.sk 

16 Ing. Stanislav 
Dobrotka 

Kurská 3, 040 22 Košice, 
SR 

SVP š.p. OZ Košice, SR +421 907 992 822 stanislav.dobrotka@svp.sk 
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 Meno a priezvisko Adresa bydliska zamestnávateľ Kontakt (mobil) Mailová adresa 
 

17. Peter Hoffman Havanská 16, Košice 040 
13, SR 

SVP š.p.B.Štavnica, SR +421 905 463 543 peter.hoffman@svp.sk 

18. Ing. Mária 
Richnovská 

Poľná 9, 976 11, SR 
Selce, SR 

ZZVH Banská Bystrica, SR +421 903 650 895 maria.richnovska@svp.sk 
 

19. Ing. Marek Čomaj Ipeľská 3, Bratislava VÚVH Bratislava, SR  +421 905 826 841 comaj@vuvh.sk 
20. Ing. Vladimír 

Polák 
Jasovská 49, 851 07  
Bratislava, SR 

VÚVH Bratislava, SR +421 949 510947 polak@vuvh.sk 
 

21. Ing. Jozef Zítka Lackova 7  841 04  
Bratislava, SR 

VÚVH Bratislava, SR +421 904465082 zitka@vuvh.sk 

22. Ing. Ľubomír 
Uhorščák 

Havanská 20, 040 13 
Košice, SR 

VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA š.p., Bratislava, Odd. 
TBD Košice 

+421910189972 lubomir.uhorscak@vvb.sk 
 

23. Ing. Milan Homola Osuského 3/a, 851 03 
Bratislava, SR 

VVB š. p. TBD, Bratislava, SR +421   903254712 milan.homola@vvb.sk 
 

24. Ing. Juraj 
Kapušanský 

Brúsnik 12, 053 11 
Smižany, SR 

VVB š.p. TBD, Bratislava, SR +421 917 863 834 juraj.kapusansky@vvb.sk 
 

25. Ing. Tomáš Slovák  Líščie Údolie 112 
Bratislava 841 04, SR 

VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA š.p., Bratislava, SR 

 +421 908 
733 460 

tomas.slovak@vvb.sk 

26. Ing. Renáta 
Galgaňáková  

Šoltésovej 103/21, 036 
01  Martin, SR 

VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA š.p., Bratislava, SR 

+421 908 416 955 
 

renata.galganakova@vvb.sk 

27. Ing. Zuzana 
Danáčová 

Riazanská 56, Bratislava, 
SR 

SHMÚ Brtaislava, , SR +421 903 154 150 zuzana.danacova@gmail.com 
 

28. Ing. Eugen 
Kullman 

Belinskeho 2, 851 01 
Bratislava, SR 

SHMÚ Bratislava, SR +421 905 329 041 eugen.kullman@shmu.sk 
 

29. Vodič autobusu     
30. Vodič autobusu     
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7.  Ubytovanie: 
 
31.08. – 02.09.2015 (2 noci – ubytovanie + polpenzia) 
 

Zillertaler Grillhof *** 
6273 Ried im Zillertal 
Großriedstraße 16 
+43 5283 2250 
info@zillertaler-grillhof.at 
http://www.zillertaler-grillhof.at/ 

 
 
 
02.09. – 04.09.2015  (2 noci – ubytovanie + polpenzia) 
 

Organic Hotel SALADINA*** 
Familie Wohleser-Stütz 
Schulstraße 200 
A-6793 Gaschurn 
+43 5558 8204-0 
service@saladina.com 
http://www.saladina.com/en/hotel-saladina/ 

 
 
04.09. – 05.09.2015  (1 noc – ubytovanie + raňajky) 
 

Fairmotel Dornbirn**** 
Wallenmahd 15  
A-6850 Dornbirn 
+43 (0) 5572 398 500 
office@fairmotel.at 
http://www.fairmotel.at/ 
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Poznámky: 




