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ÖGLV - Rakouský příhraniční spolek 

Rakouský příhraniční spolek (Österreichischer 
Grenzlandverein - ÖGLV) má své sídlo ve Vídni na 
adrese: 1010 Wien, Fleischmarkt 18. Spolek má jako 
právnická osoba právní subjektivitu.

Cílem spolku je podporovat zájmy 
podnikatelů, živnostníků a vedoucích 
zaměstnanců v příhraničních oblastech 
s členskými státy EU.
Za příhraniční oblasti jsou v první řadě 
považovány politické okresy, které 
s těmito státy sousedí.

Pro uskutečnění těchto cílů 
organizujeme přednášky, školení, 
semináře, shromáždění, veletrhy, 

společenská setkání, vydáváme informační tiskoviny, 
pořádáme diskuzní večery, studijní cesty a provádíme 
ostatní činnosti, které odpovídají cíli spolku. Taková 
činnost nemůže přirozeně končit na politické nebo 

geografické hranici, nýbrž logicky 
přesahuje také hranice sousedních 
států. Cílem spolku proto je také 
spolupráce s úřady a zástupci 
zájmových skupin v sousedních 
zemích, zejména v České republice, 
na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku, 
ale také v Polsku a pobaltských 
státech.
Činnost spolku ÖGLV je veřejně 
prospěšná a není zaměřena na zisk.

Komm.-Rat
Dr. René
Alfons Haiden,
prezident ÖGLV

Komm.-Rat
Karl Richter,
viceprezident
ÖGLV

Kancelář spolku ve Vídni: 
A-1010 Wien, Fleischmarkt 18 / Top 9
Tel.: +43 1 890 19 33 - E-Mail: info@oeglv.at 
Web: www.oeglv.at  
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Vlivem toho, že se zde setkávají 
alpské, panonské, severo i 
jihoevropské vlivy, se v této 
největší spolkové zemi Rakouska 
(19 172 km²) vytvořily rozmanité 
krajinné typy, které jsou ve střední 
Evropě jedinečné.

Dolní Rakousko se rozkládá kolem 
Vídně, bývalého císařského města 
ležícího na východě této alpské 
republiky, a rovněž na východě 
protéká zemí Dunaj, největší vodní 
tok ve střední Evropě. Severně 
od Dunaje se rozprostírá klidný a 
rázovitý region Waldviertel a pahorky 
regionu Weinviertel s obilnými poli a 
vinohrady. Na jihu sousedí ovocné 

sady a předalpské vrcholky regionu 
Mostviertel s romantickými nížinami 
regionu Wienerwald. 
Ještě dále na jih představuje Dolní 
Rakousko svůj alpský charakter s 
vrcholky kolem 2 000 metrů a více.

V zemi sportovních radostí
V oblasti sportu klade Dolní 
Rakousko důraz na své turistické 
možnosti a cyklotrasy od pohodlných 
až po alpské. Značené cesty, 
trasy pro horská kola a Dunajská 
cyklostezka zajišťují radost z pohybu 
v jakékoliv požadované výkonnosti. 
Golfisté mohou odpalovat míčky 
na 39 hřištích, přičemž se díky 

pestré krajině dají nalézt greeny pro 
jakoukoliv náročnost, intenzitu hry a 
téměř pro každé roční období.

Od Mostviertel na západě až po 
alpské vrcholky na jihu nabízí alpské 
zimní radovánky 20 lyžařských 
areálů s více než 200 km sjezdovek 
pro lyžování i snowboarding, jako 
například „Göstling–Hochkar“, 
kde trvá zima díky specifickému 
mikroklimatu obzvlášť dlouho.

O něco mírnější jsou „rodinná 
střediska“ jako Annaberg nebo 
dětský lyžařský areál v St. Corona 
am Wechsel odpovídající speciálně 
potřebám těch nejmenších. Stranou 

Země rozmanitostí, 
země labužníků

Existují oblasti, 
ke kterým byla 

příroda i historie obzvlášť 
příznivě nakloněna. 
K nim bezpochyby 

patří Dolní Rakousko.

Einschaltung



od lyžařských svahů se rozprostírá 
síť běžeckých tras o délce více než 
1 000 km. V regionu Waldviertel je 
v běžeckém středisku v Bärnkopf–
Gutenbrunn upraveno 140 km tras 
a dalších 90 km je připraveno na 
panoramatické trase Wechsel-
Semmering nacházející se v 
nadmořské výšce více než 1 000 m.

Kultura a zážitek
Aktivní dovolená u specialistů 
na turistiku, cyklistiku, golf nebo 
trendové sporty, wellness pobyty 
v lázeňských a rekreačních 
střediscích, kulturní lahůdky v mnoha 
menších městech nebo nádherných 
klášterech, zážitková dovolená u 
vinaře nebo hostinského, prožití 
přírody v národních parcích nebo na 
statku - výběr nápadů na dovolenou 
je téměř nevyčerpatelný. 
Až podezřele rekordní je také 
počet hradů a zámků, které zde 
byly vystavěny v průběhu přibližně 
jednoho tisíciletí. Stovky z nich se 
zachovaly až do současnosti a jsou 
dnes destinacemi cestování v čase 

zpět do vrcholného středověku. V 
rámci divadelního léta sahá nabídka 
umění a zábavy v desítkách měst 
celého Dolního Rakouska od opery 
až po moderní „crossover“ styl.
Vedle nabídky kulturních a 
sportovních zážitků je Dolní 
Rakousko také zemí pro požitkáře, 
labužníky a milovníky místních 
pochutin.
 
Kulinářské výpravy obohacuje řada 
slavností a divadelních her v přírodě, 
v nichž hrají hlavní roli domácí 
produkty. Regionální speciality jako 
mák, chřest, meruňky, dýně, mošt a 
samozřejmě víno - Dolní Rakousko 
je spolkovou zemí s největší rozlohou 
vinohradů v celém Rakousku - určují 
nejenom vzhled krajiny, ale utvářejí 
také gastronomii a způsob života.

Země turistiky 
v srdci Evropy
Dolní Rakousko, největší rakouská 
spolková země, má ideální polohu 
v centru naší rozšířené Evropy. Krása 
„širé země“ není nápadná – dovolená 

v Dolním Rakousku znamená 
především kulturní a umělecké 
zážitky, wellness, odpočinek a sport. 
Lákadlem jsou velká kulturní centra 
v zemi a spousta klášterů a zámků, 
v zimě pak přitahují dolnorakouské 
lyžařské oblasti stále více hostů 
z východních sousedních zemí.

Nepřehlédnutelná osobitost Dolního 
Rakouska spočívá v hojnosti 
možností: Dolní Rakousko je 
stěžejní zemí celého Rakouska, má 
jedinečnou krajinu a neobvykle široké 
a mezinárodně koncipované kulturní 
nabídky. Dolní Rakousko je zemí 
vína mezinárodní úrovně a pyšní 
se spoustou regionálních produktů 
vynikající kvality a výbornou kuchyní. 

Gastronomie, kultura a vinařství je 
podstatným nositelem image pro 
dovolenou a výlety. Pro návštěvníky 
bylo vytvořeno velké množství 
nabídek, jako například zájezdy za 
vínem, dolnorakouská pohostinská 
kultura nebo pokoje pro labužníky. 
Trend skvělých a kvalitních 
kulinářských, kulturních a vinařských 
nabídek zasahuje stále širší vrstvy 
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zákazníků. Pro mnoho hostů 
z tuzemska i zahraničí je již dnes 
Dolní Rakousko zemí labužníků, 
v souladu s mottem „ryzí kultura žití“. 

Obzvlášť přitažlivá je symbióza 
osvědčené tradice a nároků 
moderního návštěvníka. V případě 
výletní turistiky se Dolní Rakousko 
vyznačuje hojností a rozmanitostí 
výletních cílů jako žádná jiná 
spolková země a „Zahradami 
Dolního Rakouska“ zaujímá přední 
místo. Tak směřuje například 44% 
všech výletů Vídeňanů do Dolního 
Rakouska. 

To odůvodňuje také stále rostoucí 
poptávka po kartě „Niederösterreich-
Card“, která umožňuje 
návštěvníkům, rodinám a všem 
zájemců zvýhodněnou návštěvu 338 
zajímavých výletních cílů v Dolním 
Rakousku a jeho okolí pouze 
s jednou kartou. 

K nejoblíbenějším volnočasovým 
atrakcím patří zámek Schallaburg, 
lanovka Schneeberg, zahrady 
Tulln, zámek Hof, Sole Felsenbad v 
Gmündu, zámecký park Laxenburg a 
zvířecí park města Haag.
Více než 30% přenocování 
návštěvníků Dolního Rakouska tvoří 
oblast lázeňské/zdravotní turistiky. 
Vedle existujících přírodních léčivých 
pramenů byly v uplynulých letech 
vybudovány vynikající zdravotně-
terapeutické kapacity, a Dolní 
Rakousko tak díky svým horským 
oblastem a alpské krajině disponuje 
přirozenými, turisticky atraktivními 
zdroji. 
Průběžné optimalizace nabídky 
zaručují atraktivnost této turistické 
země, Dolní Rakousko tak drží krok 
s aktuálním vývojem. 

Zajímavosti dunajského 
regionu Dolního Rakouska
Turistická destinace Dunaj Dolní 
Rakousko je díky více než 1,5 
milionům přenocování především 
mezinárodně nejznámějším 
regionem Dolního Rakouska; široká 
paleta kulturních a kulinářských 
nabídek z něj dělá nejoblíbenější 
výletní destinaci.

Výlet lodí: K nejoblíbenějším aktivitám 
o dovolené v dolnorakouském 
dunajském regionu patří plavba 
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lodí ohromující krajinou světového 
kulturního dědictví Wachau. 
Výletní lodě jsou stále větším 
ekonomickým faktorem v regionu. 
V průběhu sezóny přiráží ke břehu 
více než 120 kajutových lodí a 15 
různých lodí pro jednodenní výlety.

Turistika ve Wachau 
Dolnorakouský dunajský region 
nabízí svou poznávací stezkou 
světového dědictví Wachau 
inovativní turistický produkt, který 

vyčnívá z velkého počtu ostatních 
turistických a tematických tras. 

V délce 180 km severně a jižně od 
Dunaje se dálková turistická trasa 
táhne jako stužka mezi 13 obcemi 
světového kulturního dědictví 
UNESCO ve Wachau. Na cestě čeká 
se svým příběhem spousta hradů, 
zámků a zřícenin. A to uprostřed 
vinohradů a strmých kamenných 
teras.

wachau GOURMETfestival: 
14. ročník festivalu wachau 
GOURMETfestival je kulinářským 
milníkem. Propojení Wachau hustě 
posetého špičkovými lokály s jedním 

z nejlepších světových regionů 
bílého vína tvoří páteř festivalu.

Dunajská cyklostezka: Ke klasice 
na dovolené, která se těší obzvlášť 
velké popularitě, patří Dunajská 
cyklostezka. V dolnorakouském 
dunajském regionu najdeme 
v podobě oblastí Nibelungengau 
a Wachau jeden z nejkrásnějších 
úseků této trasy. 
Mezi turisty je oblíbená nádherná 
říční krajina ve spojení s nabídkou 
regionálních lahůdek. Její šíře zde 
sahá od svérázných vinných sklípků 
ve sklepních uličkách přes stylové 
penziony a příjemné hostince až po 
znamenité oceněné restaurace.

Čísla, data a fakta 
Dolního Rakouska

Rozloha: 19 177,78 km2

Počet obyvatel: 1 698 800

Vnější hranice s Českou republikou 
a Slovenskem: 414 km

Zemské hlavní město: Sankt Pölten 
(od roku 1986), od roku 1996 také 
sídlo zemské vlády

20 okresů, 4 statutární města: 
Krems, St. Pölten, Waidhofen an 
der Ybbs a Wr. Neustadt

4 geografické regiony Weinviertel 
a Waldviertel severně, Mostviertel 
a Industrieviertel jižně od Dunaje

Einschaltung
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Spousta památek, hory a jezera, 
atraktivní města, rozvinutá síť 
dopravních spojení, vysoká míra 
bezpečnosti a dobrá kuchyně 
– to vše propůjčuje Rakousku 
jedinečnou pestrost. 

Každým rokem přijíždějí do 
Rakouska návštěvníci z mnoha 
zemí. Nacházejí zde bohatou 
nabídku ubytovacích možností. Sahá 
od komfortních hotelů, které nabízejí 
široké možnosti zábavy a relaxace, 
až po útulné a romantické ubytovací 
hostince.

Každý si zde najde to své: aktivní 
turisté i zájemci o kulturu nebo 
návštěvníci, kteří chtějí zažít 
působivé prostředí. Historie je 
v Rakousku všudypřítomná. 
Římané zemi vtiskli její ráz, stejně 
jako doba monarchie a moderny, 
která byla a je v rakouském malířství 
a architektuře interpretována stále 
novým způsobem.

Sportovní nadšenci mohou na 
lyžích nebo snowboardu brázdit 
několikakilometrové sjezdovky všech 
stupňů obtížnosti nebo zdolávat 
kopce při výletu na sněžnicích. 
Relaxaci uprostřed přírodní 
krajiny lze najít také v rozlehlé síti 
běžkařských tras.
V létě je možno zemi objevovat pěšky 
na túrách nebo na kole. Cyklistické 

stezky vedou vzhůru do vysokých hor 
nebo tradičními kulturními krajinami 
podél řek. 

Návštěvníci se při výběru místa 
pro svou dovolenou často nemusí 
rozhodovat, kterou z těchto nabídek 
si chtějí užít, protože spolu často 
úzce souvisejí: řeky se vinou 
podél vysokých kopců, které se 
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V Rakousku je 
sezóna stále



zase zrcadlí v okolních jezerech 
s vynikající kvalitou vody vhodnou ke 
koupání.
 
Možnosti objevování se kromě toho 
nabízejí také v oblasti jídel a nápojů, 
kde odjakživa bodují i regionální 
lahůdky. 
A vysoká úroveň rakouského 
vinařství přesvědčuje nejenom 
různými chutěmi, ale kromě toho 
také životním pocitem, který lze 
zažít v tzv. „heurigrech“, typických 
a legendárních rakouských vinných 
sklípcích.

Už jsme vám říkali o spoustě 
nádherných staveb, jako například 
Vídeňský Ring (Wiener Ringstraße) 
nebo zámek Schönbrunn se 
zoologickou zahradou?
S většinou z nich se pojí pověsti, 
které si nejlépe nechejte vyprávět při 
osobní návštěvě Rakouska.

Österreich hat 
immer Saison
Österreich ist ein Land für alle Jah-
reszeiten: Ob Winter, Sommer oder 
dazwischen. Seine vielen Sehens-
würdigkeiten, die Berge und Seen-
landschaften, die attraktiven Städte, 

die bestens ausgebauten Verkehrs-
verbindungen, das hohe Maß an 
Sicherheit und die gute Küche ver-
leihen Österreich eine einzigartige 
Vielseitigkeit. 
Jedes Jahr kommen Gäste aus 
zahlreichen Ländern nach Öster-
reich. Sie finden ein großes Angebot 
an Unterkünften vor. Es reicht von 
komfortablen Hotels, die eine breite 
Palette an Unterhaltungs- und Ent-
spannungsmöglichkeiten bieten, bis 
zu gemütlichen und romantischen 
Gasthöfen. 

Es gibt für jeden Geschmack das 
Passende. Aktivurlauber können sich 
ebenso freuen wie Kulturinteressier-
te oder Gäste, die ein stimmungsvol-
les Ambiente erleben wollen.
 
Die Geschichte ist in Österreich all-
gegenwärtig. Die Römer haben dem 
Land ebenso ihren Stempel aufge-
drückt wie die Zeit der Monarchie 
und die Moderne, die in der öster-
reichischen Malerei und Architektur 
immer wieder auf eine neue Weise 
interpretiert wurde und wird.

Sportbegeisterte können auf ab-
wechslungsreichen und kilometer-
langen Pisten mit Ski oder Snow-
boards ihre Spuren ziehen oder 

die Berge bei einer Wanderung mit 
Schneeschuhen bezwingen. Erho-
lung inmitten der Naturlandschaften 
findet man auch auf dem weiten Netz 
an Langlaufloipen. Im Sommer kann 
man das Land bei Wanderungen 
oder mit dem Fahrrad entdecken. 
Radwege führen hinauf auf hohe 
Gebirge oder beeindrucken mit tradi-
tionsreichen Kulturlandschaften ent-
lang von Flüssen.

Besonderes zu entdecken gibt es 
außerdem bei den Speisen und 
Getränken, die seit jeher auch mit 
regionalen Köstlichkeiten punkten. 
Und die hohe österreichische Wein-
kultur überzeugt nicht nur mit den 
unterschiedlichsten Geschmacks-
richtungen, sondern darüber hinaus 
mit einem Lebensgefühl, das man in 
den „Heurigen“, den typischen und 
legendären österreichischen Wein-
lokalen, kennenlernen kann.

Und haben wir Ihnen schon von der 
großen Zahl an Prachtbauten, wie 
der Wiener Ringstraße oder dem 
Schloss Schönbrunn mit seinem 
Tiergarten, erzählt?
Um die meisten von ihnen ranken 
sich Geschichte und Geschichten, 
die man sich am besten bei einem 
Besuch in Österreich erzählen lässt.

Verein zur Förderung der Betriebe im Grenzlandbereich

V Rakousku je sezóna stále


