
 Vídeň (něm. Wien) je hlavní město 

Rakouska, současně také statutární 

město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna 

z jeho spolkových zemí, zcela obklopená 

územím spolkové země Dolní Rakousy . 

 Leží na řece Dunaj a se svými 1,7 

miliony obyvatel je největším rakouským 

městem a současně nejvýznamnějším 

kulturním, politickým a hospodářským 

centrem země.. 

 Rozloha: 415 km2 
 

VÍDEŇ  



ZÁMEK SCHÖNBRUNN   

 Barokní zámek Schönbrunn 

sloužil dříve jako letní císařské 

sídlo pro Marii Terezii či 

Františka Josefa I. a dodnes 

připomíná velikost jejich říše a 

moci.  

 Jde o nejnavštěvovanější 

pamětihodnost města, která je 

povinností pro každého 

návštěvníka¨. 



KOLONÁDA GLORIETTE 

 Na nejvyšším místě zámeckého parku 

Schonbrunn stojí sloupová stavba v klasicistním 

stylu zvaná „Gloriette„.Kromě přírody zde lze 

obdivovat i výhled na Vídeň. V případě 

vyčerpání po výstupu ke Gloriettě je možné se 

občerstvit v kavárně. 

  V případě zájmu o ještě větší výhled jde za 

necelá dvě eura vylézt na vyhlídkovou terasu, 

která se nachází na střeše Glorietty. 



 Přímo naproti Schönbrunnu pod 

Gloriettou je kašna zvaná 

Neptunbrunnen 

 Pochází z roku 1780 a znázorňuje 

výjevy z řecké mytologie - boha moře 

Neptuna,vílu moře Thetis a čtyři 

Tritony.  

NEPTUNOVA FONTÁNA  



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  

 Velmi pěknou a zajímavou součástí zámeckého parku je 

nejstarší zoologická zahrada na světě.  

 Byla založena za vlády Marie Terezie na popud jejího 

manžela Františka I. v roce 1752.  

 Asi největší zdejší specialitou jsou pandy velké a medvídci 

koala, které ve většině zoo nemají. Dále zde nechybí kočkovité 

šelmy všeho druhu, lachtani, tučňáci, opice, papoušci a další 

zvířata.  

 Zoologická zahrada je otevřena celoročně, v období od 

dubna do září od 9:00 do 18:30 a po zbytek roku je otevírací 

doba o něco málo kratší.  

 Základní vstupné stojí 12 euro. 



PALMENHAUS 

 Palmový skleník skládající se ze tří pavilonů a 

vybudovaný v letech 1881 a 1882 podle návrhu 

stavitele Franze Xavera Segenschmidse.  

 Každý ze třech pavilonů představuje jinou 

klimatickou zónu – od chladnějších oblastí severu až 

po tropické jižní klima. Člověk zde může obdivovat 

rostliny středomořské, subtropické a tropické. Jedná 

se o největší stavbu svého druhu v Evropě. 

  Palmenhaus je otevřen po celý rok, od května do 

září od 9:30 do 18:00 a po zbylou část roku jen do 

17:00. Základní vstupné činí 4 eura. 



WÜSTENHAUS  

 Pouštní dům je druhým skleníkem přístupným 

veřejnosti, který je součástí areálu Schönbrunn.  

 Byl postaven v roce 1905 a návštěvníci si zde 

mohou prohlídnout sbírku sukulentů a kaktusů 

z celého světa.  

 Skleník je rozdělen na tři rozdílné části nesoucí 

různá jména a obsahující různé rostliny – 

Madagaskar, Staré pouště a Nový svět.  

 Tento skleník je otevřen celoročně, od 9:00 do 

17:00 a v létě až do 18:00. Vstupné do tohoto 

skleníku stojí 4 eura. 



 Hofburg po sedm staletí řídil dění v celém 

habsburském impériu. Zde sídlili členové rakouské 

vládnoucí dynastie a z bývalého hradu vytvořili 

grandiózní rezidenční sídlo plné přepychu a císařské 

záře. K vlastnímu paláci přiléhají i další objekty a 

zahrady formující areál překypující historií a nádherou.  

 Dostanete se sem jednoduše - Hofbug leží v centru 

na Ringstrasse blízko ostatních hlavních památek a 

nejližší stanice metra je Museumsquartier. 

 

 

HOFBURG 



HELDENPLATZ 

 Náměstí hrdinů – je součástí Hofburgu.  

 Je to krásná parková plocha s pomníky 

arcivévody Karla a prince Evžena 

Savojského. Na jižní straně náměstí je Neue 

Hofburg, dílo Sempera a Hasenauera. Vnější 

hradní brána je klasicistní stavba u vstupu na 

Heldenplatz. Je jedinou dochovanou 

městskou branou Vídně. Byla postavena v 

roce 1824 Peterem von Nobilem.  



 Josefsplatz je náměstí 200 let staré, součástí 

komplexu Hofburg, jednotně přestavěné v 

pozdně barokním slohu.  

 Náměstí lemují budovy Rakouské národní 

knihovny, Zimní jezdecké školy, Pálffyovského 

paláce a Paláce Pallavicini.  

 Památník v centru náměstí představuje syna 

Marie Terezie, císaře Josefa II. Velký reformátor 

žehná svému lidu v oblečení římského 

imperátora.  

JOSEFSPLATZ 



Š PA N Ě L S K Á  DVO R N Í  J E Z D E C K Á   

 

 

SPANISCHE 

HOFREITSCHULE 

  Počátky Španělské jezdecké školy na vídeňském dvoře 

spadají až do druhé poloviny 16. století. 

 Postupem času se ukázalo, že se svou tělesnou stavbou 

pro tuto drezůru nejlépe hodí lipicáni, kteří se používají pro 

představení i v současnosti. 

  Jedná se o bílé koně, kteří se dříve chovali ve slovinské 

Lipici , později byl jejich chov přesunut do Štýrska.  

 Představení probíhají v tradičních historických  

jezdeckých kostýmech a trvají většinou kolem 80 minut. 

  Cena lístků na toto představení začíná na 22 eurech. 



 Nachází v zahradě Volksgarten jedné ze dvou 

rozsáhlých zahrad náležících k Hofburgu, nedaleko 

divadla. Je  doplněn  jezírky a květinovými záhony.  

 Tento pomník byl slavnostně odhalen 4. června 

1907 

 Alžběta z Wittelsbachu se sňatkem s císařem 

Františkem Josefem I. v roce 1854 stala císařovnou a 

roku 1867 i uherskou královnou. Alžběta I., lidem 

nazývaná Sissi 

PAMÁTNÍK  

ALŽBĚTY BAVORSKÉ - SISI 



VOLKSGARTEN 

 Zahrada Volksgarten je jedna ze 

dvou rozsáhlých zahrad náležících 

k Hofburgu, nedaleko divadla. 

  Můžeme zde mezi jezírky a 

květinovými záhony vidět také např. 

pomník císařovny Alžběty.  



 Přímo naproti vídeňské radnici stojí na 

vnitřním městském okruhu Ringstrasse rakouské 

národní divadlo Burgtheater.  

 Řadí se mezi nejstarší a zároveň 

nejvýznamnější představitele divadelního umění 

německy mluvících zemí a obyvatelé Vídně ho s 

oblibou familiérně nazývají "Burg".  

BURGTHEATER  



 Radnice ve Vídni se nachází na ulici Ringstrasse . 

  Byla postavena v letech 1872 až 1883 architektem 

Friedrichem von Schmidte. 

 Rozkládá na ploše 19 592 m2, je v ní 1 575 

místností a má 2 035 oken. Je obklopena velkým 

parkem. 

  Na prostranství před radnicí se v průběhu celého 

roku stále něco děje vánočními trhy počínaje, přes 

zimní bruslení a filmovým festivalem v létě konče. 

 

VÍDEŇSKÁ RADNICE  



 Opera ve Vídni je díky své minulosti ve 

světě klasické hudby uznávanou veličinou. 

 Vždyť které jiné město než právě Vídeň se 

může pochlubit takovým zástupem skladatelů 

a umělců, kteří se stali světoznámými a k 

Vídni patří. Johann Strauss, Herbert von 

Karajan, Igor Strawinsky a mnoho dalších - ti 

všichni zdejší operu proslavili jako její 

hudební ředitelé.  

VÍDEŇSKÁ OPERA  



 Rakouský Parlament je reprezentativní 

budova stojící nedaleko vídeňské radnice a 

Hofburgu na okružním výstavním bulváru 

Ringstrasse ve středu města.  

 Budovu navrhl a její stavbu zrealizoval na 

konci 19. století architekt Theophil von 

Hansen. Před vstupem nelze přehlédnout 

fontánu a sousoší se sochou znázorňující 

Pallas-Athénu, bohyni moudrosti.  

VÍDEŇSKÝ PARLAMENT  



POMNÍK MARIE TEREZIE  

 Pomník Marie Terezie se nachází na Maria-Terezia-Platz, 

který je na jedné straně lemován Muzeem Umělecko-

historickým a na druhé Přírodovědným. 

 Socha byla vytvořená Kasparem von Zumbuschem kolem 

roku 1888. Je 20 m vysoká a váží 44 tun. Pod Marií Terezií stojí 

její hlavní šlechtici a poradci s osobním lékařem van Swietenem.  

 Z rohových výčnělků vybíhají generálové na koních. Marie Terezie drží v rukou 

Pragmatickou sankci z roku 1713, která umožnila i ženám nastoupit na trůn. Jako nejstarší 

dcera Karla VI., se stala první císařovnou na trůnu Svaté říše římské národa německého. 

Terezie byla provdána za Františka Štěpána Lotrinského a byla typickou barokní osobností. 

Porodila 16 dětí.  



 Dóm Svatého Štěpána se tyčí na 

nevelkém náměstí Stephansplatz v samém 

srdci Vídně.  

 Byl postaven v gotickém stylu a jeho 

nejvyšším bodem je jižní věž vysoká 

úctyhodných 137 metrů. Severní věž nebyla 

nikdy kompletně dostavěna, měří jen 68 

metrů a ukrývá "Pummerin" - největší ze 

všech 23 zvonů umístěných v katedrále.  

DÓM SVATÉHO ŠTĚPÁNA  



BELVEDERE                                                                       

        Letní palác Evžena Savojského leží jižně 

od centra města a  je druhý největší vídeňský 

palácový komplex skládající se z parků, dvou 

zámeckých budov a oranžerie. Komplex nechal 

postavit jako své letní sídlo princ Evžen Savojský 

rakouským architektem Johanem Lukasem von 

Hildebrandtem v letech 1714–1723.  



PRATER 

 Prater - pouťový zábavní park, který má po celý rok 

pro hravé návštěvníky přichystanou štědrou nabídku 

atrakcí.  

 Dominantou a známým symbolem nejen Prateru, ale i 

celé Vídně, je Obří kolo (Riesenrad).  

 Bylo postaveno již v roce 1897 na počest Františka Josefa I. Kolo je vysoké 61 metrů a má 

15 kabinek, ze kterých si můžete vychutnat panorama  

 Jsou zde nejrůznější klasické i více odvážné atrakce jako horské dráhy, domy hrůzy, 

kolotoče, točící a vystřelovací monstra, střelnice, herny, kasina - celkem přes dvě stovky míst.  

 


