
Exkurze do Vídně 31. 10. 2019 – 1. 11. 2019 

 

V posledním říjnovém dni okolo oběda přivítala 

54 žáků Vídeň a jejich první zastávkou bylo 

centrum OSN, které si žáci po domluvě prohlédli i 

zevnitř. Uprostřed centra jsou na nádvoří umístěny 

vlajky členských států a žáci po chvilce hledání 

objevili i vlajku ČR. 

 

Následovala prohlídka části Vídně, kde se na 

budovách realizoval rakouský architekt, grafik a 

malíř F. Hundertwasser. Hundertwasserhaus, 

který žáci mohli obdivovat velmi zblízka, byl 

původně určen jako bydlení pro sociálně slabé 

občany a odrážel celoživotní tvrzení a životní 

postoje svého autora. 

Po shlédnutí úchvatné architektury na 

vídeňském ringu se žáci přesunuli do 

barokního zámku Schönbrunn. V blízkém 

okolí zámku se nacházejí rozlehlé zahradní 

prostory, které byly spolu se zámkem v roce 

1996 zařazeny na Seznam světového dědictví 

UNESCO.  
 

V podvečer se žáci ubytovali a následně měli možnost shlédnout centrum 

Vídně také za nádherného večerního osvětlení. Prohlídka začala před jednou z 

nejvýznamnějších rakouských gotických památek 

katedrálou svatého Štěpána, která je současně také 

symbolem Vídně. Pokračovala prohlídka hradu 

Hofburg, respektive jeho palácového komplexu, a 

dále centrem Vídně až k samotné Vídeňské státní 

opeře.  
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Prvního listopadového rána po snídani na 

hostelu všichni vyrazili metrem a tramvají do 

vídeňského centra. Při procházce Vídní 

zakončenou návštěvou barokního palácového 

komplexu Belvedere žáci viděli 

architektonické skvosty a jiné zajímavosti, 

jako např. Votivní kostel, budovu vídeňské 

burzy, palác Schwarzenberg, Karlsplatz a 
hotel Hilton. Belvedere si prohlédli i zevnitř. Palác skýtal možnost na vlastní 

oči vidět díla světoznámých malířů, jako např. Monet, Manet, Renoir, Gogh , 

Schiele nebo J. Čapek.  

 

Cestou zpět do centra Vídně na náměstí Marie 

Terezie si žáci měli možnost připomenout 

všechny budovy na „ringu“ a Hofburg, kde nás 

překvapili svou ladností a zjevem krásní koně 

Lipicáni, kteří se v paláci chovají a drezírují.  

 

Poté měli žáci možnost navštívit krásná místa Vídně již samostatně a výběr 

místa záležel jen na nich. Někteří se vydali do zábavního parku Prater, jiní 

zůstali v centru a další navštívili znovu zámek Schönbrunn a jeho přilehlé 

zahrady s úchvatnými sochami a sousošími.  

 

Podzimní počasí návštěvníkům přálo a všichni měli možnost odnést si 

z exkurze spoustu krásných dojmů a zážitků a zároveň obohatit svou mysl o 

užitečné vědomosti z oblasti historie, zeměpisu a ekonomiky. 
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