
 

AT.9_BC_fk_i_67_Kultura a historie Vídně aneb 150 let vídeňské Ringstrasse 

WWW.CKMAUTHNER.CZ 
CK Mauthner s.r.o., Nám.B.Němcové ,1 466 01 Jablonec n.N. 

Tel 483 305 923, e-mail: poptavka@ckmauthner.cz 

Název balíčku:  KULTURA A HISTORIE VÍDNĚ ANEB 150 LET VÍDEŇSKÉ RINGSTRASSE 

Oblast: Vídeň 

Vhodné pro: Jednotlivce, páry, seniory, všechny věkové kategorie se zájmem o kulturu a historii 

Nedoporučuje se:  

Říká se, že Vídeň je jako stará duše. Jenže taková, která s lehkostí města valčíků inspiruje starou i novou avantgardu. 

Výsledkem je směs nádherné architektury a příjemného šarmu. Od vojenského tábora k výstavnímu bulváru: Vídeňská 

Ringstrasse oslaví v roce 2015 své otevření před 150 lety. Největší urbanistický projekt v dějinách Vídně vyznačuje proměnu 

z feudálního rezidenčního města v evropské velkoměsto.  

 

Ubytování:    HOSTEL „MEIDLING“ 

Popis ubytování: Moderní objekt vhodný pro rodiny s dětmi, mládež a skupiny 

Vybavení:   Všechny pokoje se sprchou/WC, částečně s balkonem, ve vícelůžkových pokojích nejsou ručníky 

Poloha: Bendlgasse, cca 15 min. chůze od zámku Schönbrunn, metro (2 linky) vzdálené pouze 5 minut 
 

    
 

Termíny a ceny: 01.05.2015 – 31.10.2015 

Dospělí autem 2 945 Kč 

Cena zahrnuje: 2 noci ubytování ve 2lůžkovém pokoji se snídaní, pojištění pro případ storna pobytu, Vídeňská karta 

s platností 48 hod. 

Dospělí autobusem 4 060 Kč 

Cena zahrnuje: 2 noci ubytování ve 2lůžkovém pokoji se snídaní, pojištění pro případ storna pobytu, zpáteční 

autobusová jízdenka Praha-Vídeň-Praha, Vídeňská karta s platností 48 hod. 

Dospělí vlakem 4 140 Kč 

Cena zahrnuje: 2 noci ubytování ve 2lůžkovém pokoji se snídaní, pojištění pro případ storna pobytu, zpáteční 

vlaková jízdenka Praha-Vídeň-Praha, Vídeňská karta s platností 48 hod. 

Slevy: Ve vícelůžkových pokojích 

Příplatky: Kvalifikovaný český průvodce žijící ve Vídni Vás provede lokalitami, které nenajdete v průvodci bez 

nutnosti spěchu. Cena na vyžádání dle počtu osob a času prohlídky. 
 (Cena je závislá na zvoleném typu ubytování a stravování. Ubytování je třeba nejdříve prověřit dle aktuální obsazenosti. Případně Vám nabídneme vhodnou alternativu.) 
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Slevová karta:    Vídeňská karta   www.wienkarte.at 

Cena: 48 hod. V ceně  72 hod. € 21,90  

Poloha: Vídeň 

Výhody: Karta platí např. jako: 

- volná jízdenka na metro, autobusy a tramvaje, platnost 72 hodin. 

- 210 slev na vstupné do muzeí a památek, do divadel a na koncerty, při nákupech, v kavárnách, 

restauracích. 

- platí pro vstupy od Schönbrunnu až po muzeum Sissi v Hofburgu, od uměleckohistorického muzea 

(Kunsthistorisches Museum) přes Albertinu a Lichtejnštejnské muzeum (Liechtenstein Museum) až po 

Museums Quartier Wien. 

S každou Wiener Card máte pro jedno dítě do 15 let vstup do dopravních prostředků zdarma. V 

muzeích a na pamětihodnostech existují pro děti dětské slevy. 
Partneři: Wiener Linien (metro, autobusy, tramvaje), Schönbrunn, Hofburg, Museums Quartier Wien 

Produktové číslo: AT.9 BC fk i. 67  

 

Doporučené aktivity:  

Co ve Vídni vidět?  

 

Okružní třída Ringstraße střeží barokní nádheru bývalého císařského města jako klenot. Slavný tanec 

lipicánů ve Španělské dvorní jízdárně („Spanische Hofreitschule")  požívá věhlasu stejně jako 

virtuosové blízké Státní opery („Staatsoper"). A chlapecký sbor Wiener Sängerknaben těší nadále 

milovníky hudby po celém světě. 

V centru města se zvedá gotický Stephansdom a v jeho stínu zažijeme kousek středověku. Dál na 

západě okouzluje císařský skvost zaniklé Habsburské říše: zámek Schönbrunn s Glorietou císařovny 

Sisi, Zoo, skleníkem Palmenhaus a kočáry princezen v Muzeu kočárů je místem četných vycházek do 

minulosti.  

Muzejní čtvrť MuseumsQuartier s Leopoldovým muzeem, Muzeem moderního umění, Centrem 

architektury a výstavní síní Kunsthalle patří k nejvýznamnějším muzejním komplexům na světě a 

jeho obrovské nádvoří je jakýmsi veřejným „obývacím pokojem" Vídně. Jen o pár kroků dál udivuje 

svou sbírkou Breugelových olejů Uměleckohistorické muzeum („Kunsthistorisches Museum") a 

Albertina pořádá špičkové výstavy, jejichž návštěvnost láme rekordy. 

Zvláštní a jedinečná kultura kaváren a vinných šenků Heuriger i mezinárodně významné kulturní 

akce jako Life-Ball, filmový festival Viennale nebo festival ImPulsTanz jsou stálou inspirací pro 

návštěvníky Vídně. 

   
Kultura ve Vídni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro milovníky oduševnělého baletu 

14. května: Neoba Danse - DAS OFF THEATER, Kirchengasse 41, 1070 Vídeň, v 19:30., vstupné € 24,- 

Na motivy mýtů různých kultur a hudby ze staré Evropy. Toto se snoubí v této syntéze: slovo, zvuk a 

pohyb na konkrétní příběh. 
 

* FLORA, bohyně jara a květin * THETIS, bohyně vody / primární povodeň * PELE, bohyně sopky / 

lávových proudů * PAN, ochránce zvířat * ADAM a EVA * SVĚTLO * ČAS 

   
 

http://www.wienkarte.at/
https://www.facebook.com/das.off.theater
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Koncert Vídeňských filharmoniků  

14. května se schönbrunnský zámecký park promění v jedinečný koncertní sál pod širým nebem. 

Vídeňští filharmonici vás zvou na každoroční letní noční koncert, který letos bude dirigovat Zubin 

Mehta. Vstup je zdarma. 

  
 
60. ročník soutěže Eurovision Song Contest 

18. - 23. května: Stadthalle 

V roce 2014 získala první cenu Conchita Wurst pro Rakousko. Proto se bude 60. ročník soutěže 

Eurovision Song Contest pod heslem "Building Bridges" konat 18. až 23. května 2015 právě ve Vídni. 

Devět show ve Wiener Stadthalle, vesnička Eurovision na náměstí u radnice a mnoho dalších 

doprovodných akcí. Už teď je jasné, že po celý týden se bude všechno ve Vídni točit kolem této 

největší hudební události na světě. Vídeň bude žít soutěží Eurovision Song Contest a těší se na to. 

 

Přijeďte podpořit naše zástupce Václava Noida Bártu a Martu Jandovou.  

Hlavní základnou pro všechny příznivce soutěže Eurovision Song Contest bude v době od 17. do 23. 

května 2015 náměstí Rathausplatz před vídeňskou radnicí. 

  
 
Dlouhá noc kostelů  

29. května se ve Vídni otevřou kostely návštěvníkům. Čekají na ně prohlídky míst, kam se jinak nelze 

dostat, klasická i moderní hudba, modlitby, bohoslužby i umění. „Dlouhá noc kostelů“ je společným 

ekumenickým projektem křesťanských církví v Rakousku. Poprvé se konala v roce 2005 po vzoru 

velmi populární „dlouhé noci muzeí“. Jen v samotné Vídni se letos otevře 180 kostelů a seznam 

doprovodných akcí obsahuje více než 1000 položek. 
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Ringstrasse Historie vídeňské Ringstrasse začala 20.12.1857, kdy císař František Josef I. nařídil strhnout bývalé 

opevnění kolem centra města a pozemky používané dříve armádou před starými baštami a 

hradbami, tzv. Glacis, zastavět výstavním bulvárem s reprezentativními budovami. 

Největší urbanistický projekt v historii Vídně tak vytvořil spojení mezi vnitřním městem, 

charakterizovaným císařskou rezidencí a šlechtickými paláci, a maloburžoazními předměstími. 

Současně tento obří stavební projekt odpovídal potřebám rychlého populačního růstu Vídně. A v 

neposlední řadě stavba Ringstrasse symbolizovala přeměnu feudálního sídla habsburské monarchie v 

evropské velkoměsto. 

V mezinárodní soutěži byl z nejlepších návrhů sestaven jakýsi "základní plán", který předpokládal 

vybudování téměř 57 metrů široké a zhruba 5 km dlouhé, přibližně kruhové ulice s dvojitou alejí a 

monumentálními veřejnými budovami, paláci, soukromými činžovními domy, náměstími a parky. 

Jako stavební projekt s impozantními rozměry přitahovala vídeňská Ringstraße rychle finančníky a 

stavitele z celé Evropy. Za návrh byli zodpovědní nejlepší architekti jako Theophil Hansen, Heinrich 

von Ferstel, Gottfried Semper nebo Carl von Hasenauer. 

Dnes je Ringstraße považována za nejkrásnější bulvár na světě. Nádherné stavby jako je např. Státní 

opera, Hofburg, Umělecko-historické muzeum, parlament, radnice, Burgtheater, univerzita, Votivní 

kostel nebo burza se řadí vedle překrásných paláců, které si nechaly vystavět bohaté rodiny, jako 

např. z pražské židovské buržoazie pocházející rodina Epsteinů nebo rumunská velkoobchodnická 

rodina Todesco.  Mezi tím vším lákají k odpočinku kouzelné parky a zahrady. 

V jubilejním roce 2015 je ve Vídni naplánováno několik velkých výstav na téma Ringstrasse. 

   
 

Alternativní slevová 

karta:    

Vienna Pass   www.viennapass.com 

Tato karta nabízí návštěvníkům celou řadu výhod. Vienna Pass zahrnuje vstupné zdarma do všech hlavních pamětihodností anebo 

na vyhlídkové autobusy. Zahrnuje vstupy do více než 60 pamětihodností. Například vstup na zámek Schönbrunn, do galerie 

Albertina, do muzea Leopold Museum, na Hofburg, do uměleckohistorického muzea… 

S kartou lze také neomezeně využívat vyhlídkové autobusy, které se nazývají "Hop On Hop Off". Jízdenka na veřejnou dopravu zde 

zahrnuta není, lze ji dodatečně přikoupit.  
 

Pokud se chystáte na prohlídku Vídně a plánujete využít městskou hromadnou dopravu, doporučujeme Vám využít speciální 

nabídky a společně se slevovou turistickou kartou Vienna Pass zakoupit také Travel Card. S Travel Card můžete využít vídeňské 

metro, vlaky nebo autobusy a pohodlně objevovat krásy Vídně.  

Výhody Travel Card: jeden lístek platí na celou dopravní síť ve Vídni, lístky na 48 hodin nebo 72 hodin, dostupnost metra, vlaků, 

tramvají, autobusů a také nočních autobusových linek 

Platnost a ceny:  

Vienna Card (Držitel karty Vienna Pass má jedno dítě ve věku 0-5,9 let na kartu zdarma, tudíž dítě nepotřebuje svojí kartu.) 

  

Vienna Travel Card (Držitel karty Vienna Travel Card má pro jedno dítě do 15 let zdarma vstup do dopravních prostředků a tudíž dítě nepotřebuje svojí kartu.) 

Počet dní Dospělí Dítě 15 – 18 let Dítě 0 – 14,9 let 

2 denní € 82 € 41,50 zdarma 

3 denní € 101 € 50 zdarma 

 

Počet dní Dospělí Dítě 6 – 18 let Dítě 0 – 5,9 let 

2 denní € 69 € 34,50 zdarma 

3 denní € 84 € 42 zdarma 

http://www.viennapass.com/
http://www.viennasightseeing.at/en/home/

