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Lázně Loipersdorf jsou jiţ přes 20 let Mekkou rakouských lázní. 

Termální prameny obsahující síru jsou zde základem pro všechny 

terapie. K odpočinku a relaxaci slouţí několik vnitřních a 

venkovních bazénů ve skluzavkami a tobogány, s mořskými 

vlnami, protiproudem a dalšími atrakcemi. Děti si určitě  oblíbí 

110m dlouhý tobogán, spoustu skluzavek nebo dětskou umělou 

pláţ s pískem. Můţete rovněţ vyuţít různé druhy saun nebo jen 

tak si odpočinout v relaxační místnosti nebo u baru. 

http://www.therme.at/   

 

 

Lázně Bad Blumau Centrem střediska je jedinečný svět lázní s celkovou vodní plochou 

2.500m2.Prameny Kašpar, Melichar a Baltazar jsou léčebné a jsou vhodné jak ke koupání tak 

k pití a inhalaci. Zvláštní účinky pramenů se projevují zejména při léčbě v oblasti ţaludku a 

střevních onemocnění, onemocnění ţlučníku a jater, koţních onemocnění, lupence, 

onemocnění dýchacích cest, špatné látkové výměně, revmatismu, dlouhodobě nemocným, 

hormonální nerovnováha.V lázeňském komplexu se nachází „svět vulkánů“, který nabízí 

odpočinek a relaxaci na ploše 1200m2. Nachází se zde Afroditiny lázně s masáţním ostrovem, 

zahrada čtyř elementů, moderní solárium a restauraci. Velkolepý saunový komplex nabízí 

moţnost relaxace ve finské sauně, bylinkové sauně, turecké sauně, ve venkovní sauně 

vytvořené ve skále, římské parní lázni. Po saunování si můţete odpočinout v relaxační 

místnosti.   

www.blumau.com  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázně Waltersdorf Areál lázní (rozloha 25.000m2) nabízí celoročně sluţby svým 

návštěvníkům: zdravotní plavání, masáţe, perličkové koupele, proti stresové zábaly, fyzikální 

terapie. Pod lékařským dohledem můţete vedle 

klasickým lázeňských procedur vyzkoušet také 

speciální formy pouţití léčebné kúry, která působí 

pozitivně na pohybový a svalový aparát.  Lázně 

jsou zaměřeny především na léčbu 

revmatismu.Termální prameny mají teplotu kolem 

62°C, čehoţ je vyuţíváno v nespočet termálních 

bazénů v lázních i v okolních hotelích. 

  
Lázně Radkersburg byly zaloţeny roku 1978 a termální 

pramen pramení v hloubce 1.970 m.Klima v lázních 

Radkersburg zaručuje nespočet teplých dnů. Lázně nabízejí 

relaxaci i aktivní odpočinek pro všechny věkové kategorie. 

Zdejší termální prameny mají zvláště léčebný účinek na 

pohybový aparát. Relaxaci zde návštěvníci naleznou 

v komplexu bazénu a saun, ale také při aktivní relaxaci 

(aquaaerobiku, procházkám, cyklistice, atd.). Také na děti zde 

nezapomněli, děti mohou vyuţívat spoustu bazénů 

s klouzačkami a tobogány, dětský bazének, či hernu pro děti.  

http://www.therme.at/
http://www.blumau.com/


Lázně Stegersbach nabízí 1500 m² vodní plochy pro kojence, batolata a dětský bazén, velký 

termální bazén s řekou, jacuzzi, 2 venkovní bazény, kaskády, bazén s vlny, sportovní bazén, 

masáţní bazén a sauna s bazénkem. Léčebné účinky: Ačkoliv moderní medicína pouţívá 

nejmodernějších diagnostických metod a 

chirurgických postupů, při léčbě pacientů se 

neobejde bez starých léčebných metod - 

termálních vod a léčivých pramenů. Termální 

voda obsahuje vápník a hořčík, má vynikající 

účinky v léčení chronických chorob v oblasti 

kloubů a páteře, neurózy, úbytku vápníku 

kostech,fyzické 

vyčerpanosti.Aktivity:turistika, lázně, tenis, 
cyklistika a Golf - 45 jamek. 

Golfový klub v lázních Waltersdorf patří od roku 2005 mezi 

nejlepší 18-jamkové golfové hřiště (par 72) ve Štýrsku. Byl Uţ 

samotný pohled na greeny a fairwae vás uspokojí příjemným 

pocitem. Během procházení po hřišti se můţete posilnit ovocem 

a oříšky z mnoha okolních stromů, které jsou v této typické 

štýrské pahorkatině vţdy po ruce. Golfový klub lázně 

Waltersdorf patří k nejmodernějším na ţeny zaměřeným 

golfovým klubem v Evropě. Především ţeny jej mají v oblibě pro 

svou malebnou strukturu. Od května jsou otevřeny kurzy pro 

začátečníky i pokročilé.www.thermenland.at 

Golfový klub v lázních Loipersdorf je známe po celém světě. 

Čeká na Vás 27 jamek a vţdy skvěle upravený terén. Díky 

dobrým klimatickým podmínkám golfová sezóna tady začíná 

většinou jiţ na začátku března  a končí v prosinci. Své sportovní 

záţitky zde zaţijí nejen profesionálové ale i začátečníci. Golfový 

klub pořádá během roku spousta turnajů a akcí. Program je 

vţdy pestrý. Nechybí tu ani golfová škola, kde Vás golfoví místři 

naučí, jak správně odpalovat. Kurzy jsou jak pro začátečníky, 

jednotlivce tak i skupiny.Po golfu můţete navštívit restauraci, 

která patří golfovému klubu. Určitě si nenechte ujít bohatá 

nabídka místních specialit. 

 

 

Golfová houpačka Lafnitztal ve Stegersbachu 

Největším golfovým resortem v Rakousku je golfová houpačka „Golfschaukel Lafnitztal“ ve 

Stegersbachu. Leţí uprostřed multikulturní oblasti kolem městečka Güssing, nazývané vinařská 

idyla. Zdejší resort zahrnuje dvě 18jamková hřiště, Panorama a Südburgenland, jednu devítku 

(Start & Play) a jedno 5jamkové hřiště (Fun). I kdyţ je na programu turnaj, jedna z osmnáctek 

a zmíněná devítka jsou pro veřejnost vţdy otevřeny. V roce 2006 byl vyhlášen nejlepším 

golfovým zařízením roku a současně se zařadil mezi deset nejlepších v Rakousku.  

http://www.thermenland.at/


Styrassic park Bad Gleichenberg Dinopark leţí za 

městem Bad Gleichenberg kousek od Grazu. Nachází se v 

krásném lese který v horku poskytuje příjemný chládek a v 

dešti zase úkryt. Cesta dinoparkem začíná v Permu kde 

můţeme vidět pravěké plazy největší část je pochopitelně 

věnovaná druhohorám a dinosaurům včetně obřího 

Brachiosaura a zákeřných Deinonychů. Na konci stezky je 

zvířena doby ledové a pralidi. Je tu také několik výběhů s 

ţivými zvířaty a ve výběhů pštrosů se usadilo stádo 

Strutiomimů. Zajímavé je vystoupení Spinosaura 

doprovázené zemětřesením a sopečnou erupcí.   

www.styrassicpark.at 

 

Riegersburg - hrad je jeden z umělecko historicky 

nejhodnotnějších a nejzajímavějších zámků moravského i 

rakouského Podyjí. Pro pěší a pro cyklisty k němu mimo jiné 

vede asi devět kilometrů dlouhá cesta z Vranova turistickou 

stezkou přes Podmýče a Felling. Riegersburg, který postavil 

na místě původní středověké tvrze Franz Anton Pilgram 

(1699 – 1761), ţák proslulého bakorního architekta Lukase 

von Hildenbrandta, nabízí návštěvníkům především 

prohlídku dobových interiérů dokumentujících vytříbenou 

kulturu bydlení 18. a 19. století, stálou expozici „Ţivot 

šlechty na venkově v době baroka“ a sezonní výstavy, koncerty a další kulturní akce.   

http://www.veste-riegersburg.at/ 

 

Čokoládovna Zotter - Chcete ochutnat čokolády které nakupuje anglický královský dvůr? 

Ručně vyráběné čokolády Zotter jsou v bio kvalitě a suroviny pro jejich výrobu jsou získávány 

z projektů Fair Trade  

  www.zotter.at 

 

ZOO Herberstein V této známé ZOO můţete obdivovat 

zvířata z pěti světadílů. Americký pavilon nabízí velké 

mnoţství zákoutí – od tropických dţunglí přes závratné 

výšky hor aţ po prérie – je 

přesně takový, jaký Amerika 

je.  

V evropské části se pohybují 

různá divoká zvířata, např. 

Rys. Také asijská část 

zahrady má co nabídnout. 

Ztělesnění divočiny je Afrika. Návštěvníci mohou vyzkoušet 

pravou honbu na kořist na simulátoru. Zastoupená je také 

Austrálie s Emu a klokanem.  

www.herberstein.co.at 

 

Zámek Kornberg 

První zmínka o zámku se datuje od roku 1284. Nyní jde o 

dvoupatrovou budovu se 4 věţemi a překrásnou 

renesanční zahradou. Význačný koţený nábytek, který se 

na zámku nachází se datuje aţ do 17.století. Součástí 

zámku je také kaple, která je  vyuţívána  pro svatební 

obřady. Dále zámek nabízí výstavní síň, konferenční 

místnosti a zařízení, jízdu na koni, kurzy vaření.  Zámek je 

otevřen denně od 10- 18 hod a to v období od března do 

prosince.   

http://www.schloesserstrasse.com/html/frames/f-kornberg.htm    

 

Další zámky 

Zámek Kornberg není v okolí jedinou památkou, je spolu s dalšími 16 hrady a zámky součástí  

„ DIE SCHLÖSSERSTRASSE“ (zámek Aichberg,  hrad Bernstein, hrad Deutschlandsberg, hrad 

Güssing, zámek Hardberg,  zámek Herberstein, zámek Kapfenstein, zámek Seggau, hrad 

http://www.styrassicpark.at/
http://www.veste-riegersburg.at/
http://www.zotter.at/
http://www.herberstein.co.at/
http://www.schloesserstrasse.com/html/frames/f-kornberg.htm


Lockenhaus,  zámek Obermayerhofen, zámek Pöllau, Riegersburg, zámek Stubenberg, zámek 

Schielleiten, hrad Schlaining, a zámek Tabor ) 

Tímto se stává Štýrsko jednou z nejbohatších oblastí na zámky a hrady na světě.  Kaţdý ze 

zámků a hradů v této oblasti je něčím jedinečný a má svou vlastní kulturní nabídku. Milovníci 

historie se tu určitě nudit nebudou. http://www.schloesserstrasse.com/html/karte.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní sáňkařské dráhy  

Ve volném čase se i v létě můţete vyřádit na saních. 

Štýrsko nabízí dokonce 2  sáňkařské dráhy. První dráha 

v Schöckllu má 7 zatáček a 2 skoky a můţete na ní 

dosáhnout rychlosti aţ 40 km v hodině.   Druhá je  nejdelší 

dráha ve Štýrsku a nachází se v Grebenzenu (1720 m). 

http://cz.bergfex.com/sommer/grebenzen/highlights/269-

sommerrodelbahn-grebenzen-stlambrecht/   

 

Jízda na traktoru 

Velkým záţitkem pro vás i vaši rodinu můţe být jízda na 

traktoru panoramatickou štýrskou krajinou.  Kromě 

obyčejných individuálních cest nabízí společnost Traktorgaudi 

cesty  pro školky a svatební cesty. Nezapomenutelným 

záţitkem je jistě také narozeninová cesta plná překvapení.   

http://www.traktorgaudi.at/  

 

 

Historické centrum města Graz vyzařuje staletí trvající přítomnost královského rodu 

Habsburků. Od roku 1999 je  zapsán na seznamu  světového dědictví UNESCO.  Jedná se o 

středoevropský městský celek, který spojuje různé architektonické a umělecké styly jiţ od 

středověku. Hlavním symbolem města je zámecký vrch Schlossberg s hodinovou věţí a 

pevností z 9. století.  

 

Některé nejvýznamější památky:  

Schlossberg (Zámecký vrch) – komplex několika 

staveb a opevnění na 120 m vysokém kopci, zdvihajícím 

se přímo od břehu řeky Mur. Tvoří střed historického 

centra a je hlavním symbolem města. Hrad Schlossberg je 

zapsán v Guinessově knize rekordů jako nejhůře 

dobyvatelná pevnost. Dokázal totiţ čelit mnoha útokům 

turecké i francouzské armády. Jako symbol 

neohrozitelnosti najdeme na té nejvyšší terase opevnění 

sochu lva. Ve 2. světové válce zde byl vybudován 6 km 

dlouhý systém štol, které měly 20 vchodů a slouţily jako 

kryt pro 40 tis. lidí. Část štol je zpřístupněna ještě dnes. 

 

 

http://www.schloesserstrasse.com/html/karte.html
http://cz.bergfex.com/sommer/grebenzen/highlights/269-sommerrodelbahn-grebenzen-stlambrecht/
http://cz.bergfex.com/sommer/grebenzen/highlights/269-sommerrodelbahn-grebenzen-stlambrecht/
http://www.traktorgaudi.at/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mur


Uhrturm (Hodinová věž) – symbol Graze, který se nad 

městem tyčí jiţ slušnou řádku staletí. První věţ zde stála 

jiţ ve 13. století, dnešní podoba však pochází z roku 1560. 

Pro lepší viditelnost byla na ciferníku umístěna pouze velká 

hodinová ručička. Později nainstalovaná minutová ručička 

musela být menší, coţ je jedna ze zvláštností tohoto 

veselého města. Nejstarší z trojice zvonů v této věţi 

pochází z roku 1382. Ony bizarní komůrky na třech rozích 

střechy, slouţily pro poţární hlídky, které z jejich oken 

signalizovali kde hoří a pomocí červených praporů 

navigovali zásahové jednotky v ulicích.  

Landhaus (Zemský dům) Nádvoří, ke kterému se dostaneme nenápadnou branou hned 

vedle informačního centra v Herrengasse, patří mezi nejvýznamnější renesanční památky ve 

střední Evropě. Tříposchoďové arkádové nádvoří bylo dokončeno v roce 1657 italským 
architektem Domenicem dell'Alliem. 

Landeszeughaus (Zbrojnice) Zbrojnice z roku 1645 se nachází hned vedle renesančního 

nádvoří Landhausu. Uvnitř je sbírka 32 000 kusů brnění a zbraní z období 

třicetileté války, coţ je daleko nejrozsáhlejší expozice svého druhu na 
světě.  

Otvírací doba:  Duben- říjen: po- ne 10.00-18.00  a Říjen- březen po-so 

10.-15.00; neděle a státní svátky 10.00-16.00 Vstupenka je platná také 

do budovy Landesmuseum Joanneum, pokud ji vyuţijete ve stejný den.  

 

Kunsthaus (Dům umění) Významní angličtí architekti Peter Cook a Colin Fournier si dali za 

cíl vytvořit moderní budovu ztvárňující ţivou hmotu. Jejich 

snaha přinesla své ovoce a dnes na břehu řeky Mur stojí 

objekt pojmenovaný „Friendly alien“ (z angl.: přátelský 

mimozemšťan). Kunsthaus připomíná ţivou hmotu nejen 

svým tvarem (na vrchu budovy jsou např. nozdry), ale také 

svými projevy, jako je vydávání zvuků a světelných efektů. 

Pod svrchním pláštěm tvořeným 1066 deskami různého 

tvaru, jsou umístěna světla, která ve tmě vysílají speciální 

efekty. Nejhezčí pohled na takto komunikující Kunsthaus je 

z terasy Schlossbergu. Stavba byla dokončena v roce 2003, 

kdy byl Štýrský Hradec zvolen hlavním městem evropské kultury. Uvnitř komplexu 

rozděleného do několika různých sektorů probíhají po celý rok různé výstavy světových 

umělců, jejichţ moderní díla vás šokují stejně, jako Kunsthaus sám. Jakousi stálou expozici 

tvoří okno umístěné v jedné „nozdře“ namířené na hlavní symbol města, Hodinovou věţ. 

Budova je otevřena denně kromě pondělka od 10 do 18 hod. (ve čtvrtek je otevřeno do 20 
hod.). Prohlídky s průvodcem v angličtině moţné v sobotu ve 14.00  

Murinsel (umělý ostrov na řece Mur) Společně s 

Kunsthausem je originální Murinsel klenotem hravé 

moderní architektury. Obě stavby byly dokončeny v roce 

2003, kdy byl Štýrský Hradec hlavním městem evropské 

kultury. Obdivuhodnou konstrukci umělého ostrova 

ztvárňující lasturu navrhl newyorský designer a fotograf 

Vito Acconci. Na ostrově, který je pomocí mostů spojen s 

oběma břehy řeky, se nachází patrová restaurace a útulný 

amfiteátr. V noci je Murinsel nasvícen modrými reflektory a 
v tmavém pruhu řeky Mur působí aţ magickým dojmem. 

Další památky a informace : http://cms.graztourismus.at/cms/ziel/1203782/DE/ 

 

 

Raabská soutěska:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vito_Acconci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Restaurace_%28pohostinstv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amfite%C3%A1tr
http://cms.graztourismus.at/cms/ziel/1203782/DE/


Soutěska se nachází v blízkosti města Weiz. 

Řeka Raab prochází ve Štýrsku hornatou krajinou a v délce 

8 km vytváří nejdelší rakouskou soutěsku. Raabklamm je 

chráněnou oblastí nejen kvůli své kráse, ale také pro 

pozoruhodnou flóru a zajímavé geologické útvary. Kolem 

soutěsky můţeme najít velké mnoţství značených 

turistických tras.   

http://www.almenland.at/raabklamm/new/index.php?home  

 

 

Cykloturistika  

Rozlehlá, otevřená krajina s mírnými pahorky Weinviertlu je jako stvořená pro pohodovou 

vyjíţďku na kole. Nejhezčí trasy byly spojeny do celkem 13 tematických cyklostezek, které 

jsou všechny pojmenovány podle pro danou oblast typických odrůd vinné révy: 

Neuburská, Chardonnay, Veltlinská atd. Kolem 760 km dobře vyznačených cyklostezek vás zve 

k návštěvě. 

Jako příklad jmenujme trasu „Veltlínské“ (Der Veltliner). Tato trasa vede od místa Laa an der 

Thaya (se stejnojmennými, blahodárnými termálními prameny) do Poysdorfu přes vinařské 

vesnice a kolem oblasti Rakouska, bohaté na historii. Nebo trasa Kampa-Dyje-Morava (Kamp-

Thaya-March Route), dlouhá 420 km, vede nejen podél rozkošné krajiny s řekami, nýbrţ také 

do dvou Národních parků,které se vyznačují zvláštní faunou a florou. Vedle řady zámků, hradů 

a historických budov se zde nachází množství pamětihodností a pozoruhodností, které jsou 

jedinečné a charakteristické pro tuto oblast.  

 

 

 

http://www.almenland.at/raabklamm/new/index.php?home

