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Církevní gymnázium Plzeň

Vídeň (Wien)
•
•
•
•
•

Hlavní město Rakouska a současně statutární město.
Samostatná spolková země zcela obklopená jinou spolkovou zemí Dolní Rakousy
(Niedersachsen).
Leží na řece Dunaj.
Má takřka 1,9 milionu obyvatel.
V roce 2019 žije ve Vídni 30% cizinců (tj. lidí bez rakouského občanství), největší část
z nich tvoří Srbové, Němci, Turci, Poláci, Rumuni a Maďaři.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/886994/umfrage/auslaender-in-wien-nachstaatsangehoerigkeit/

•
•

Do nejvzdálenějších míst Rakouska je to vzdušnou čarou přes 500 km (Voralberg),
k české hranici pouhých 55 km.
V tomto roce slaví Vídeň 100 let rudé Vídně (100 Jahre Rotes Wien).
V roce 1919 vyhrála sociální demokracie volby a pustila se do celkové proměny
města v sociálním duchu, nejen z hlediska platných zákonů ale i v oblasti městské
infrastruktury.
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rotes_Wien

•

Vídeň je nejlepší město k životu.
„Žebříček tzv. Global Liveability Index, neboli „Globálního indexu obyvatelnosti“,
který od roku 2004 vydává každý rok Economist Intelligence Unit (EIU), má
celosvětovou pozornost a porovnává 140 velkých měst po celém světě. V září 2019
se Vídeň opět umístila na 1. místě. V roce 2018 vyhrála žebříček Vídeň jako první
evropské město vůbec a nahradila tak po sedmi letech Melbourne jako město
s nejvyšší úrovní kvality života. Kromě kritérií, jako je zdravotní péče, vzdělávání,
infrastruktura a kultura, získala Vídeň body především z hlediska bezpečnosti
a stability.“
https://www.wien.info/cs/vienna-for/smart-city-vienna/most-livable-city-economist

•

Zeleň představuje polovinu rozlohy města, stavby 36% a plochy pro dopravní
infrastrukturu tvoří 14%.

https://www.wien.info/cs
https://www.wien.gv.at/

Památky následují v pořadí, ve kterém je navštívíme.
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Klášter Melk (Stift Melk)
Největší benediktýnský klášter v Evropě a významné poutní místo s ostatky svatého
Kolomana se nachází asi 80 km západně od Vídně. Melk se stal dějištěm slavného románu
Umberta Eca Jméno růže.
Klášter shlíží z 60 metrů vysoké skály na stejnojmenné městečko a nabízí nádherný výhled na
údolí Wachau, které bylo pro svou mimořádnou hodnotu zapsáno na Seznam světového
dědictví Unesco. V údolí Wachau, kterým protéká řeka Dunaj, se nachází mnoho historických
památek a díky příznivému podnebí se zde pěstuje vinná réva (Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené) a meruňky s chráněným označením původu.
Na místě dnešního kláštera stávalo původně hradní sídlo Babenberků. V roce 1089 jej
babenberský markrabě Leopold II. věnoval řádu benediktýnů, kteří jej proměnili na opevněný
klášter. Ve 12. století bylo při klášteře založeno gymnázium a také knihovna, která dnes
obsahuje na 80 000 knih a 20 000 rukopisů. Dnešní podoba kláštera pochází z let 1702–1736,
kdy byl klášter obnoven po předchozím požáru, bojích za reformace a vpádu Turků.
Klášterní kostel sv. Petra a Pavla s 64 metrů vysokou kupolí, z níž je nádherný výhled do
okolí, je mistrovským dílem vrcholného baroka. Určitě navštivte prelátské nádvoří s kašnou,
mramorový sál, Altane – balkon, který propojuje mramorový sál s knihovnou a ze kterého je
nezapomenutelný výhled do údolí, knihovnu a Císařskou chodbu. Tam se nachází galerie
s portréty rakouských panovníků. V císařských pokojích tu přebývala řada státníků, mezi
nimi i Napoleon.
Klášterní park je nádhernou ukázkou barokní zahradní architektury. V zahradním pavilonu si
můžete prohlédnout fresky českého barokního malíře Johanna Wenzela Bergla. Pavilon měl
mnichům nabízet odpočinek a rekreaci, proto jej Bergl vyzdobil exotickými zvířaty, džunglí
a indiány. V druhé části parku najdete např. kameny, které mluví (dětskými hlasy vyprávějí
příběh o stvoření světa). Ve třetí části parku se nachází mj. 250 let stará lipová alej.
Zdroje:
http://www.stiftmelk.at
http://rakousko.svetadily.cz/clanky/Melk-duchovni-centrum-rakusanu
https://www.dolni-rakousko.info/vyletni-cile/a-pevnost-melk

Katedrála svatého Štěpána (Stephansdom)
Tato katedrála je jednou z nejdůležitějších gotických památek ve městě a od roku 1469 je
sídelním kostelem vídeňských biskupů, později arcibiskupů. Historicky sahají počátky stavby
do roku 1137. Tehdy uzavřel markrabě Leopold IV. A pasovský biskup smlouvu o výstavbě.
V roce 1147 byl na tomto místě vysvěcen románský kostel, nedochovala se ovšem žádná z jeho
částí.
„Chrám je dlouhý 107,2 metrů a vysoký 34,2 metrů. Má čtyři věže, z nichž nejvyšší, jižní, měří
136,44 metrů. Po 343 schodech vystoupáte do místnosti pro hlásné, z níž je úchvatný výhled
na město. Celkem tu visí 13 zvonů. Ten nejznámější zvon chrámu sv. Štěpána zvaný Pummerin
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ale najdete v severní věži vysoké 68,3 metrů. Je to druhý největší zavěšený kostelní zvon
v Evropě. Na střeše chrámu jsou z barevných střešních tašek vytvořeny c. a k. dvouhlavý orel,
znak města Vídně a rakouský státní znak. Vnitřní výzdoba a vybavení chrámu se v průběhu
staletí až do baroka neustále měnilo.
Vedle několika cenných oltářů a bočních kaplí můžete obdivovat také pozoruhodný chrámový
poklad: zlatem a drahokamy umělecky zdobené relikvie, monstrance, liturgické texty, knihy
a roucha. Místo posledního odpočinku našlo v chrámu také několik významným osobností.
Do pozoruhodného mramorového sarkofágu byl uložen císař Fridrich III. Jenom náhrobní
deska váží osm tun. Ve vlastní kapli odpočívá princ Evžen Savojský. A v katakombách chrámu
byl pohřben například habsburský vévoda Rudolf IV. zvaný Zakladatel, který v roce 1359
položil základní kámen nové gotické katedrály. Vedle něj mají v katakombách hrobku také
vídeňští kardinálové a arcibiskupové.“
Zdroje:
https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/st-stephens-cathedral

Kostel sv. Michala (Michaelerkirche)
Je to jeden z nejstarších vídeňských kostelů, bývalý farní kostel císařského dvora a jedna
z mála románských staveb města. Kostel byl postaven v roce 1220, některé prvky kostela jsou
později přestavěny barokně a klasicistně. Josepf Haydn zde hrával na varhany a po Mozartově
smrti zde bylo poprvé uvedeno jeho Reqiuem. V roce 1626 byl při kostelu založen klášter.
O kostel i klášter pečují Salvatoriáni.
V hrobce (Michaelergruft) je v podzemí kostela ve stabilní teplotě zakonzervováno 250
historicky cenných rakví 16. a 18. století.
Zdroje:
https://www.michaelerkirche.at/

Židovské náměstí (Judenplatz)
Židé přišli do Vídně mnohem později než do Prahy, a to koncem 12. století. Vídeňská židovská
obec se výrazně rozrostla až v 2. polovině 14. století, kdy čítala kolem 800 osob a patřila
k největším v Evropě. Židovské město s obytnými domy, synagogou, obchody, jatkami,
lázněmi, špitálem atd. bylo obehnáno hradbami. Ghetto bylo zničeno během pogromu
známého jako Vídeňská gesera v roce 1421. Šlo o plánovanou likvidaci židovského obyvatelstva
tehdejší Vídně, které mělo mnoho tváří – chudé rodiny byly vysazeny na prámy a bez vesel
vypuštěny do divokého proudu Dunaje, bohatí byli vězněni, mučeni a obráni o majetek. Část
obyvatel ghetta spáchala hromadnou sebevraždu v synagoze a 270 posledních Židů bylo
upáleno.
Na místě původní středověké synagogy dnes stojí Památník rakouským obětem šoa. Má
podobu strohé železobetonové konstrukce, která připomíná regály obrovské knihovny.
Nekonečné řady svazků téže knihy představují množství židovských obětí a jejich životní
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osudy, knihu zvolila autorka památníku také jako symbol zničení podstatné části evropského
kulturního dědictví. Zavřené dveře bez klik symbolizují nemožnost úniku. V soklu památníku
je uveden počet rakouských obětí holokaustu a jména míst, kde byli zavražděni. Za
Památníkem se dnes nachází také jedna pobočka Vídeňského židovského muzea.
Socha naproti Památníku představuje německého básníka a dramatika Gottholda Ephraima
Lessinga (18. stol.), který ve svém díle významně vyzýval k toleranci k židovskému
náboženství.
V čísle 11 se na náměstí Judenplatz nachází budova Správního soudního dvora, někdejší České
dvorské kanceláře. Ta zde sídlila po bitvě na Bílé hoře až do svého zrušení za Marie Terezie
v roce 1749 a řešila všechny vládní a právní záležitosti českých zemí.
Zdroje:
http://www.jmw.at/de/exhibitions/museum-judenplatz
https://www.holocaust.cz/zdroje/clanky-z-ros-chodese/ros-chodes-1997/brezen-14/videnske-objevy/

5 zajímavostí z dějin Vídně
•

Stejně jako řada jiných jihoevropských a západoevropských měst vyrostla Vídeň na
území někdejšího římského vojenského tábora (tzv. castrum). Římané se zde usadili
v 1. stol. n. l. Tábor zvaný Vindobona byl součástí souvislého systému opevnění
římského impéria „limes romanus“ lemující přirozenou hranici na řekách Rýn a Dunaj.
Střed tábora se nacházel v místech dnešního náměstí Hoher Markt, archeologické
vykopávky z této doby jsou odkryty také přímo před vchodem do Hofburgu. V roce 180
zde pravděpodobně zemřel římský císař Marcus Aurelius („filosof na trůně“), který měl
ve Vídni a ve 40 km vzdáleném Carnuntu svůj hlavní stan během válek s Markomany.

•

V roce 1192 byl ve Vídni zajat anglický král Richard Lví Srdce, který se tudy vracel ze
třetí křížové výpravy. Z křížové výpravy odjel dříve, spěchal domů, protože jeho bratr
Jan zvaný Bezzemek usiloval o jeho korunu. Rakouský vévoda Leopold měl
s Richardem rozepře ohledně dělení kořisti po dobytí města Akkon ve Svaté zemi. Na
Richardově zajetí měl zájem také císař Svaté říše římské Jindřich VI. a francouzský král
Filip II. August, kteří se snažili přiživovat spory o anglický trůn a snižovat vliv
ostrovního království v Evropě. Za své propuštění musel Richard složit výkupné ve výši
100 000 hřiven stříbra, polovina této částky připadla rakouskému vévodovi Leopoldovi
a odstartovala nebývalý rozvoj Vídně.

•

První kavárna ve Vídni vznikla díky kořisti zabavené Turkům při jejich obléhání
Vídně v roce 1683, do té doby zde nebylo pití tohoto nápoje rozšířeno. Dramatické
dvouměsíční obléhání rakouské metropole je známé také jako bitva o Vídeň. Turecká
armáda, kterou vedl velkovezír Kara Mustafa, měla téměř pětinásobnou převahu nad
císařskými vojsky. Turci obehnali město zákopy, z nichž dělostřelci pálili na hradby
a snažili se tak pomoci pěchotě vniknout do města. Kromě toho budovali četné tunely,
jimiž se snažili hradby podminovat. Rakušané však také hloubili tunely, aby turecké
snahy zastavili, a tak se část bojů odehrála v podzemí. Na konci léta už situace Vídně
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vypadala velmi zoufale, za pět minut dvanáct město zachránili habsburští spojenci
v čele s polským králem Janem III. Sobieskim.
•

Roku 1814 byl do Vídně svolán kongres, který řešil uspořádání Evropy po
napoleonských válkách. Pro své téměř každodenní plesy, které byly pořádány hlavně
v salónech význačných šlechtičen, a výlety pro hosty je také nazýván „tančící
kongres“. Jednání se účastnili zástupci všech evropských velmocí, včetně poražené
Francie. Nejdůležitějším výsledkem nebyly územní změny, k nimž po napoleonských
válkách došlo, ale spolupráce evropských monarchů v tvrdém potlačování všech
projevů neposlušnosti poddaných zvaná „Svatá aliance“ a systém zachování rovnováhy
sil v Evropě. Hlavním tvůrcem tohoto systému byl rakouský kancléř Metternich.
Nastavený systém se ukázal jako mimořádně úspěšný – nikdy předtím neprožila
Evropa tak dlouhé období míru jako po Vídeňském kongresu.

•

V 2. polovině 19. století se ve Vídni objevuje tradiční vídeňská specialita, Wiener
Schnitzel. Prsty v tom měl jeden z nejslavnějších českých vojevůdců, maršál Josef
Václav Radecký z Radče. Po Napoleonských válkách se stal Radecký guvernérem
v Miláně, kde ochutnal tamější specialitu – costolettu alla milanese, telecí maso
obalené ve směsi strouhanky a parmazánu. Pokrm mu velice zachutnal a přál si, aby ho
mohl jíst i ve Vídni a aby ho tam mohl ochutnat i sám císař František Josef II. Kuchaři
ovšem neměli parmazán ... Rozhodli se ale dělat jakoby nic a na tenko naklepané telecí
maso obalili v mouce, ve vajíčku a ve strouhance bez parmazánu. Jejich úprava řízku
všem zachutnala a od té doby si na vídeňském dvoře údajně nepřáli jíst nic jiného.

Zdroje:
Beneš, Zdeněk: Dějiny středověku. SPL Práce, Praha 2001.
Hroch, Miroslav: Dějiny novověku. SPL Práce, Praha 1999.
http://www.antickysvet.cz/26037n-limes-romanus-a-vojenske-tabory
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2592223-pred-335-lety-prohrali-turci-u-vidne-neslo-o-valkucivilizaci-bojoval-muslim-proti
https://regiony.rozhlas.cz/jak-vznikl-vidensky-rizek-z-nouze-cisarsky-kuchar-nemel-parmezan7417586

Císařská rezidence Hofburg
•

Roku 1275 zda vyrostl hrad, který zřejmě založil český král Přemysl Otakar
II. Krátce poté se ale pevnost stala sídlem Habsburků. V 16. století došlo k renesanční
přestavbě, kterou nařídil Ferdinand I.

•

Dnes ho tvoří 18 budov, v nichž je 2 600 místností.

•

V Hofburgu až do roku 1918 sídlili a vládli habsburští císaři.

•

Habsburkové si zde nechávali stavět různá tajná schodiště a vchody, kterých se do
současné doby našlo už 30.

•

V prostoru Hofburgu se nachází několik překrásných zahrad. Jednou z nich je tzv.
Lidová zahrada. Ta byla otevřena roku 1823 a stala se prvním dvorním parkem ve
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Vídni. Uprostřed se nachází fontána připomínající zavraždění císařovny Alžběty,
známé jako Sisi. Ta má v Hofburgu také své muzeum.
•

Od roku 1945 zde sídlí prezident Rakouské republiky.

•

Světoznámá je Španělská dvorní jízdárna s koňmi lipicány (Jméno mají podle slovinské
vsi Lipica, kde byli chováni první jedinci snad už v 16. století. Dnes je základna chovu
vPiberu u Grazu. Mladí hřebci jsou umístěni na alpské pastviny, kde několik let sílí,
a vybraní jedinci pak putují do Vídně k dalšímu výcviku. Po pěti až sedmi letech jsou
připraveni k vystoupení před obecenstvem formou Morgenarbeit (dopolední trénink za
poplatek přístupný veřejnosti) nebo večerních představení, která jsou ovšem na dlouhé
měsíce předem vyprodaná.)

•

K Hofburgu přiléhá Burggarten, zámecká zahrada, která za císaře pána nebývala
přístupná veřejnosti. Pomník zde mají W. A. Mozart, František Josef I. a František
Štěpán I. Stojí tu nádherný secesní Palmový skleník, známý také jako Dům
motýlů (Schmetterlinghaus).

Albertina
•

Galerie umění založená v roce 1776 vévodou Albertem Sasko-Těšínským a jeho
ženou Marií Kristinou, čtvrtou dcerou císařovny Marie Terezie.

•

Obsahuje jednu z největších světových sbírek grafiky.

•

V roce 1794 daroval císař František II. palác Albertovi Sasko-Těšínskému, který byl jako
místodržící z Belgie Francouzi vypuzen. Palác je pojmenován podle něho.

•

Najdeme zde kresby Leonarda, Raffaela, Poussina, díla Albrechta Dürera i práce
Rubensovy, Rembrandtovy a van Dycka. kresby a akvarely Delacroixe, Maneta, Degase,
Renoira a Cézanna.

Dvorní divadlo Burgtheater
je rakouské národní divadlo ve Vídni a jedno z nejvýznamnějších německojazyčných
divadel vůbec. Divadlo vzniklo 14. března 1741 na přání císařovny Marie Terezie, která
chtěla mít scénu v blízkosti panovnického sídla. Její syn, císař Josef II. jej roku 1776
přejmenoval na "Německé národní divadlo". Vídeňany byl Burgtheater obvykle nazýván "die
Burg".
Před sto třiceti lety, 14. října 1888, se definitivně přestěhovalo do nové budovy na prestižní
Okružní třídě. Svůj dnešní název Burgtheater nese slavná scéna od roku 1919.
Ve své době byla nová divadelní budova první velkou elektricky osvětlenou stavbou ve
Vídni.
Divadlo si dodnes drží vysoký umělecký standard. Jeho premiéry a inscenace pravidelně
vzbuzují mezinárodní ohlas, vystupují a režírují zde přední divadelní osobnosti. Hry
moderních českých dramatiků, například Pavla Kohouta či Václava Havla, zde byly
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uváděny ještě v době, kdy byly v tehdejším Československu jako protirežimní zakázány.
Členem hereckého souboru Burgtheatru byl po svém odchodu do emigrace koncem
sedmdesátých let také český herec Pavel Landovský.

Vídeňská radnice (Wiener Rathaus)
Vídeňská radnice je neogotická budova, která se nachází na adrese Friedrich-SchmidtPlatz 1. Budova slouží jako sídlo městského zastupitelstva, vídeňského starosty a byla
realizována mezi lety 1872 a 1883 podle návrhu Friedricha von Schmidt.
Radnice se nachází naproti budově Burgtheateru, nedaleko budovy parlamentu.
Vídeňská radnice byla v době nacistické okupace Rakouska roku 1938 obsazena
Adolfem Hitlerem, a radnice se stala místem, kde vůdce plánoval některé válečné operace.
Radnice ve Vídni se stala předlohou pro radnici v Liberci z roku 1888, postavenou dle
návrhu Franze Neumanna.
V radnici se nachází kromě úřednických a zasedacích místností také například výstavní sál
Festsaal, kde se odehrávají plesy rakouské smetánky. Největší akce, která se zde každoročně
koná, je ples Life Ball – největší evropská benefice na podporu boje proti AIDS.
Před Rathausem je prostranství, kde je po většinu roku živo. V zimě se zde koná známý
a oblíbený vánoční trh Christkindlmarkt nebo veřejné bruslení na umělé ledové ploše pod
širým nebem, v teplejších ročních obdobích pak různé koncerty a festivaly.
Věž radnice je vysoká 97,9 m, patří k ní ještě tak zvaný „Železný radniční muž“
(Rathausmann), který měří 3,40 m, se standartou 6 m, a který se stal symbolem Vídně.
Velikost bot: 63.
V radničním sklepení je možno navštívit restauraci „Wiener Rathauskeller“ upravenou
v barokním stylu.

Parlament
Parlament na vídeňské třídě Ringstraße je jednou z nejvýznamnějších budov historismu.
Stavba budovy trvala deset let, Parlament byl otevřen v roce 1883. Pro architektonický styl
řecké klasiky se Theophil Hansen rozhodl proto, že staří Řekové byli prvním národem,
který nade vše miloval svobodu a zákonnost. Až do roku 1918 zde zasedali poslanci
„království a zemí zastoupených v Říšské radě“, tedy rakouské poloviny rakousko–uherské
duální monarchie. Během jeho stavby byly použity materiály pocházející ze všech rakouských
korunních zemí. Kašna bohyně Pallas Athény před hlavním vchodem do Parlamentu má
přitom být ztělesněním moudrosti státu.
Dnes v Parlamentu zasedají Národní rada (v Dolní komoře) a Spolková rada (v Horní
komoře). Mimořádnou zajímavostí budovy je kromě Sloupové síně historický Zasedací sál,
který byl vystavěn po vzoru antického divadla a dnes je využíván pouze pro zvláštní
příležitosti. Celá gigantická budova se rozkládá na ploše téměř 14 000 m². Je zde celkem
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1 600 místností s 920 okny. Denní spotřeba elektřiny odpovídá zhruba ročním nárokům
na energii čtyř rodinných domů.

Muzejní čtvrť (Museumsquartier)
Toto místo patří k největším kulturním areálům světa. Najdete jej v prostoru bývalých
císařských dvorních stájí a rozprostírá se na 90 000 m 2. Vedle významných muzeí a jiných
kulturních zařízení zde najdete inspirující zákoutí stylových kaváren a restaurací s nápaditým
kulturním programem.
Areál se nachází v sousedství Přírodovědného muzea a Uměleckohistorického muzea. Přímo
v areálu můžete navštívit například Muzeum moderního umění, Leopoldovo muzeum nebo
výstavní síň Kunsthalle Wien.
Původně se jednalo o soubor budov před vídeňskými hradbami. Vznikl na příkaz císaře Karla
VI., který roku 1713 pověřil stavitele Johanna Bernharda Fischera vybudováním císařské
jízdárny schopné pojmout až 600 koní a 200 kočárů. S rozvojem motorismu na přelomu 18.
a 19. století začalo původní využití tohoto areálu ztrácet význam. Po roce 1918 se zde často
pořádaly různé veletrhy, od té doby se pro toto místo vžilo pojmenování Messepalast nebo
Wiener Messe. V době nacismu se zde konaly různé propagační akce, po válce místo sloužilo
okupačním armádám. Například po roce 1950 nechala postavit americká armáda v bývalé
jízdárně velkou basketbalovou halu.
Zdroje:
https://www.mqw.at/about-us/
http://geschichtenort.eu/de/projekte/us-army-im-messepalast/

Vídeňská státní opera (Wiener Staatsoper)
Vídeňská Státní opera je jednou z nejpřednějších operních scén na světě, kde si můžete
vychutnat skutečně rozmanitou nabídku na nejvyšší úrovni. Program renomované scény se
totiž mění každý den: Přes 60 různých oper a baletních děl v průběhu 300 dnů v každé
sezóně. Rozsah pásma operního repertoáru je v mezinárodním hledisku bezkonkurenční. Je
to také domovská scéna Vídeňské národní filharmonie.
Špičkoví domácí a zahraniční interpreti, režiséři a scénografové se těší na to, jak představí
erudovanému a kritickému vídeňskému publiku své umění. Významní hudebníci ostatně
udávali tón i na seznamu ředitelů tohoto úctyhodného operního domu na vídeňské Okružní
třídě (Ringstrasse): např. Gustav Mahler (1897–1907) nebo Richard Strauss (1919–1924).
Z dalších není ani třeba jmenovat fenomenálního Wolfganga Amadea Mozarta, který měl
jako rodilý Rakušan k Vídni také vřelý vztah. Právě on operu otevíral roku 1868 svým
Donem Giovannim.
Budova sama byla postavena v letech 1863 až 1869 jako jedna z prvních honosných staveb na
nově zřízené Okružní třídě (Ringstrasse). Projekt tehdejšího c. k. Dvorního operního divadla
pochází od dvojice architektů Augusta Sicarda ze Sicardsburgu a Eduarda van der Nüll. Svým
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vzhledem však nijak neuchvátila Františka Josefa, jenž ji nazval „nádražní budovou“,
což dohnalo van Nülla k sebevraždě. V roce 1945 ji téměř úplně zničilo bombardování.
Vrcholem sezóny je každý rok tradiční Ples v opeře (Opernball), který je zároveň i jednou
z největších kulturních událostí v celé zemi. Se zájmem ho sledují média a přímý přenos běží
vždy i v televizi. Pravidelně se ho účastní politici (včetně rakouského prezidenta),
významné osobnosti a celebrity nejen z Rakouska. V posledních letech ples vždy okoření
známý milionář Richard Luger, který pozve a hostí některou z nejznámějších dam světového
showbyznysu – v minulosti se tak v Opeře objevili například Pamela Andersonová či Paris
Hiltonová.
Zdroje:
https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights
http://www.mestasveta.cz/viden/pamatky/
http://rakousko.svetadily.cz/viden/

Zámek Schönbrunn (Schloss Schönbrunn)
Tato nádherná barokní stavba a její zahrady jsou součástí světového kulturního dědictví
UNESCO a nejnavštěvovanější rakouskou památkou. V roce 1624 zde nechala manželka císaře
Ferdinanda II., Eleonora von Gonzaga v roce 1642 vystavět letohrádek. Zámek a zahrady zde
vznikly později, až po tureckém obležení města v roce 1696. Poté celý areál nechala v roce 1743
přestavět Marie Terezie. V Schönbrunnu se narodil v roce 1830 císař František Josef. Zámek
má neuvěřitelných 1441 pokojů, z nichž je možné navštívít 45. Schönbrunn byl dějištěm
mnoha důležitých setkání a navštívilo je mnoho známých osobností.
„V Zrcadlovém sále zámku Schönbrunn muzicíroval jako šestileté zázračné dítě malý Mozart.
V Čínském oválném kabinetu se Marie Terezie scházela na tajných poradách se státním
kancléřem knížetem Kaunitzem. V pokoji zvaném Vieux-Lacque zasedal Napoleon.
A v Modrém čínském salonku podepsal v roce 1918 císař Karel I svou abdikaci (čímž skončila
monarchie). Milionová komnata, obložená růžovým dřevem a vyzdobená cennými
miniaturami z Indie a Persie, patří k vůbec nejnádhernějším rokokovým pokojům. Ve Velké
galerii zasedal v letech 1814/15 Vídeňský kongres.“
Zdroje:
https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/imperial/schoenbrunn-palace

Zoo Schönbrunn
•
•
•
•

Zřejmě nejstarší zoo na světě.
Založena byla roku 1752 (1753) císařem Františkem I. Štěpánem, manželem Marie
Terezie, nejprve to byl spíše zvěřinec císařského dvora.
Uprostřed byl umístěn pavilon, kam chodila snídat Marie Terezie.
Císař Josef II. dal příkaz dovážet zvířata z Afriky a Ameriky, např. od roku 1770 zde
chovali slony.
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•
•
•

Zvířata miloval i císař František Josef I.
až do roku 1918 měli lidé vstup do zahrady zdarma.
V roce 2007 se tu odehrál malý zázrak. Zplození pandy v zajetí přirozenou cestou, to
se normálně nestává. V Schönbrunnu se to ovšem jako v první zoo na světě podařilo!

Hundertwasserhaus
Barevný a hravý činžovní dům byl první stavbou svérázného architekta a malíře
Friedensreicha Hundertwassera (1928–2000), kde mohl autor realizovat své představy
o architektuře.
Nekonvenční umělec se narodil jako Friedrich Stowasser ve Vídni v německo–židovské rodině
s českými a moravskými kořeny. Příjmení si změnil při svých cestách po Evropě ve svých
dvaceti letech, aby znělo více německy, křestní jméno si pak pozměnil při svém pobytu
v Japonsku, aby se prý Japoncům lépe vyslovovalo. Architekt, který se nerad nechával
svazovat pravidly, miloval plavby lodí a zemřel při plavbě na zaoceánské lodi, je pohřben na
svém pozemku na Novém Zélandu.
Hundertwasser tvrdil, že „Rovná čára v přírodě neexistuje, je vrcholem nepřirozenosti “, proto
na domě nenajdete žádnou rovnou linii. Každé okno je jinak velké, byty jsou nesouměrné,
dokonce ani podlahy nejsou úplně rovné. Balkony, střecha, fasáda i interiéry domu jsou
porostlé zelení, protože architekt s hlubokým zájmem o environmentální problematiku razil
myšlenku, že „uzavřel smlouvu s přírodou. To, co jí vzal na zemi, dal na střechu.“ Fasáda
obsahuje mnoho různých barev, podobně jako stavby španělského architekta Antonia
Gaudího, který Hundertwassera zásadně inspiroval. Hundertwasserovi se někdy také přezdívá
„rakouský Gaudí“.
Hundertwasserhaus vznikl původně na objednávku třetího vídeňského obvodu jako bytový
dům pro sociálně slabší obyvatele metropole. Dnes je interiér domu s padesáti byty turistům
nepřístupný, Hundertwasserovu architekturu je možné obdivovat v protilehlé Hundertwasser
Village a v nedalekém KunstHausWien, kde se nachází stálá expozice Hundertwasserových
děl. Pro město Vídeň realizoval Hundertwasser ještě přestavbu teplárny a spalovny odpadů
Spitellau.
Zdroje:
https://www.kunsthauswien.com/de/ausstellungen/museum-hundertwasser/
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=694
https://www.radynacestu.cz/magazin/hundertwasser-ve-vidni/
https://www.archiweb.cz/n/zahranicni/nejvetsim-lakadlem-magdeburku-je-hundertwasserovacitadela
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Prater
•

Uvádí se jako nejstarší park s atrakcemi na světě.

•

Písemná zmínka je o něm už z roku 1162.

•

V roce 1766 daroval císař Josef II. tuto plochu obyvatelům Vídně.

•

Více než 250 atrakcí

•

Das Wiener Riesenrad – vzniklo roku 1897 k příležitosti 50 let vlády Františka Josefa I.,
za druhé světové války hořelo a bylo znovu obnoveno.

•

V nejvyšším bodě jste 64 metrů a 75 centimetrů nad zemí, rychlost 2,7 km/hodinu.
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