
HABSBURSKÁ VÍDEŇ 

dějepisná exkurze 

 Ve středu 15. června 2022 

se účastnící dějepisné exkurze, 

tentokráte všechno žáci 9. 

ročníků, sešli krátce před šestou 

hodinou u vchodu do tělocvičny. 

Po vyřízení několika formalit, 

kontroly cestovních průkazů, kartiček zdravotních pojišťoven či roomingu telefonů, jsme se 

vydali na cestu do Vídně, která patří mezi jednu z nejvíce navštěvovaných metropolí světa. 

Přistaven nám byl klubový autobus 1. FC Slovácko, z čehož jsme byli nadšení. Cesta nebyla 

příliš dlouhá, proto nám stačila jedna zastávka v Mikulově. Zde jsme se zdrželi slabou 

půlhodinku. Někteří z nás dokupovali svačiny, neboť se jim zásoby v batůžcích zdály 

nedostačující, převážná část stála frontu na kávu. O pár minut později již jsme přejížděli 

pomyslnou státní hranici Mikulov Drasenhofen. 

 Náš pan průvodce započal svůj výklad. Začali jsme 2000 let před naším letopočtem, 

přehoupli jsme se do 15. století k bojům s Maďary, poté k Sulejmanovi  

a Turkům, kteří si dvě další století snažili Vídeň podmanit. U Římanů, jenž si zde vybudovali 

vojenský tábor zvaný Vindobona, jsme se objevili už v roce 16 před naším letopočtem. Pak 

jsem asi chvíli zaspala a najednou zde byl rok 1155, kdy se Vídeň stává hlavním městem 

Rakouska, poté Habsburkové a cesta autobusem ubíhá a ubíhá. Už se blížíme  

k Schonbrunnskému zámku, což je vedle Stephansdomu a Belvederu hlavní turistická atrakce 

Vídně. Kvapem vysedáme z autobusu, dostáváme se na nádvoří, počasí je nám příznivě 

nakloněno, je prosluněný letní den a my začínáme svou výpravu za úžasnou historií Vídně.  

 Turci jsou bezpochyby oblíbenci 

našeho pana průvodce, zdá se, že u všech 

památek budeme začínat právě u Turků. A 

teď závidíme Marii Terezii, která zde se svou 

početnou rodinou mohla pobývat. Nějaký čas 

se tu zdržel i Napoleon a v roce 1830 se zde 

narodil císař František Josef I. Vedle mnoho 



pečlivě udržovaných květinových záhonů, živých plotů a růžových zahrad je zde i zoologická 

zahrada. Na pahorku za Neptunovou kašnou se tyčí památník Glorie, zde se vydýcháváme po 

kolmé cestě vzhůru, před námi se rozprostírá celá Vídeň. Přestávku na volno a odpočinek jsme 

tentokráte nedostali, celí upocení scházíme ještě k nově zrekonstruovanému Obelisku, 

v rychlosti na záchod a vracíme se zpět k autobusu. 

  Dvanáctá hodina udeřila, nasedáme zpět do autobusu, obědváme a míříme tentokráte 

do centra Vídně ke kanceláři spolkového prezidenta. Hofburg sídlo rakouské panovnické 

dynastie v letech 1276 až 1918, dále se přesunujeme přes Náměstí hrdinů, nejdražší uličkou 

města až k Dómu svatého Štěpána, který je nejvýznamnější gotickou dominantou Rakouska. A 

následuje konečně zasloužené osobní volno, kdy prahneme po nákupu v obchodním domě 

Julius Meinl, někteří z nás kupují suvenýry I♥Vienna. 

Jiní mají znovu hlad, 

volí tedy McDonald´s 

či jiné občerstvení. 

Opětovného srazu se 

účastníme v plném 

počtu a vyrážíme 

k památníku Alžběty 

Bavorské. Zde si 

vyslechneme 

pohnutý osud 

rakouské císařovny, kterou zná celý svět pod 

přezdívkou Sissi. Výklad pana Kočího se nám zdál 

nekonečně dlouhý, seděli jsme na přímém slunci 

a tentokráte jsme se těšili na konec jeho 

přednášky. 

Budova parlamentu je stále ještě v rekonstrukci, 

tak znovu usedáme do autobusu a čeká nás 

poslední zastávka zábavný park Prater. Hodina a půl plná zábavy, adrenalinu. EURA jsou 

utracena a nám nezbývá nic jiného než počkat si do dalšího roku, kdy znovu vyjedeme do 

nejmenší spolkové země našeho jižního souseda.  

 



 

 

 

 

19. června 2022 

Dana Šimíková 
. dubna 

 


