
  Den v Dolním Rakousku 
   Po stopách společné historie 

 
 

   Dne 20. října 2021 jsme se vydali navštívit místa, na kterých najdeme stopy 

společné historie zemí Koruny české a Dolního Rakouska. Především jsme 

věnovali naši pozornost místům v Dolním Rakousku spojených s hraběcí rodinou  

Buquoyů a Přemyslem Otakarem II. Exkurze se naše gymnázium zúčastnilo ve 

spolupráci s Městem Nové Hrady a Základní školou Nové Hrady. 

   Po splnění všech podmínek, především takových, aby všichni zúčastnění měli 

certifikát o očkování nebo test, který není starší než 24 hodin, popřípadě 48 hodin, 

jsme mohli vyrazit k našemu prvnímu cíli, do městečka Rohrau, ležícího 

bezprostředně na hranici Dolního Rakouska a Burgenlandu.  V Rohrau nás čekala 

prohlídka zámku rodu Harrachů a drahocenné obrazové galerie. Ve sbírce obrazů 

naši pozornost především upoutal portrét Karla Bonaventury Buquoye a obrazy 

zachycující jeho slavná vítězství. Zajímavé však byly i další obrazy slavných 

španělských, italských, francouzských a holandských mistrů. V Rohrau jsme se 

mohli podívat také na rodný dům hudebního skladatele J. Haydna a jeho bratra 

Michaela, jejichž osud byl úzce svázán s rodinou Harrachů a Buquoyů.  

   Od Rohrau vedly naše kroky do Carnunta, hlavního města římské provincie 

Horní Panonie. Zde jsme měli možnost ocitnout se o několik staletí zpátky, přesně 

ve 4. století n. l. Mohli jsme se procházet zrekonstruovanou římskou městskou 

čtvrtí, která byla znovu postavena nebo opravena pomocí experimentální 

archeologie.  Stavby byly postaveny z původního kamene z oblasti nálezu a 

pomocí replik nástrojů a pracovních postupů, které využívali Římané této doby. 

Všechny nás jistě překvapila rozlehlost daného komplexu a celého původního 

ležení. Všichni jsme pak obdivovali důmyslnost vytápění a útulnosti jejich lázní. 

Z Carnunta jsme nemohli dále vynechat amfiteátr a monument Heiden Tor (pro 

rozlehlost komplexu jsme se k těmto památkám museli přepravit naším 

autobusem).  

   Dalšími našimi zastávkami byla románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny 

Marie a románská kostnice (Karner) v Bad Deutsch – Altenburgu. Navštívili jsme 

starobylé městečko Hainburg an der Donau se zříceninou hradu, na kterém se 

v roce 1252 konala svatba Přemysla Otakara II s Markétou Babenberskou. Toto 

místo je také spojené s posledními čarodějnickými procesy. Poloha hradu nás 

nadchla nejen krásným výhledem na Dunaj, na okolní horu s bývalým keltským 

sídlištěm, ale také tím, že jsme mohli vidět nedalekou Bratislavu. 

   Po cestě domů jsme se ještě krátce neplánovaně zastavili v zámku Niederweiden 

(patřil Evženu Savojskému), kde jsme si prohlédli barokní zvěřinovou kuchyň. 

Posledním zastavením pak bylo městečko Marchegg, které založil Přemysl Otakar 

II. Na návsi jsme se vyfotili před jeho sochou.  

   Naší expedice se měli společně s námi zúčastnit i studenti z Weitry. Bohužel 



epidemiologická nařízení, která v Rakousku v době odjezdu panovala, jejich účast 

nedovolovala. Proto jsme, abychom naplnili přeshraniční spolupráci, slíbili, že 

naši studenti vytvoří materiál, který jim navštívená místa představí. 

 

                                                                                          Jitka Hokrová 

 


