Seminární práce ze Zeměpisu

Příbram, 5.4.2010

Michal Vacek 8.E

10 denní zájezd po zemích Střední Evropy.Od
cestovní kanceláře Austrália open
Číslo zájezdu: 234567
Délka zájezdu: 10 dní
Státy které navštívíme: Švýcarsko,Německo,Polsko,Slovensko,Rakousko
Délka pobytu v jednom státě: 2 dni
Způsob dopravy po státech: Společný autobus
Cesta z Austrálie do Evropy a zpět: Letadlem 2 třídou z leteckou společností Air
Austrália přiletíme do Švýcarska a odletíme z Rakouska
Cena celého zájezdu: 1600euro
Odlet z letiště: Camberra v 6:00hod
Doba zájezdu dohoda při objednání.
V každém hotelu je k dispozici jídlo a pití.

Švýcarsko
Program na návštěvu Švýcarska. Přiletíte na letiště do hlavního města
Bern ve 12:00 hodin. Bude na vás čekat delegát a ten vás bude
doprovázet po celou dobu zájezdu. Autobusem přejedeme do hotelu
Berny ve 13:30 hodin. V hotelu budete ubytováni do druhého dne do
20:00 hodin kdy pro vás přijede autobus a přejedeme do Drážďan
v Německu.
A teď něco o městu Bern aby jste věděli kam se máte jít podívat:
Bern byl založen roku 1191 na skalním výběžku nad prudkou řekou
Aare v podhůří Bernských Alp. V 14. – 16. století dosáhl Bern své
největší slávy.
Pro měření času zde byla postavena zvonice s nádherným orlojem
Zytglogge, kde se každou hodinu se ukazují postavičky tančící na
typické švýcarské písně. Zvonice zároveň tvořila nápadný střed města.
Starou a moderní část spojují tři velké mosty. Nejzajímavější je
Kornhausbrücke z devatenáctého století železné konstrukce. K
největším stavbám patří Bundeshaus (budova Spolkového
parlamentu), podobný spíše paláci a dostavěný roku 1902. Ke
zkrášlení města přispěly i kašny, kterých má dnes Bern více než 100.
Nejkrásnější je kašna Zähringrova a Simsonova. Dalšími významnými
památkami jsou radnice, sýpka a klášterní chrám sv. Vincence,
nejkrásnější pozdní gotická bazilika ve Švýcarsku. Z věže chrámu jsou
při hezkém počasí dobře viditelné Bernské Alpy. Další turistickou
atrakcí je Bärengraben příkop s medvědy, symbolem kantonu Bern,
pro které se bude brzo stavět přírodní park.

Řeka Aare s Kornhausbrücke
Obyvatelé města si cení i uvolněnějšího životního stylu. Mezi
slavnými návštěvníky je Casanova, který zde pobýval v lázních, ruská
velkokněžna Anna Fjodorovna, jež si v Bernu založila romantickou
zahradu a Lenin zde pobýval v exilu, než se odstěhoval do Curychu za
lepší knihovnou.
Nádraží leží hned na okraji starého města, jímž není povoleno
projíždět jinak než tramvají či autobusem; auto lze zaparkovat na
parkovišti u nádraží. Bernská Marktgasse (Tržní ulička) byla jako
významné tržiště v ochraně městských hradeb, již v raném středověku
založena v šířce 24 metrů. Staré bernské domy mají celkem 6 km
podloubí, díky nimž získal Bern již ve středověku to, co si většina
pozdějších metropoli až v 19. století - pasáže, příjemné místo pro
nákupy, kde jsou lidé skryti před nepříznivým počasím.
V Marktgasse, nejhezčí ulici Bernu, stojí řada domů, které působí tak
uceleně, že je poznat, jak měli stavitelé stále na zřeteli celkový dojem.
Na této ulici se nachází dům Alberta Einsteina, který zde během svého
osmiletého pobytu vytvořil teorii relativity.

Německo
Do hotelu Drdy v Drážďanech dorazíme přibližně v 8-9 hodin ráno.
Ve 13:00 hodin máme naplánováno společnou prohlídku města, sraz před
hotelem.Trasu prohlídky si všichni společně domluvíte. Druhý den máte čas
do 20:00 hodin., kdy pro vás přijede autobus. Společně odjedeme do
Varšavy v Polsku.

Památky které je možno navštívit:







Semperoper - Saská státní opera
Zwinger - Barokní palác s galerií výtvarného umění
Frauenkirche - Barokní protestantský kostel, za války zničen a nově
zrekonstruován
Hofkirche - Římskokatolický kostel
Albertinum - Muzeum výtvarného umění

Historie města Drážďany:
V roce 1206 je vedená první písemná zmínka o Drážďanech.
Ve městě vznikla řada barokních budov svým rozsahem a významem
přesahující význam Drážďan jako metropole Saska. Mezi
nejvýznamnějšími uveďme galerii Albertinum, Zwinger,
Taschenbergpalais, kostely Hofkirche a čtvercového půdorysu
Frauenkirche nebo operu Semperoper, z okolí zámek Pillnitz,
Japanisches Palais a Moritzburg.

Za druhé světové války bylo město od 13. do 15. února 1945 kvůli
masivním leteckým náletům RAF a USAAF téměř kompletně
zničeno. Zhruba 45 % všech bomb byly zápalné bomby, jež způsobily
velký požár celého centra města (tzv. požární bouře). Přesný počet
všech obětí je dodnes neznámý, neboť se zde nacházelo mnoho
utečenců z východní fronty a město bylo tehdy zcela přeplněno. Podle
závěrečné policejní zprávy z března 1945 byly nalezeny ostatky
18 375 mrtvých, přičemž celkový počet obětí odhadoval drážďanský
policejní ředitel na 25 tisíc lidí. Kvůli obraně proti vypuknutí
epidemie musely být tisíce neidentifikovaných těl obětí spáleny.
Nechtěným důsledkem leteckého bombardování Drážďan byl i omyl,
kdy byla namísto Drážďan dne 14. února 1945 bombardována také
Praha.
V roce 2002 byly Drážďany vzhledem ke své poloze na řece Labi
stejně jako část Česka postiženy tisíciletou povodní

Polsko
Do Varšavy přijedeme mezi 6-7 hodinou do hotelu Varka.
A 11:00 hodin máme sraz před hotelem a odcházíme na obchůzku města.
Plán obchůzky se dozvíte na místě. Druhý den odjíždí autobus v 23:00 hodin
od hotelu a přesouváme se do Bratislavy. Do té doby máte čas na aktivity
podle vlastního zájmu.

Historie města Varšavy:
První opevněné osídlení na území dnešní Varšavy byla osada Bródno
v 9. a 10. století a Jazdów ve 12. a 13. století. Po tom, co vévoda z
Płocku, Boleslav II. Mazovský zaútočil v roce 1281 na Jazdów, byla
založeno nové sídlo v místě malé rybářské vesničky Warzsowa. Na
začátku 14. století se toto místo stalo jedním ze sídel Mazovského
vojvodství a v roce 1413 pak hlavním městem Mazovska. Po vymření
místní vojvodské linie v roce 1526 bylo vojvodství začleněno pod
polskou korunu. V roce 1529 se Varšava stala poprvé sídlem polského
Sejmu, trvale zde Sejm sídlí od roku 1569. Roku 1573 dala Varšava
jméno Varšavské konfederaci, dohodě polské šlechty na toleranci
různých náboženství v polském království.
Kvůli své výhodné centrální poloze mezi Vilniusem a Krakovem v
polsko-litevském společenství se Varšava stala hlavním městem
tohoto společenství a současně v roce 1596 hlavním městem Polska,
kdy sem král Zikmund III. Vasa přesunul královský dvůr z Krakova.
Varšava byla metropolí polsko-litevského společenství až do roku
1795, kdy bylo soustátí napadeno Pruskem a Varšava se stala hlavním
městem provincie Nové Východní Prusko. Roku 1807 bylo město

osvobozeno Napoleonovou armádou a město na Visle se stává
metropolí Varšavského vojvodství. V roce 1815 po Napoleonově
porážce u Waterloo se sešly tehdejší mocnosti Rakousko, Rusko a
Prusko (Vídeňský kongres), na základě kterého se Polsko dostalo pod
vliv imperiálního Ruska. To obnovilo polskou konstituční monarchii
pod svým vlivem. Povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 a 1863
jen zvýšilo represe proti polskému obyvatelstvu.
Po znovuzískání nezávislosti Polska po konci první světové války v
roce 1918 se Varšava stala znovu metropolí nově se tvořícího státu. V
roce 1919 se Polsko dostalo do válečného konfliktu s bolševickým
Ruskem o historická území na Ukrajině a v Litvě. V bitvě u Varšavy
(1920) polská vojska zcela zničila jednotky Rudé armády útočící na
město a zmařila tak pokus Lenina a ruských bolševiků spojit se s
německými, francouzskými a maďarskými bolševiky a ovládnout tak
Evropu.
Druhá světová válka byla zahájena 1. září 1939, kdy Německo
napadlo západní část Polska. Zároveň bylo 17. září 1939 napadeno
Polsko Sovětským svazem od východu. Země kapitulovala po šesti
týdnech bojů. Západ Polska byl připojen k Německé říši a východ k
Sovětskému svazu. Centrální část Polska včetně Varšavy byla pod
správou pronacistické vlády (General-Gouvernment). Při invazi v roce
1939 byla Varšava bombardována a bylo zničeno 10 až 15% budov ve
městě. Přestože se jednalo o významné ztráty, v podějších dobách
mělo být podle nacistických plánů město kompetně zlikvidováno a
zachováno jen jako důležitý přestupní bod.
Při okupaci města nacisty byly všechny vyšší vzdělávací instituce
okamžitě uzavřeny a varšavská židovská populace - několik set tisíc
lidí, asi 30 % obyvatel města – byla nahnána do tzv. Varšavského
ghetta. Když se Němci v rámci Hitlerova „konečného řešení“ pokusili
ghetto zlikvidovat, došlo k židovskému povstání. Navzdory těžkému
ostřelování a přesile se ghetto udrželo bránit skoro měsíc. Po skončení
bojů byli ti, co přežili, zmasakrováni.
V červenci 1944 sovětská vojska postupovala přes polské území,
Němci pak ustupovali k Varšavě. Stalin nebyl nakloněn myšlence
nezávislosti Polska, proto polská londýnská exilová vláda dala rozkaz

ilegální polské Zemské armádě („Armia Krajowa“), aby se pokusili
získat kontrolu nad městem, než tam dorazí Rusové. Dne 1. srpna
1944, když se Rudá armáda k městu rychle blížila, Zemská armáda a
většina populace zahájila Varšavské povstání.
Navzdory Stalinovu nepřátelství k Polsku Poláci předpokládali, že jim
sovětští vojáci pomohou proti jejich společnému nepříteli. Nicméně,
když se Rudá armáda dostala k Varšavě, sovětská ofenzíva byla náhle
zastavena a Němci mohli povstání nemilosrdně potlačit. Přestože byla
doba povstání plánována na 48 hodin, obránci se udrželi 63 dní.
Nakonec muselo hlavní město Polska kapitulovat. Vojáci Zemské
armády byli převezeni do zajateckých táborů v Německu, civilní
obyvatelstvo bylo vyhnáno z města. Hitler ignoroval dojednané
podmínky kapitulace a nařídil, aby bylo město srovnáno se zemí,
knihovny a muzea vyloupeny nebo spáleny. Když 17. ledna 1945
přecházeli sovětští vojáci přes Vislu, zjistili, že Varšava téměř přestala
existovat. Přes 85 % města bylo zničeno, včetně historického Starého
města a Královského hradu. Přeživší bojovníky Zemské armády ruské
NKVD zabilo nebo poslalo na Sibiř.
Počet obětí válečných událostí byl tehdy vyčíslen na 800 000, jedná se
především o Židy a oběti povstání.
Po válce se moci ujala prostalinská vláda prezidenta Bolesława
Bieruta a Varšava se stala hlavním městem komunistické Polské
lidové republiky. To samozřejmě kladlo naléhavou otázku na řešení
obnovy metropole. Podle tehdejších sloganů tak začal "celý národ
stavět novou Varšavu". Bylo nezbytné obnovit nejen historické
budovy a královský hrad, ale hlavně řadové domy. Původní úzké
uličky, které byly vedeny v trasách staletí starých cest nahradily
moderní bulváry vedené v severo-jižním a východo-západním směru,
spolu propojené kruhovými objezdy. I přestože byla velká část
původních domů nahrazena, některé z počátku 20. století i starší se
zachovaly. Mnohé kostely pak byly obnoveny v původním vzhledu.
Novou dominantou metropole se stal Palác kultury - vybudovaný ve
stylu socialistického realismu, jako "dar národů Sovětského svazu
polskému lidu". Slavnostně byl dokončen roku 1955.

V roce 1980 bylo zrekonstruované historické Staré město zapsáno do
historického dědictví UNESCO.
Rozvoj silniční dopravy v duchu nového města doprovázela i výstavba
dopravních staveb. Nové hlavní nádraží, ležící na důležité varšavské
dopravní tepně Aleje Jerozolimskie, je umístěné v podzemí a spolu s
celou tratí, vedenou pod středem metropole pomohlo zjednodušit
dopravní situaci ve městě a zajistit rychlé spojení mezi východními a
západními vlakovými spoji. Tramvajová síť, kterou má Varšava již z
předválečných časů, se zmodernizovala, na nových rychlostních
komunikacích se objevily moderní autobusy. Ke konci 80. let se
začalo s výstavbou metra.
Metropoli však čekal i přesto velký rozvoj. Domy z padesátých a
šedesátých let začaly brzy doplňovat výškové budovy. Již v 70. letech
začaly růst první na severu a v širším centru města, siluetu metropole
pak doplnily stavby jako Hotel Mariott či Blue Center. Nová doba po
roce 1989 pak přinesla úplné otevření západním investorům. Vznikly
další kancelářské budovy, ale také i obchodní centra.

Slovensko
Na Slovensko do Bratislavy dorazíme v 8:30 hodin. Pro návštěvu
Bratislavy máme připraveno. Vláček Prešporáček vozí turisty v centru
Bratislavy po pěší zóně a dále až k Bratislavskému hradu. Až tuto trasu
projedeme, tak se vrátíme do hotelu a ve 20:00 hodin bude následovat sraz
v hotelové hale na pyžamovou párty. Pro ty co akce tohoto charakteru nejsou
můžou přijít v běžném oblečení, nebo můžou navštívit bazén.
Následující den máte celý volný. Autobus přijede v 8:00 hodin a po té
přejedeme do rakouské metropole Vídně.
A tady tedy nějaké památky pro návštěvu:

Většina památek se nachází v historickém jádru města. Stará
radnice je komplex budov vybudovaných v 14. a 15. století a dnes je
sídlem městského muzea. Michalská brána je jediná brána z
původních středověkých městských opevnění a je jednou z nejstarších
budov ve městě. Univerzitní knihovna, vybudovaná v roce 1756, byla
používaná uherským sněmem (parlamentem) v letech 1802-1848.
Městské centrum je charakterizováno mnohými paláci v barokním
stylu. Grassalkovichov palác, vybudovaný okolo roku 1760, je dnes
sídlem slovenského prezidenta a slovenská vláda má své sídlo v
bývalém arcibiskupském paláci. V Primaciálném paláci, dnešním
sídlem primátora, byl v roce 1805 podepsán prešpurský mír.
K známým sakrálním stavbám patří Konkatedrála svatého Martina,
vybudovaná v 13. až 16. století, která byla v letech 1563-1830
korunovačním kostelem uherských králů. Františkánský kostel z 13.
století je nejstarší zachovalý kostel v Bratislavě a byl místem
rytířských ceremonií. Kostel svaté Alžběty, taktéž známý jako Modrý
kostelík, je vybudován v secesním stylu.

Kuriozitou je podzemní (předtím nadzemní) židovský hřbitov při
vjezdu do tramvajového tunelu na nábřeží, kde je i pochován rabín
Chatam Sofer. Jeden ze dvou vojenských hřbitovů je Slavín, který byl
vybudován v roce 1960 na památku vojáků Rudé armády, kteří padli
při osvobozování Bratislavy v roce 1945.

Bratislavský hrad
Jeden ze symbolů města je Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85
metrů nad Dunajem. Hradní vrch byl obýván od eneolitu a byl keltské
oppidum, část starověké římské hranice, zpevněné sídlo Slovanů a
hospodářské, politické a vojenské středisko Velké Moravy. Kamenný
hrad byl vybudován v 10. století, když oblast byla součástí Uher,
přestaven v 15. století na gotický, v 16. století na renesanční a v 17.
století na barokní styl. Přes vládu Marie Terezie byl hrad sídlem v
uherské části Habsburské monarchie. V roce 1811 hrad vyhořel do
základů a zůstal v ruinách až do 50. let 20. století, když byl
rekonstruován v letech 1953–1968 většinou v barokním stylu.

Rakousko
Do Rakouska dorazíme přibližně v 11:30 hodin do hotelu Vidle ve Vídni.
Odjezd z hotelu na letiště 11:00 hodin. Při návštěvě Vídně půjdeme do
muzea. Další den do 11:00 hodin. možnost samostatně navštívit město. Po
ukončení programu bude následovat odlet zpět do Austrálie.
Největším muzejním komplexem je císařský palác Hofburg, kde jsou
kromě interiérových instalací z druhé poloviny 19. století vystaveny
některé z panovnických sbírek. Jejich hlavní část se nachází v
nedalekých muzeích Uměleckohistorickém, s rozsáhlou galerií starých
mistrů, a Přírodovědeckém. Muzejní areál byl v posledním desetiletí
doplněn tzv. Museumsquartierem, což je soubor muzeí vytvořený v
prostoru bývalých císařských koníren. Roli hlavní vídeňské kunsthaly
plní Albertina, která stavebně navazuje na komplex Hofburk,
výstavními prostory jsou i pavilon Secese, Dům umělců a mnohé jiné.
Jako muzea slouží také hlavní zahradní paláce - císařská rezidence v
Schönbrunnu, Belveder Evžena Savojského i Lichtenštejnský palác v
Roßau.
Mezi desítkami vídeňských muzeí patří mezi známější Vojenské
historické muzeum v budově Arzenálu, soubor medicínských muzeí v
prostoru Staré všeobecné nemocnice nebo Muzeum Sigmunda Freuda.

Historie města Vídně:
Vídeňská pánev je díky své výhodné poloze a příznivému klimatu
nepřetržitě osídlena už od mladší doby kamenné. Jméno dostalo místo
po keltské osadě Vedunia, což v překladu znamená lesní potok.

Kolem přelomu letopočtu bylo území dobyto Římany, kteří na místě
dnešního centra města vybudovali vojenský tábor s přilehlým městem.
Neslo jméno Vindobona a jeho úkolem byla obrana severní hranice
říše před germánskými kmeny. Roku 180 při tažení proti
Markomanům zde zemřel císař Marcus Aurelius. Římané opustili
město v 5. století, ale osídlení v místě nikdy zcela nezaniklo a ve
středověku bylo na římských základech obnoveno opět do podoby
města.
Druhé obléhání Vídně Turky (1683) podle oleje Franze Geffelse
Roku 1155 učinil markrabě Jindřich II. Jasomirgott Vídeň hlavním
městem Rakous, na základě Privilegia minus (1156) povýšených na
vévodství. Při návratu z křížové výpravy byl na území města zajat
anglický král Richard I. Lví srdce. Výkupné složené za jeho
propuštění se stalo stimulem pro rozvoj města, významného
obchodního střediska v Podunají. Za vlády prvním Habsburků se
Vídeň jako jejich sídelní město stala na čas centrem říše, které se po
nástupu Lucemburků přesunulo do Prahy. Roku 1365 zde byla
založena třetí nejstarší univerzita severně od Alp, v roce 1438 se
Vídeň opět stala rezidenčním městem císařů. Nedlouho poté zde bylo
zřízeno i biskupství (1469). Ve dvacátých letech 16. století se Vídeň
stala centrem podunajského soustátí, které zahrnovalo rakouské, české
a uherské země a s krátkými přestávkami jím zůstala až do roku 1918.
V letech 1529 a 1683 byla u Vídně odražena turecká vojska, která do
té doby úspěšně postupovala přes celý Balkán.
Vídeňský kongres stanovil po napoleonských válkách novou
velmocenskou rovnováhu v Evropě
Město bylo centrem jedné z evropských velmocí a rezidencí římského
císaře a jeho dvora. Během napoleonských válek se stalo hlavním
městem nově vytvořeného Rakouského císařství, roku 1814 byl do
Vídně svolán kongres, který řešil nové poválečné uspořádání Evropy.
Druhá polovina 19. století a počátek 20. století bylo poznamenána
bouřlivým rozvojem města. Na místě hradeb vznikla rozsáhlá okružní
třída lemovaná veřejnými budovami - Ringstraße, nově byla

přestavěna podstatná část města a dřívější předměstí se propojila s
vnitřním městem. Před první světovou válkou přesáhl počet obyvatel
dva miliony, Vídeň byla čtvrtým největším městem na světě. Byla i
významným centrem uměleckého života.
Velkou ranou pro město byl rozpad Rakousko-Uherska v roce 1918.
Město ztratilo své zázemí v obrovské říši a stalo se předimenzovaným
centrem malého Rakouska, postihl ho i odchod převážné části českého
a slovenského obyvatelstva do nového Československa (roku 1910
zde žilo ca čtvrt milionu Čechů a Slováků). Roku 1921 se Vídeň stala
samostatnou spolkovou zemí. Mezi válkami byla baštou socialismu v
Rakousku, při krátké občanské válce roku 1934 stála v centru bojů.
Roku 1938 však již její obyvatelé připravili triumfální uvítání Adolfu
Hitlerovi. Rakousko bylo do roku 1945 připojeno k Německu a Vídeň
ztratila pozici hlavního města. Po skončení války bylo město
rozděleno na čtyři okupační zóny a SSSR, USA, Francie a Velká
Británie spravovaly Vídeň deset let. Od 70. let zažívá město prudký
rozvoj, díky rakouské neutralitě se stalo sídlem mnoha mezinárodních
organizací (UNIDO, UNOV, CTBTO, UNODC, IAEA, OPEC,
OBSE).

