
Staré mesto
Autobusom sme sa presunuli z okraja Viedne priamo do jej historického centra, kde sme absolvovali hodinovú prechádzku 
s výkladom sprievodkyne. Tí, ktorí ju počúvali, sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z histórie i súčasnosti Viedne:
 
Podľa vzoru iných európskych veľkomiest (napr. Paríža) dali Habsburgovci vybudovať dve budovy, do ktorých umiestnili 
niektoré exponáty zo svojich rodinných zbierok a sprístupnili ich očiam verejnosti. Je to Prírodovedné a Kultúrno-
historické múzeum, v ktorom si môžete pozrieť mnoho vzácnych exponátov. 
Viedenský mestský hrad Hofburg mal byť pôvodne 2-krát taký veľký. Spolu s dvomi budovami múzeí malo tvoriť veľký 
štvorec s námestím uprostred. Druhé krídlo, zrkadlovo obrátené k tomu existujúcemu, však už Habsburgovci nepostavili, 
pretože sa rozpadla monarchia a Rakúsko sa stalo republikou. 
Spanische Hofreitschule je španielska jazdecká škola, jediná svojho druhu na svete,  pripomínajúca staré časy 
Habsburgovcov. Kone lipicany tu predvádzajú balet na klasickú hudbu. Lístky na predstavenie stoja viac ako 100 eur a sú 
vypredané na niekoľko rokov dopredu. Dá sa však dostať na výcvikovú hodinu, tá stojí asi 8 eur. 
Albertina je galéria umenia založená v roku 1768 vo Viedni vojvodom Albertom Saským a jeho ženou Máriou Kristínou, 
štvrtou dcérou Márie Terézie. Je jednou z najväčších svetových zbierok grafiky. Zbierky galérie tvorí cca 50 tisíckresieb, 
leptov, akvarelov a viac ako 1,5 milióna rytín (43 kresieb Raffaela, 145 A. Dürera, 70 Rembrandtových – viac, ako 
ktorákoľvek iná galéria na svete, 150 prác Egona Schieleho, ďalej diela Leonarda da Vinci, Michelangela Buonarroti, 
Rubensa, Hieronyma Boscha, Pabla Picassa, Gustava Klimta či  Oskara Kokoschku.
Začiatkom roku 1919 budova galérie i jej zbierky prešli z majetku Habsburgovcov do vlastníctva Rakúskej republiky. O rok 
neskôr bola spojená so zbierkou starej dvornej knižnice (Hofbibliothek). Meno «Albertina» dostala galéria v roku 1921. V 
marci roku 1945 bola Albertina vážne zasiahnutá bombardovaním. V roku 1998 bola komplexne zrekonštruovaná a zbierky 
boli uložené podľa najnovších poznatkov a s vysokým stupňom zabezpečenia. V súčasnosti je galéria prístupná verejnosti.
Stephansdom – majstrovská gotická stavba, stredobod všetkých viedenských návštevníkov. Dominantou je 136 metrov 
vysoká  Südturm prezývaná 'Steffl', ktorú môžete vidieť na všetkých  viedenských pohľadniciach. 
Kärtnerstraße – nákupná a oddychová zóna priamo v strede historického centra mesta. Nachádza sa tu množstvo butikov 
svetových značiek, útulných  kaviarní, dobrých reštaurácií, zmrzlinových stánkov, a priamo na ulici a priľahlom námestí 
(Stephansplatz) sa o Vašu pozornosť (a peniaze) uchádza hneď niekoľko pouličných umelcov... 
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