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ROZHOVOR

Lidé často berou Rakousko jako
zemi, kam se kromě za lyžováním
a vánočními nákupy nevyplatí
jezdit. Co dalšího ale může země
turistům nabídnout?
Petr: Já bych doporučil návštěvu ra
kouských jezer a jejich okolí. Tamní
příroda je tak nádherná, že začnete
uvažovat o tom, že se ani nevrátíte
domů.
Míša: Doslova cokoliv, tedy snad
kromě moře. Na své si přijde úplně
každý; hory, jezera, historie, architek
tura, kultura, ale i vynikající domácí
kuchyně a víno.
Co vás na Rakousku nejvíc nadchlo?
Petr: Způsob, jakým Rakušané pře
mýšlejí, jejich smysl pro řád a hlavně
to, jak si váží prostoru, ve kterém žijí.
Jsou zároveň neuvěřitelně pohostin
ní, což jsem ocenil hlavně tam, kde

vyrábějí vlastní víno, uzeniny, sýry či
jiné pochoutky.
Míša: Rozmanitost. Každý region je
úplně jiný a přitom všechny nabízejí
něco neskutečně zajímavého. Jeden
den se můžete procházet v lodičkách
a obdivovat bohatou historii, druhý
den si užívat přírodu ze sedla kola
na Dunajské stezce, pak se šplhat
do horských výšin nebo jen tak
odpočívat na pláži některého z mno
ha rakouských jezer.
Kterou oblast jste si nejvíc oblíbili
a proč?
Petr: Jednoznačně Korutany, protože
jsou nejlepší kombinací všeho, o čem
jsem se už zmínil.
Míša: Možná to bude znít jako klišé,
ale mě úplně nadchla vánoční Vídeň.
Na vídeňských vánočních trzích
zažijete neopakovatelnou atmosfé
ru Vánoc, najdete tu jen řemeslné
stánky, perníčky a jiné pochutiny, ne
žádné pochybné prodejce jako někdy
u nás. A k tomu si vychutnáte poctivý,
nefalšovaný, kořeněný svařák.
Co vás v Rakousku nejvíc překvapilo?
Petr: Čekal jsem, že lidé tam budou
chladní a odtažití a to rozhodně ne
jsou!
Míša: Rakušané mají neskutečný
smysl pro disciplínu a pořádkumilov
nost. Škoda že takoví nejsme také my.
A co rakouská kuchyně, stojí za to?
Petr: Nejlepší jsou ryby z tamních
jezer, na kterých si pochutnáte
v restauracích přímo na jejich
březích, no a taky domácí uzeniny
a pomazánka z mangalica prasat
s česnekem a sušenými rajčaty.
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s Petrem a Míšou
Míša: Rakouská kuchyně rozhod
ně není tak těžká jako třeba ta
německá. Já jsem si zamilovala
typický Tafelspitz, což je vývar
z hovězí květové špičky s kořeno
vou zeleninou. Na závěr se maso
vytáhne a jí se zvlášť s křenem
a bramborem a k tomu se podává
silný vývar se zeleninou.
Existují o Rakousku nějaké zaběh
nuté „pravdy“ , ze kterých se vyklu
bala klišé?
Petr: Že se do Rakouska jezdí jenom
na lyže. Tuhle zemi můžete navštívit
klidně čtyřikrát do roka a pokaždé bu
dete příjemně překvapeni, takže jde
o ideální destinaci pro ty, kteří chtějí
zažít něco výjimečného a nestrávit
přitom spoustu času cestováním.
Míša: Ano a není jich málo. Já jsem
například byla přesvědčená, že jsou
Rakušané odměření a striktní, ale
během natáčení jsem zjistila, že jde
ve skutečnosti o neobyčejně vřelé
a přátelské lidi.
Je něco, čím by nás mohli Rakušané
inspirovat?
Petr: Určitě jejich pojetí prostoru,
v němž žijí. Na rozdíl od nás Čechů
nejdou primárně za finančním ziskem,
ale jde jim o vytvoření příjemného
a funkčního prostoru, kde budou
místní i turisté rádi trávit svůj čas.
Takže nestaví bezhlavě, nebetonují
a neasfaltují, když to není nutné atd.
Míša: Mně se moc líbilo, jak jsou
Rakušané čestní a poctiví. Například
pokud si někde necháte nezamčené
kolo, můžete si být jistí, že ho tam
najdete netčené stát, až se vrátíte.

Proč by, podle vás, byla chyba Ra
kousko ze své cestovatelské mapy
vyřadit?
Petr: Protože je nádherné a máme ho
„za humny“!
Míša: Protože skutečně poznáte zemi,
o které se mylně domníváte, že ji už
znáte.
Myslíte si, že má eurovíkendové
cestování smysl?
Petr: Nepochybně. Jak jsme se při
natáčení Bedekru na vlastní kůži
přesvědčili, za víkend se toho dá
poznat opravdu hodně. Průměrné
město či největší zajímavosti celé
oblasti.
Míša: A o tom, jak si eurovíkend
pořádně prožít, se dočtete právě
v tomhle průvodci nebo se mrkněte
na televizní verzi Bedekru!
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WIEN
VÍDEŇ

U
Brána mezi západní a východní Evropou, město císařské
okázalosti, kultury a kavárnictví. I tak se přezdívá Vídni,
jednomu z kulturně nejživějších měst Evropy. A jak jsme se
sami přesvědčili, víc jak šestisetletá přítomnost Habsburků
městu vtiskla nezaměnitelný ráz. Na pozůstatky imperiální
minulosti a okázalosti jsme ve Vídni naráželi na každém
kroku; proslulá Ringstrasse, hrad Hofburg i zámek Schön
brunn nás přenesly zpátky do dob císařství. Historické centrum a již zmiňovaný zámek Schönbrunn najdete na seznamu světového dědictví UNESCO. Hlavní město Rakouska je
zároveň samostatnou spolkovou zemí.
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císařské město
Vídeň byla po staletí centrem soustátí rakouských, českých a uherských zemí a rezidenčním
městem císařů, a tak k ní máme, my Češi, hodně
blízko. Až do první světové války jsme dokonce Vídeň brali jako naši metropoli a i dnes je Vídeň pro
české euroturisty na vrcholku cestovatelského zájmu. Jezdíme sem na výstavy, vánoční trhy, za nákupy i jen tak se toulat okázalými bulváry i malebnými uličkami. Tato metropole na Dunaji je kromě
historických památek proslulá i díky své kavárenské kultuře, dobrému vínu i významným uměleckým sbírkám. Vídeňáci nedají na zdejší život
dopustit. Ve světovém žebříčku měst s nejvyšší
kvalitou života se Vídeň umístila dokonce na prvním místě! Vídeň je také jedním z hlavních cílů
předvánoční turistiky, takže my jsme se do Vídně vydali v době adventu ještě jednou, abychom
vám mohli dát ty nejlepší vídeňské vánoční tipy.
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WIEN – Vídeň

Vídeň v bodech

Počet obyvatel: 1,8 milionu
Informace na internetu: www.viennapass.com, www.wien.info,
www.aboutvienna.org, www.wien.gv.at
Mobilní aplikace: Vienna pocket guide, Vienna Travel Guide
Významní obyvatelé: Sigmund Freud (psychoanalytik),
Friedensreich Hundertwasser (architekt, malíř), Gustav Klimt
(malíř), Gustav Mahler (skladatel), Franz Schubert (skladatel),
Johannn Strauss (skladatel), Marie Terezie (císařovna)
Poloha: Praha 300 km, Brno 130 km
Nejbližší letiště: Vídeň
Největší zajímavosti: Ringstrasse, zámek Schönbrunn,
Stephansdom, Hofburg

Historie

První osídlení Keltové – osada Vedunia
Příchod Římanů – 1. stol. n. l., vojenský tábor a civilní
město, zde skonal císař Marcus Aurelius
Vláda Babenberků od 10. století
Sídlo Habrsburků od roku 1282
Obléhání Turky (1529, 1683), na obranu vybudované nové
hradby
Masivní barokní přestavba – 18. století, vznik kulturní
metropole; hlavní podíl Marie Terezie a Josef II. (zakázky
pro vynikající architekty, např. Johann Bernhard Fischer
von Erlach)
Vídeň krátce obsazena Napoleonem – počátek 19. století
Polovina 19. století – bourání hradeb, výstavba Ringstrasse
Secesní rozmach – přelom 19. a 20. století
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Kdy vyrazit

celoročně

Ve Vídni se nebudete nudit v žádném ročním období, pokud ale
upřednostňujete větší klid, doporučujeme vyhnout se návštěve v období
letních prázdnin, Vánoc, Silvestra a Velikonoc. Na jaře a na podzim bývá
Vídeň nejklidnější, i když počasí bývá někdy docela proměnlivé.
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Vlakem: Mezi Vídní a Prahou funguje přímé vlakové spojení
(4 hodiny, z Brna 1,5 hodiny), přes den každé 2 hodiny, www.cd.cz,
od 900 Kč jedna cesta.
Autobusem: Mezi Vídní a Prahou existuje pravidelné autobusové
spojení, přes den minimálně každou hodinu, www.studentagency.cz,
www.flixbus.com, od 350 Kč jedna cesta.
Autem: Z Prahy 300 km (3,5 hodiny), z Brna 130 km (2 hodiny)
Letadlem: Mezi Vídní a Prahou funguje pravidelné přímé letecké
spojení (Austrian Airlines).
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mapa online...
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Ringstrass e

Prohlídku Vídně bychom doporučili zahájit právě tady na Ring
strasse (1), Okružní třídě, jejíž stavbu nařídil roku 1857 císař František
Josef v místě po zbouraných hradbách kolem Starého města. Na tomto
5,3 km dlouhém bulváru jsme si totiž během chvilky prohlédli většinu
významných vídeňských památek, které tu jsou posazené jedna vedle
druhé. Zaujala nás hlavně budova radnice, parlament, divadlo, univerzita a pochopitelně i slavná vídeňská Státní opera, která každoročně
hostí snad nejvýznamnější ples světa.
Když císař František Josef vyjádřil svůj záměr Ringstrasse vystavět,
stačila mu k tomu tři slova „Toť má vůle“ a šlechta a bohatí měšťané se
začali předhánět, kdo tu postaví pompéznější palác. Na první pohled
se zdá, že je tady na Ringstrasse skoro každá budova v jiném architektonickém stylu, ale jak jsme zjistili, jde o historismus, tedy napodobeniny stylů dřívějších. Architektura Ringstrasse je tak specifická, že
vstoupila do historie pod názvem Ringstrassestil.

Hofburg

(Michaelerkuppel, www.hofburg-wien.at; září–červen: denně 9:00–
17:30, červenec–srpen: denně 9.00–18:00; Dospělí: € 12,9 audioprůvodce/€ 15,9 průvodce/ € 28,8 Sissi vstupenka, děti € 7,7/€ 9,2 / € 1)
Císařský palác Hofburg (2) stojí přímo v centru Vídně jen minutku
chůze z Ringstrasse. Habsburkové tu sídlili jen do roku 1918 a dnes je
většina tohoto ohromného komplexu zpřístupněna turistům. Při prohlídce soukromých komnat císařské rodiny a stříbrné klenotnice jsme
si na chvilku připadali jako šlechtici. Nakonec jsme navštívili muzeum
překrásné císařovny Sissi (3), manželky Františka Josefa I. (4) a dozvěděli jsme se o ní spoustu překvapivých zajímavostí.
Krásná císařovna byla tichá a uzavřená a ve Vídni chřadla. Milovala
cestování a jízdu na koni, a tak většinu svého života strávila na cestách
nebo úzkostnou péčí o svůj vzhled. Lidé se o tuhle podivínku nezajímali a kult milované panovnice byl uměle vytvořen až po její smrti.
Hofburg byl po staletí mnohokrát přestavován a z původního středověkého hradu zbyla už jen hradní kaple. V renesanci vznikla část
hradu zvaná Stallburg. Stall znamená stáj a dodnes jsou zde ustájeni
proslulí baletní koně lipicáni, kteří jsou jako jediní koně na světě cvičeni podle pravidel španělské vysoké jezdecké školy v nezměněné podobě už od dob renesance. Vidět dokonalé souznění baletních kroků
13
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lipicánů s hudbou je zážitek, který si opravdu nemůžete nechat ujít.
Jediný problém je, že lístky bývají vyprodané dlouho dopředu, takže
si je rezervujte s nejméně půlročním předstihem. Kdo to, jako my, nezvládne, může si za 14 eur alespoň zajít na Morgenarbeit, ranní trénink lipicánů.
Císařské apartmány Hofburgu jsou zařízené ve stylu rokoka
a nestačili jsme se divit, v jaké nádheře a přepychu císařská rodina
žila. Vystavené tu jsou i osobní věci císařovny Sissi a v klenotnici
Schatzkammer (5) císařská koruna Svaté říše římské. Jedna z jejích
šesti kopií je uložena i u nás na Karlštejně.
Císařský Hofburg ale není ani zdaleka to jediné, co připomíná imperiální historii Vídně, naopak, na stopy císařské éry jsme naráželi úplně
všude.

Procházka historickým
centrem – Inn ere Stadt

Innere Stadt (6) je opravdu kouzelné místo plné úzkých dlážděných
uliček, majestátních domů a vznešené atmosféry. Imperiální minulost a nádherná architektura dávají Vídni nezpochybnitelný šarm.
Ten sem spolu s významnou univerzitou a živou společenskou a kulturní scénou odjakživa táhnul významné osobnosti z celé Evropy.
Pracoval tu psychiatr Sigmund Freud, skládali Beethoven, Strauss
i Mozart, tvořili Klimt a Schiele, pobývali tu i František Palacký, Georg
Mendel a Billy Wilder. Ještě kolem roku 1900 tvořili čtvrtinu místních
obyvatel (čvrt milionu) Češi a Slováci. Po rozpadu Rakouska-Uherska
většina z nich odešla, ale i tak jsme si na procházce připadali trochu
jako doma.
Podle naší zkušenosti si vídeňské centrum nejlépe užijete, když budete jen tak bloumat jeho uličkami. Nemusíte se bát, že byste minuli
některou z hlavních památek, a naopak vám zaručujeme, že objevíte
zákoutí, o kterých se v žádném průvodci nedočtete.
Ale pro ty z vás, kteří mají na svých cestách přece jen rádi nějaký řád, nabízíme tuhle trasu. Začněte u gotického vídeňského chrámu Stephansdom a potom projděte uličkou Stock-im-Eisen-Platz
do nejluxusnější vídeňské ulice Graben. Ulicí Kohlmarkt se následně
dostanete až k samotnému Hofburgu a vedle něho stojícímu Loose
hausu (viz Petrův tip). Na náměstí Michaelerplatz si nezapomeňte
všimnout kostela Michaelkirche (viz Co ještě navštívit). Michalskou
15

Bedekr 01 Wien.indd 15

11.07.16 13:16

