
Dolnorakouská  
zemská výstava 2017 

Pöggstall, 1. duben–12. listopad



Od 1. dubna do  
12. listopadu 2017 se  
zámek  Pöggstall v jižní 
části Waldviertelu stane 
centrem Dolnorakouské 
zemské výstavy.

Dolnorakouské zemské 
výstavy již několik desítek 
let seznamují  návštěvníky 
s  různými regiony naší 
 spolkové země. Jsou vždy 
spojeny s trvalými hospo-
dářskými a turistickými 
 impulsy a jejich dlouhodo-
bým cílem je zajistit kvalitu 
života v pořádajícím regionu. 

Pro vytváření identity v 
jižní části Waldviertelu 
má zcela zásadní význam 
zámek  Pöggstall. Díky jeho 
 kompletní rekonstrukci 
se objevily nové poznatky 
o stavebním vývoji a majite-
lích zámku. Zemská výstava, 
jejímž hlavním tématem je 
vývoj práva, se zaměřuje i na 
praktické problémy součas-
ného života a vytváří tak 
šanci pro intenzivní dialog 
s veřejností.

Chtěl bych Vás srdečně 
pozvat na návštěvu Dolno-
rakouské zemské výstavy 
s  názvem „Co všechno je 
právem“ a zároveň také do 
jižní části Waldviertelu!

 
Erwin Pröll
Dolnorakouský  
zemský hejtman

Na výstavě pod názvem „Co všechno je právem“ 
se  seznámíme s historií soudní pravomoci a jejím 
dalším směřováním. Uvědomíme si, jak společně 
utváříme náš svět v malém i ve velkém, jak se 
k sobě lidé chovali dříve a jak vypadají současné 
mezilidské vztahy.

Zámek Pöggstall nám přibližuje historii mezilidských vztahů

Tip na občerstvení
Vynikající gastronomii a 
regionální pochoutky  najdete 
na zámku nebo u více 
než 80  regionálních partnerů 
v jižní části Waldviertelu.

Po kompletní a 
citlivé rekonstrukci 

se historicky významný 
zámecký areál v roce 
2017 ukazuje ve své 

původní kráse.

Z  Vídně/Lince 
do Pöggstallu 
přibližně za 
90 minut!



DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2017

Mimořádná výstava
„Zámek Pöggstall – mezi 
 venkovským regionem a  
císařským dvorem“
Po několik staletí  přestavovali 
majitelé původní hrad na 
 zámek a zachovali tak potom-
kům jedinečný poklad. Jeho 
plný historický význam vynikl 
až po kompletní  rekonstrukci. 
Zajímavé renovační práce, 
významné nálezy a překva-
pující historky o zámeckých 
pánech přibližuje mimořádná 
výstava v rondelu. Historická 
památka tak s námi vstupuje 
do budoucnosti. 

Právo vzniká tam, kde lidé 
 organizují své soužití. Záleží na  
nás, jak budeme aplikovat a měnit 
zákony.  Dolnorakouská zemská 
 výstava je zaměřena na  pravidla 
 našeho společenského soužití 
a  jejich historické, osobní a  
sociální  souvislosti. 

Narušování lidské důstojnosti není 
pouhou minulostí a zatěžuje nás 
dodnes. Co je správné, ptáme se  
při prohlídce výstavy: Domlouvat, 
nebo soudit? Smířit se, nebo  
hledat  odplatu? Pronásledovat,  
nebo  zapomenout? Klást otázky, 
nebo mučit?  Demonstrovat,  
nebo  tolerovat?

O pravidlech společenského soužití

Doporučení 
......................

 Audioprůvodce  
v českém  

jazyce obdržíte  
u pokladny.

 Bezbariérová 
prohlídka 
 výstavy 

.........................
Zemská výstava je 
přístupná všem.



HLAVNÍ KULTURNÍ AKCE 2017 V JIŽNÍ ČÁSTI WALDVIERTELU

Co ještě  
můžete objevit  

v zámku Pöggstall  
a jeho okolí …

 DUBEN

1. – 2.4.
Regionální festival
s rozhlasovým pořadem 
„Frühschoppen“ 
Pöggstall

30.4.
Höfefest,  
slavnost
Artstetten

 KVĚTEN

5.5.
Den hudebních škol
Regionální akce

6.5. 
Lichtermee(h)r &  Klangzauber,  
Večerní procházka soutěskou 
Ysperklamm

20. – 21.5.
Museumsfrühling NÖ,
muzejní víkend
Regionální akce

 ČERVEN

5.6.
ECHTdeckungsrouten,
otevření turistické stezky
Martinsberg

10.6. 
Benefiční fotbalové utkání
s mužstvem Club NÖ
Pöggstall

15.6.
Mezinárodní den rodiny
Pöggstall

17.6.
Hasičská slavnost Pöggstall 
s rozhlasovou stanicí  
ORF NÖ „Radio 4/4“
Pöggstall

17.6.
Slunovrat v Nibelungengau
Klein-Pöchlarn, Maria Taferl, 
Hofamt Priel, Leiben

18.6.
Den regionálních 
záchranářských organizací
Pöggstall

24. – 25.6.
Dolnorakouské dny kultury 
Pöggstall

 ČERVENEC

8.– 9.7., 14.–15.7. 
Koncert a pašijové hry 
Dorfstetten

15.7.
VeranoRock 2017
Pöggstall

23.7.
36. Waldviertelské slavnosti 
lidových tanců
Ottenschlag

30.7.
Anenská pout’
Pöggstall

 SRPEN

5.8.
Wein & Wir(tschaft), 
vinařská slavnost 
Pöggstall

12.8.
Turistický výlet s rozhlasovou 
stanicí ORF NÖ „Radio 4/4“
Ysperklamm

15.8.
Košíkářský a řemeslný trh
Schönbach

15.8.
Bylinkové slavnosti
Bad Traunstein

15.8.
900 let poutního kostela
Neukirchen a svátek patrona
Neukirchen/Ostrong 

12.8., 14.8., 18.– 20.8. 
Im Zirkus des Lebens,  
divadelní představení 
Nöchling

 ZÁŘÍ

2. – 3.9.
Okresní hudební slavnosti
se soutěží pochodových 
hudeb
Maria Laach

2. – 3.9.
Spitzer Grabenfest,
festival
Mühldorf

16.9.
G ’schichten aus’n Wald,
čtení s hudbou
Ottenschlag

24.9.
Švestkové posvícení 
s rozhlasovým pořadem 
„Frühschoppen“ 
Schönbach

30.9.
Der Letzte macht  
das Licht aus, 
kabaret
Pöggstall

 ŘÍJEN

7. – 8.10.
wiederaufhOHRchen,
festival lidové hudby
Pöggstall

21.10., 26.10., 28.10.
Das jüngste Gericht,
koncert
Pöggstall, Schönbach,  
Maria Taferl

22.10.
Sýrový trh
Maria Taferl

27.10. – 1.11.
Contact Festival Austria
Yspertal



JIŽNÍ ČÁST WALDVIERTELU

 1  Artstetten

Dvě vycházky s průvodcem 
přiblíží přírodu a kulturu obce 
Arnstetten. Procházka kolem 
kulturních památek zámeckým 
přírodním parkem a návštěva 
zemědělských podniků s 
přímým prodejem regionál-
ních lahůdek jsou skutečným 
zážitkem!

 2  Maria Taferl

Maria Taferl je  nejvýznamnějším 
poutním místem Dolního 
 Rakouska. Malebný kostel se  
rozkládá vysoko nad  údolím 
Dunaje a nabízí nádherný  výhled.

 3  Ysperklamm

V soutěsce Ysperklamm 
 vytvářejí voda, dřevěné schody 
a skalní útvary ohromující 
 přírodní scenérii. Na přibližně 
dva kilometry dlouhé cestě 
do údolí překonává říčka 
Ysper  kolem 300 metrů výšky. 
Na  dobře jištěných lávkách 
a  můstcích můžeme z bez-
prostřední blízkosti pozorovat 
 souhru vodopádů, kaskád, 
 stromů a skalních útvarů.

Šest lokalit ve Waldviertelu

Díky své krajinné mnohotvárnosti 
a  pohostinnosti je jižní část Waldviertelu  

místem, kde můžete strávit krásný,  
dlouhý den – nebo hned několik dní.  

Šest lokalit představuje výběr těch  
nejkrásnějších  výletních cílů v okolí  

zámku Pöggstall.

 4  Truckerhaus Gutenbrunn

Muzeum Truckerhaus 
je  zaměřeno na historii 
 regionu. Od muzea vyrazíme 
s  turistickou mapou nebo 
 geocachingem ven do  přírody – 
k téměř 50 stanovištím v 
místě nebo v lese – a pozná-
váme proměnlivou historii 
 Weinsbergského lesa.

 5  Bad Traunstein

Ve výstavním centru si 
 můžeme prohlédnout plastiky 
Josefa Eltera, který zde působil 
jako farář. Uměleckým dílem 
je také ukázková a výuková 
zahrada léčivých bylin rozklá-
dající se ve výšce 900 metrů na 
úpatí Wachtsteinu. Za jasných 
dní k nám dokonce naproti 
shlíží hora Schneeberg.

 6  Mohndorf Armschlag 

V Armschlagu se všechno točí 
kolem staré kulturní plodiny  
s vědeckým názvem papaver.  
Při návštěvě se dozvíme o 
historii máku a potěšíme také 
své chut’ové buňky!

BALÍČEK „ZÁŽITEK  
ZEMSKÁ VÝSTAVA“

na osobu od € 98,– 
• 2 noclehy se snídaní
• gurmánské menu  
s třemi chody 

• vstupenky na zemskou 
výstavu a 2 waldviertelské 
lokality

  Waldviertel  
Tourismus

....................   ........
Více informací o 

 regionálních nabídkách 
najdete na  

www.waldviertel.at
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„Pěstuji tady zeleninu. 
Život v malé vesnici  

s fantastickým  
panoramatem Alp  

mě naplňuje.“

Maria,  
biofarmářka z Aschelbergu

„Jsou tady krásné 
lesy a nekonečné 
turistické cesty.“

Roman,  
student z Altenmarktu

„Je to mnohotvárnost 
krajiny a tím i 

 rostlinstva, co mám 
tak ráda … A to 

všechno, aniž bych 
musela někam jezdit.“

Regina,  
seniorka ze St. Oswaldu

„Je to místo,  
kde mohu rozvíjet  

svou osobnost.“

Dieter,  
kulturní pracovník z Gutenbrunnu

JIŽNÍ ČÁST WALDVIERTELU
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Zwettl

Ottenschlag

Bärnkopf

Yspertal

Spitz

Melk

Weiten

Weitenegg

Vídeň

Linec

Pöchlarn
SchallaburgYbbs

Krems

Pöggstall

Rakousko

Dunaj

Česká  
repupblika

Slovensko

Mad’arsko

Jižní část Waldviertelu

VÝSTAVA 

Schloss Pöggstall 
Hauptplatz 1 
3650 Pöggstall

Vnitřní výstavní prostory jsou 
přístupné pro invalidní vozíky 
i dětské kočárky, venkovní 
prostory pouze částečně. Není 
dovoleno vodit na výstavu 
domácí zvířata. 

OTEVÍRACÍ DOBA

1. duben až 12. listopad 2017
denně od 9 do 18 hod.
vstup do 17 hod.

KONTAKT & REZERVACE

Waldviertel Tourismus 
T +43 (0) 800 24 10 45
info@noe-landesausstellung.at 
www.alleswasrechtist.at,  

CENY VSTUPNÉHO

Dospělí € 11,– 
Děti & mládež od 6  
do 18 let € 3,50 
Rodinná vstupenka € 20,–

Jeden volný vstup se vstu-
penkou Niederösterreich-CARD

Vstupenka zahrnuje
• vstup na zemskou výstavu 
• vstup na mimořádnou výstavu 
• kyvadlovou dopravu  
Melk–Pöggstall–Melk

Impresum
Nakladatel a vydavatel:
Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H.
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Koncept a výtvarné řešení:
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Text: Ulrike Juza
Ilustrace: Stefanie Hilgarth
Foto: Katrin Froschauer, Österreich Werbung/
Bohnacker, Waldviertel Tourismus/ishootpeople.at, 
Waldviertel Tourismus/Robert Herbst, Weinfranz
Tisk: Walla GmbH
Chyby sazby a tiskové chyby, příp. změny  
cen vyhrazeny!

 Příjezd  
 veřejnou  dopravou

...............................
Vlakem do Melku.  

Kyvadlová doprava jede  
zdarma a přímo k  
zámku Pöggstall.  

Informace o příjezdu na  
www.vor.at


