WIEN 2019
Odborná exkurze katedry dějin umění FF UP 8. 4. – 12. 4. 2019

Předběžný program exkurze (program se bude dále upřesňovat; změna programu
vyhrazena):
Sakrální památky: dóm sv. Štěpána, Maria am Gestande, Sv. Ruprecht, Sv. Augustýn,
Univerzitní kostel, Sv. Michal, Sv. Petr, Sv. Karel Boromejský, piaristický kostel na Maria
Treu, Kirche am Steinhof, kostel sv. Ducha (Ottakring).
Muzea a galerie: Albertina, Kunsthistorisches Museum, Horní a Dolní Belvedere,
Museums Quartier, Architekturzentrum Wien, Akademie výtvarných umění,
fakultativně: Naturhistorisches Museum, MAK Musem für Angewandte Kunst a další
aktuální výstavy.
Profánní památky: Hofburg, zámek Neugebäude, Rossau, Lichtenšteinský palác
(Fürstengasse), Palác Evžena Savojského, Lichtenšteinský palác (Herrengasse), Palác
Kinských (Daun–Kinsky), Palác Schönborn-Batthyány, Böhmische Hofkanzlei,
Lobkovický palác (Dietrischtein–Lobkowitz), Ringstraße, Sparkasse, Linke Wienzeile,
Wagnerovy stanice metra, Goldman–Slaatsch, Loos Bar Rotes Wien – Karl Marx Hof,
Werkbund Siedlung, Vily v Hitezingu: Vila Skywa – Primavesi; Haus Scheu, Haus
Strasser, Haus Steiner Adolf Loos; Wohnhaus Beckgasse – Jožo Plečnik; Steinhof,
Donaukanal – Zaha Hadid, Gasometry, Atelier BKK-3, Stavby Hanse Holleina, CoopHimmelb(l)au.

Pedagogický doprovod a odborné komentáře k památkám:
Bude specifikováno v předstihu. Čtyři pedagogové budou přítomni po celou dobu
exkurze, ostatní budou přítomni přibližně po dvou dnech a prostřídají se.
Organizace exkurze:
Mgr. Lucie Valdhansová, lucie.valdhansova@upol.cz (organizace)
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., rostislav.svacha@upol.cz (garant odborného
programu)
Předběžná cena exkurze: 5.500 Kč
Cena zahrnuje náklady na ubytování a částečně na vstupné. Nutností bude mít s sebou
kartu ICOM (každý si podle instrukcí zařídí sám). Cena nezahrnuje dopravu do Vídně.
Upřesněná cena bude zveřejněna během ledna 2019.
Podpora ze stipendijního fondu katedry:
Studenti, kteří kvalitně připraví a přednesou odborný referát, budou podpořeni ze
stipendijního fondu katedry. Přesná výše částky bude specifikována po zveřejnění
rozpočtu fondu na rok 2019. Část financí bude též děleno pomocí tradiční soutěže o
nejlepší referáty.
Přihlášení na exkurzi:
Na exkurzi je možné se přihlásit elektronicky, a to zasláním e-mailu na
viden2019@email.cz od pátku 7. prosince od 7.00 hod. E-maily zaslané před uvedenou
hodinou nebudou brány v potaz. V případě velkého zájmu bude rozhodující pořadí
zaslaných emailů. Jedním e-mailem se může přihlásit pouze jeden student. Každý
student bude vyrozuměn, zda jeho přihláška byla přijata.
Zálohovou platbu za exkurzi ve výši 2.000 Kč (ubytování, vstupy) zašlou přihlášení (!!!)
studenti převodem na účet fakulty nejpozději do 15. 1. 2019. Zbylou částku studenti
doplatí na stejný účet do 31. 3. 2019.
Údaje k platbě:
Částka: 2.000,Číslo účtu: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 992100151
Specifický symbol: vaše rodné číslo (bez lomítka)
Na exkurzi přednese každý student referát na vybrané téma. Seznam referátů s dalšími
instrukcemi dostanou účastníci exkurze do 1. 3. 2019.
Do Stagu bude předmět „Odborná exkurze“ zapsán dodatečně pod příslušnými kódy po
absolvování exkurze.

