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RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář     
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235 310 114,  739 356 390, IČO: 16175166 
www.toulkyevropou.cz    kolektivy@toulkyevropou.cz  

 
Studijní cesta: VÍDEŇ a její přestavbové projekty – Jižní Morava 

Program a termín: pátek 27. – neděle 29. září 
Připomínáme, že projektování v téměř „nulovém“ standardu blízkém pasivnímu, bude 
povinností pro každého projektanta bytové výstavby u nás již od 1.1.2020. 
 

1.-2. den: odjezdová místa a časy: 
6:00 hodin Plzeň -zastávka MHD, cca 100 m před / nad hlavním vchodem do Prazdroje 
směrem do centra Plzně: Mirka Škublová, mobil 605 299 819, si Vás usadí 

 cca 7:00 Praha-Zličín, konečná metra B při vjezdu do autobusového nádraží, viz plánek  
- transfer do Vídně a zde program s návštěvou jednotlivých objektů: 

 * Korneuburg – město projíždíme cestou do Vídně, je zde soudní dvůr a první pasivní vězení 

na světě, moderní 24 třídní gymnasium rovněž v pasivu se zajímavou podzemní dřevěnou 

sportovní halou se zelenou střechou 
VÍDEŇ:  
* Floridsdorf – samostatná městská část, kde v ulici Mühlweg je obytný soubor v pasivním a 
nízkoenergetickém standardu – dřevěné bytové domy 
* hlavní nádraží Vídeň a navazující přestavbová zona v Hauptbahnhof  
- nejdůležitější národní dopravní stanice v Rakousku: denně tudy projde cca 125 000 
cestujících, kteří použijí některý z tisícovky vlaků na 14 nástupištích; výstaba začala roku 
2007 a jednotlivé části objektu byly postupně uváděny do provozu do r. 2015. S tím souvisí 
celá přestavbová zóna, jedna z největších ve Vídni, v těsném sousedství Hauptbahnhof, 
kde do r. 2016 bylo postaveno přes 5 000 bytů v pasivním standardu pro přibližně 15 000 
lidí. 
 

     

http://www.toulkyevropou.cz/
mailto:kolektivy@toulkyevropou.cz
https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/images/wohnhausanlage-sonnwendviertel-gr.jpg
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* nový areál Wirtschaftsuniversität, https://www.wu.ac.at/ 

 - u jeho zrodu stála známá hamburská kancelář Zaha Hadid Architecture a stal se vedle 
Prátru novým architektonickým symbolem města; stavba trvala 41 měsíců a stála téměř půl 
miliardy eur; do budovy se vejde 25 000 studentů a 1 500 zaměstnanců. 
Celému areálu o rozloze více než dvou fotbalových hřišť dominuje futuristická podoba 
knihovny, ostatní objekty jsou seskupeny okolí ní – celý areál o rozloze 90 000 m2 je pojat 
jako soubor ekologických stavbeb s co nejnižší spotřebou energie. 

 

 

Seestadt Aspern 

 

 

 

 

 

 
Seestadt Aspern – nazývaný též městská laboratoř Evropy 
Vídeňské předměstí : na ploše 240 ha tady okolo uměle vybudovaného jezera vyrůstá s termínem 
dokončeníé v roce 2028 multifunkční městská čtvr´t s 10 500 byty pro cca 20 000 obyvatel, místo 
zároveň nabídne na 20 000 pracovních příležitostí.  
Hlavní roli pro investory prý ani tak nehrála cena pozemku jako celkový přínos budovy a jeho sociální  

https://www.wu.ac.at/
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přesah. Jednou z hlavních výhod při jeho návrhu je důraz na dopravu veřejnými prostředky, v okolí 
nejsou frekventované silnice, k zastávkám MHD se chodí pěšky příp. na kole. 
Součástí komplexu vyroste i nejvyšší dřevostavba na světě – 24 podlažní, 84 metrů vysoký objekt 
deklaruje víru jeho tvůrců ve dřevo jako ekologický stavební materiál budoucnosti.  
Více na https://indd.adobe.com/view/04f24d2d-ba69-460d-a9d2-f6a7c1ba8c75?idU=1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Pro zájemce večerní návštěva a posezení v některé z vinařských dvorů vídeňské čtvrti 

Grinzing na úpatí Wienerwaldu… bude čas mladého vína – Heurige :-).  
 

Na zdejším hřbitově jsou mj. Pohřbeni: Gustav Mahler se svojí ženou Almou, rakouský 
dramatik Thomas Bernhard nebo rakouský zpěvák a konferenciér Peter Alexander. 

https://indd.adobe.com/view/04f24d2d-ba69-460d-a9d2-f6a7c1ba8c75?idU=1
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3. den: VÍDEŇ, další high-lites  

 
* UNO City, https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/from-s-to-z/visit-uno-city 
jedno ze čtyř světových sídel OSN, sídlo mnoha organizací napojených na OSN, které 
podporují mír, lidská práva a udržitelný ropzvoj, mírové využívaání jaderných technologií, 
ukončení jaderného testování,...  
/ vstupné, jeho výše pro skupinu  
* Dunajská věž, www.donauturm.at  
255 metrů vysoká věž - dvěma rychlovýtahy se během pár desítek vteřin dostanete do její 
kavárny, restaurace a vyhlídkových plošin ve výšce 155 – 170 metrů ; interaktivní 
panoramatické obrazovky poskytují informace o okolních památkách v osmi jazycích vč. 
češtiny. Věž byla dokončena v roce 1964, nedávno prošla celkovou rekonstrukcí.  
Není hezčí výhled na Vídeň než odsud / vstupné 

 
- odpolení odjezd na Moravu, prohlídka pasívního domu pro senioty v Modřicích – stavba 
roku 2014 ve světle dalších ocenění (např. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)  
- v Česku stále ojediná příkladná ukázka hospodaření s energiemi, nakládání s dešťovými 
vodami i šetření přístupu k životnímu prostředí, více např. na 

 https://www.casopisstavebnictvi.cz/pasivni-dum-pro-aktivni-seniory-v-modricich_N5407 
 
 - návrat do Prahy a Plzně v pozdních večerních hodinách (22.-23. hodina) 

Cena: 3.950 Kč zahrnuje:  
* dopravu luxusním autobusem: klima, WC, TV, DVD, občerstvení během zastávek / Kč  
* 2x ubytování se snídaní v hotelu IBIS Budget  
* služby dvou průvodců CK a infomateriál, sladké pokušení-co asi?, hádejte:-) 
* cestovní pojištění do zahraničí, viz http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.ph  

 

 

Cena nezahrnuje: 
* event. vstupné do objektů, viz výše, posezení s večeří u vína, další stravu a nákup 
suvenýrů 
… a služby výše neuvedené.  

 

 
 

 
 

Ubytování a stravování:  
 *  hotel IBIS Budget St.Marx se nachází poblíž stanice 

metra Gasometr: dvoulůžkové pokoje se sociálním 
příslušenstvím - sprchou a WC na pokoji, jednoduchý 
čistý pokoj, kterému nic nechybí a nepřebývá!:-) 
* 2x bufetová snídaně: káva, čaje, džus, chléb, máslo, 
měkké / tvrdé sýry, šunka / salám apod. 

 
  
 

Zájemci hlaste se do 10. července 2019  
na adrese kolektivy@toulkyevropou.cz, 
kam posílejte cestovní smlouvu i Vaše platby č.ú. 5901370001 / 5500 
Děkujeme – přípravný tým infocesty. 

https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/from-s-to-z/visit-uno-city
http://www.donauturm.at/
https://www.casopisstavebnictvi.cz/pasivni-dum-pro-aktivni-seniory-v-modricich_N5407
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
mailto:kolektivy@toulkyevropou.cz
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Platnost cestovních dokladů: 
Na cestu je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (do zemí EU);  zkontrolujete si, 
prosím, platnost vašich dokladů, měly by být platné minimálně po dobu plánovaného zájezdu a 
ideálně 3 / někde 6 měsíců po jejím skončení pro případ, že se v cizině přihodí nečekaná událost 
(např. dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém zařízení).  
Vytvořte si dvě kopie cestovních dokladů, které mějte jak při sobě, tak i v elektronické podobě uložené 
např. ve vaší emailové poště – někdy se tak vyhnete komplikacím při řešení nečekaných událostí. 
V případě, že účastník zájezdu nebude mít platný cestovní doklad, nebude mu v případě pasové 
kontroly umožněn vstup do země! 
Cizinec na zájezdu, který nevlastní český pas, je povinen si zjistit u cizinecké policie, příp. Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR, zda je nutné si na cestu obstarat vízum – v případě, že si je nezajistí, může se 
stát, že nebude vpuštěn na území daného státu. 
 

 
 

Rozsah cestovního pojištění 
V ceně zájezdu je cestovní pojištění od slovenské pojišťovny UNION Bratislava, a.s. ve variantě 
pojištění B, viz http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf, které mj. zahrnuje: 
 

 
 

 

1. pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 4.000.000 Kč: zahrnuje mj. ambulantní 
ošetření vč. předepsaných léků, ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení, 
ošetření jednoho zubu, …24hodinový servis při pojistné události atd. 
 

 

2. pojištění zavazadel: jejich poškození, zničení, odcizení až do výše 10.000 Kč podle specifikace, 
náklady za nákup náhradních oděvů a toalet. potřeb v zahraničí,náklady na pořízení náhradního 
cest.dokladu v zahraničí. 
 
 

3. pojištění odpovědnosti: újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení až do výše 2.500.000 
Kč, majetková újma na věci nebo zvířeti (do 1.000.000 Kč), jiná majetková újma (500.000 Kč) a 
náklady na advokáta / náklady kauce / celkem (max. 125.000 Kč). 
 
 

4. úrazové pojištění: trvalé následky úrazu (max.180.000 Kč), smrt v důsledku úrazu (90.000 Kč). 

5. Pojištění zrušení objednaných služeb: onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin až do výše 
80 % stornopoplatku, max. 12.000 Kč / osobu, celkem max. 36.000 Kč, dále úmrtí pojištěného, úmrtí 
blízké osoby do výše 100 % stornopoplatku, max. 12.000 Kč / osobu, celkem max. 36.000 Kč.  

6. Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci:  vyhledávání osoby – pátrání, 
vysvobozování, přeprava až do výše 1.000.000 Kč. 
 
 

 
 

V případě zdravotních potíží v zahraničí nejprve informujte svého vedoucího (např. učitele) a průvodce 
zájezdu, který má u sebe veškeré doklady k pojištění a pomůže vám s řešením situace, popř. 
kontaktujte asistenční společnosti pojišťovny UNION: 
- EuroCrossAssistance: +420 2 9633 9644, příp. +31 71 36 41 212.  

 
 

Při běžných onemocněních a zdravotních problémech není nutné před návštěvou lékaře tuto 
asistenční společnost kontaktovat, prokážete se lékaři pojistnou smlouvou nebo pojistnou kartou. 
Ošetřující lékař může fakturu za ošetření poslat na adresu společnosti EuroCrossAssistence, která 
účty jménem Union pojišťovny uhradí, nebo na adresu pojištěného, přičemž po předložení faktury 
Union pojišťovna uhradí poplatek přímo na účet lékaře. Účty můžete uhradit i v hotovosti, přičemž po 
předložení lékařské zprávy s uvedením diagnózy, způsobu léčby a data ošetření, lékařského předpisu 
léků a originálu dokladů o zaplacení spolu s vyplněným formulářem „Oznámení škodní události“ vám 
je Union pojišťovna proplatí.  

 
 

Při vážnější pojistné události, když je nutná opakovaná návštěva u lékaře, hospitalizace nebo převoz 
pojištěného či jeho ostatků, je třeba vždy kontaktovat asistenční společnost EuroCrossAssistance, 
jejíž pracovníci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a komunikují v českém jazyce, a 
oznámit: * číslo pojistné smlouvy nebo pojistné karty * jméno, příjmení a datum narození pojištěného, 
kterému se stala pojistná událost * datum a místo pojistné události * popis, jak k ní došlo 
* adresu a tel. číslo místa, na kterém se nachází kontaktní osoba – lékař, i s uvedením jeho jména. 
 
 

 

 

Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou Union, a.s.; CK Toulky Evropou.cz 
jsou pouze prostředníkem smluvního vztahu.  
 
 
 

http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
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Nezapomeňte si vzít s sebou (doporučení): 
* zmiňovali jsme již platný cestovní doklad a jeho kopii 
* valuty vč. kovových mincí (WC, drobná útrata) a nějakou českou korunu pro zastávky v ČR, nákup 
drobného občerstvení v autobusu, event. rezervu pro příp. směnu za cizí valutu v zahraničí 
* léky, používáte-li, v dostatečném množství, kartičku české zdravotní pojišťovny 
* vybavení do autobusu: deku, cestovní polštářek / krční límec, náhradní oblečení, pohodlnou obuv  
* jídlo na cestu, event. trvanlivé potraviny /konzervy pro dlouhodobější konzumaci 
* alternativní oblečení podle délky a cílového regionu, deštník / pláštěnku, sluneční brýle 
* pokud se bydlí v ubytování mládežnického typu – Jugendherbergery / hostely, ne vždy bývá v ceně 
ručník, proto si jej vezměte s sebou. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

              
 

 
Průvodci a řidič:  
po celou dobu zájezdu se o vás bude starat průvodce - odborný garant cesty 

Ing. arch. Josef Smola, kterému bude asistovat Ing. Jaromíra Škublová (Mirka 😊) a řidič/i 

dvorního dopravce BUDOS-BUS, s.r.o., http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php, bezpečně s nimi 
jezdíme již cca 20 let.  
 

 

 
 

Na palubě autobusu dále účastníci zájezdu obdrží: 
* infomateriály podle délky a cílové destinace, u vícedenních zájezdů zpravidla v deskách; 
* podle zájmu účastníků a možností obsluhujícího personálu se při delších přejezdech se promítají 
naučné příp. relaxační filmy, event. DVD s cest s nahrávkou majitele CK Toulky Evropou.cz.  

 
 
 

 

Důležitá poznámka: může se přihodit, že v důsledku nepředvídatelných okolností (stávka, živelná 
pohroma / dopravní kolaps apod) se nepodaří naplnit všechny body programu, má průvodce právo na 
nezbytné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, zejména 
vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení 
oproti textu v nabídkovém letáku či katalogu se nepovažuje za změnu programu. viz bod 4b 
Všeobecných smluvních podmínek. 

 
 
 

 

Kontaktní telefony pro případ akutní potřeby:  
739 356 390, 605 299 819 Škublova (po dobu zájezdu nepřetržitě). 
 
 

CK Toulky Evropou.cz vám přejí příjemný pobyt na vaší cestě a bezpečný návrat do vašich domovů. 

http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php

