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Klagenfurt am Wörthersee



Proč zrovna Klagenfurt?

• strategická poloha na cestování 
(Itálie, Slovinsko)

• není to daleko (580km)

• úžasná příroda

• milí a vstřícní spolužáci i učitelé
• ideální pro studium německého jazyka
• sportovní nadšenci nebudou vědět, co 

dřív
• noví lidé, kontakty a kamarádi po 

celém světě



aplikace QANDO na dopravu
a kup si hned legitku či kolo 



Wörthersee
5. největší jezero v Rakousku

(sezonní karta €36,60 pro studenty)



Viktor Frankl Hochschule

+ pedagogická fakulta propojená s NMS a Realgymnasium

+ praxe přímo ve škole

+ hezké prostředí školy, venkovní hřiště, knihovna, menza

+ vstřícní učitelé i spolužáci

+ výuka v NJ nebo v AJ

+ dá se dojet na kole/autobusem

+ stejný systém jako u nás

- není v kampusu hlavní univerzity

http://www.ph-kaernten.ac.at/

http://www.ph-kaernten.ac.at/


Ubytování

• byt – platí se za polohu (u jezera dražší, okolo €340)

• koleje u PF – Concordia (nové, hned vedle školy, také kolem €300) 
https://studentenheim.at/wohnheime/concordia-klagenfurt/

• koleje u hlavní univerzity (moderní, více akcí, větší, okolo €300 - záleží 
na pokoji) 
https://www.home4students.at/de/wohnen/studentenheime-
klagenfurt/71-studentenheim-nautilusweg-11-9020-klagenfurt/

• koleje u kostela (podstatně nižší cena, dodržování pravidel, daleko od 
školy, blízko hlavního nádraží (nedoporučuju)

https://studentenheim.at/wohnheime/concordia-klagenfurt/
https://www.home4students.at/de/wohnen/studentenheime-klagenfurt/71-studentenheim-nautilusweg-11-9020-klagenfurt/


Není to jen o škole…



…ale jde o to, si to pořádně užít!



Jídlo



Menza (11:00 -14:30)

• dvě menu + normální nabídka (asi 6 dalších jídel)

• oběd okolo 5 EUR

• velmi podobná kuchyně jako v ČR, takže žádná veliká překvapení 

• mezinárodní večeře nabízí spoustu specialit z různých zemí



Párty



Oslavy



• v centru města je dost klubů

• výborné jsou party na střeše kolejí 

• studentská unie se stará o pestrý 
program pro všechny studenty, nejen 
pro noční studentský život



Cestování…
• Klagenfurt nabízí díky své poloze spoustu 

příležitostí navštívit krásná místa nejen v 
Rakousku, ale i v Itálii či Slovinsku

• všude se dá dojet autobusy z nádraží nebo 
vlakem (doporučuju si pořídit ÖBB-kartu)

• k moři do Itálie to jsou 3 hodiny autem

• krásné je studentské město Lublaň či Graz

• příroda je všude kolem, takže kdo má rád 
hory, tak nemusí ani daleko jezdit 



Lublaň



Graz



Benátky



Výlety



Příroda



Několik typů na výlety – opět doporučuju zřídit si Kärnten Card kvůli slevám

+ kombinované vstupenky (Minimundus & Wörthersee
Schifffahrt & Pyramidenkogel)



Pyramidenkogel



Minimundus



Sportovní možnosti
USI - http://usi.aau.at/

široká nabídka aktivit nejen pro studenty



je zde možnost reprezentovat na 
akademickém mistrovství ve všech 

sportech, stejně jako u nás





Něco z 
praxe…





Užitečné odkazy:
• Bedekr - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10697558767-

bedekr/214562260140011-klagenfurt
• Menza - http://menu.mensen.at/index/index/locid/45
• Město Klagenfurt - http://www.klagenfurt.at/
• Minimundus - http://www.minimundus.at/
• Pyramidenkogel - http://www.pyramidenkogel.info/
• Sportovní unie - http://usionline.aau.at/usiweb/kurse
• Stránky pedagogické školy - http://www.ph-kaernten.ac.at/
• Stránky hlavní univerzity - https://www.aau.at/

• Případné dotazy: tereza.sevcovicova@gmail.com

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10697558767-bedekr/214562260140011-klagenfurt
http://menu.mensen.at/index/index/locid/45
http://www.klagenfurt.at/
http://www.minimundus.at/
http://www.pyramidenkogel.info/
http://usionline.aau.at/usiweb/kurse
http://www.ph-kaernten.ac.at/
https://www.aau.at/


Neboj se a jeď!
Nebudeš litovat!


