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Muzea
1  Ars Electronica Center
2  Lentos Kunstmuseum
3  Schlossmuseum 
4  Landesgalerie
5  OÖ Kulturquartier –

 OK Offenes Kulturhaus
6  Nordico Stadtmuseum
7  Mural Harbor
8  voestalpine Stahlwelt
9  Zeitgeschichte voestalpine
10  StifterHaus
11  Zahnmuseum
12   Schloss Ebelsberg
13  Atelierhaus Salzamt
14  forum metall Donaupark

Historická místa a stavby
15  Altes Rathaus
16   Hauptplatz a Dreifaltigkeitssäule
17   Linzer Schloss
18  Mariendom (Nový Dom) 
19  Jesuitenkirche (Starý Dom)
20  Martinskirche
21  Tabakfabrik
22  Landhaus 
23  Mozarthaus
24  Keplerhaus – Kepler Salon

Divadla a koncertní domy
25  Musiktheater am Volksgarten
26   Schauspielhaus a 
 Kammerspiele 

27  Brucknerhaus
28  TipsArena, Stadion
29  Posthof - Zeitkultur am Hafen
30   Theater Phönix 
31   Kinderkulturzentrum 
 Kuddelmuddel
32  Theater in der Innenstadt
33  Linzer Kellertheater
34  Kulturzentrum Hof
35  Stadtwerkstatt
36  KAPU
37  Tribüne Linz
38  Theater Maestro
39  Puppenkistlbühne
40  Casino Linz
 

Pöstlingberg - Svět plný zážitků
41  Pöstlingbergbahn
42  Pöstlingbergbahn-Museum
43  Pöstlingberg-Wallfahrtsbasilika
44  Hartlauer Fotogalerie
45  Grottenbahn
46  Zoo

Příroda
47  Botanischer Garten
48  Biologiezentrum
49  Franz-Josefs-Warte
50  Johannes-Kepler Sternwarte

Impressum
Vydavatel: Turistický svaz města Linec, Adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 Linz; Odkazy
k obrázkům: titulní obrázek: OÖ. Tourismus Marketing GmbH © Susanna Einzen-
berger, uveden u obrázků, pokud není jinak uvedeno: Archiv obrazů Turistického
svazu Linec ; Ob-sah/Provedení: Georg Steiner, Monika Košútová, Elisabeth 
Stephan; Tisk: kb-offset; Tvorba: Lukas Eckerstorfer; Veškeré údaje o
cenách a termínech bez záruky, stav: 03/2018. Větné a tiskové chyby vyhrazeny.
Sídlo soudu Linec.
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Parkoviště (parkovací dům)
podle parkovacího 
naváděcího systému (s 
poplatkem

Turistické informační
centrum

P P P
Parkoviště (částečný popla-
tek) podle parkovacího
naváděcího systému

Tramvaj se zastávkou

Autobusové linky se
zastávkou

Pěší zóna

Copyright by magistrát města Lince, informační technologie, stav k 11/2016.
I přes pečlivé ověření neneseme žádnou záruku za chybné informace v obsahu a
jejich případné následky.

Veřejná doprava
Prodej jízdenek: 
automaty na jízdenky, různé trafiky a informační centrum
Linz AG Linien Info Center, Hauptplatz 34,
Tel. +43 732 3400 7000, www.linzag.at/linien

Jízdenky z předprodeje musí být označeny na automate na zastávce 
před nastoupením do autobuse nebo tramvaji. Pro děti od 6 do 14 let 
jsou určeny slevněné jízdenky.

MAXI 4,50 € (24 hodinová jízdenka pro dospělé)
MIDI 2,30 € (jízdenka na dlouhou trasu pro dospělé anebo na 24 
hod. pro děti)
MINI 1,20 € (jízdenka na krátkou trasu pro dospělé a jízdenka
na jednu trasu pro děti) Pro jízdy v centru Lince (vyjma železnice 
Pöstlingbergbahn).

Taxi
Taxi Linz: +43 732 2244 nebo Taxi +43 732 6969
AST Linz: Anruf-Sammeltaxi +43 732 661266

Neuvěřitelně v současnosti,  Horní  Rakousko www.linztourismus.at /cz

Objevte Linec jako UNESCO City of Media Arts a nechte 
se inspirovat rozmanitostí všeho, co břehy Dunaje nabízí.

CZ

Top 10 / Pamětihodnosti Lince
16  Hauptplatz
Místo, kde můžete obdivovat velkolepý sloup 
Nejsvětější Trojice. Přímo u Dunaje obklopují 
barokní stavby v pastelových barvách jedno z 
největších náměstí v Evropě. K oddechu zve 
spousta kaváren a restaurací.

2  Lentos Kunstmuseum Linz 
Moderní budova muzea Lentos lemuje 
břeh Dunaje jako obrovský rám. Muzeum 
s díly Klimta, Kokoschky a Schieleho patří 
k nejvýznamnějším expozicím moderního 
a současného umění. V noci je působivá i 
osvětlená fasáda.

5  OÖ Kulturquartier 
Hornorakouské kulturní centrum je ústředním bo-
dem kreativního dění v Linci. Kromě restaurací, kina 
a různých festivalů je tento kulturní dům pro veřej-
nost místem pořádání výstav současného umění. 
Projekt „Höhenrausch – opojení z výšek“ předvádí v 
létě nad střechami domů mediální umění.

1  Ars Electronica Center 
„Muzeum budoucnosti“ je zaměřeno na svět 
zítřka. Interaktivní expozice prezentují umě-
leckou formou vliv technologií na každodenní 
život. Unikátní je rovněž Deep Space 8K s 
fotografiemi a 3D animacemi.

18  Mariendom 
Nová katedrála Neposkvrněného Početí panny 
Marie je svojí kapacitou největším kostelem v 
Rakousku. Novogotická katedrála s prostor-
ným, soudobým interiérem představuje oázu 
klidu uprostřed města. Působivá jsou i barevná 
vitrážová okna a výhled z věže.

43  Pöstlingberg 
Hora Pöstlingberg s poutní bazilikou ční nad měs-
tem do výšky 539 metrů. Za 20 minut se horskou 
železnicí Pöstlingbergbahn, jednou z nejstrměj-
ších železnic „světa dostanete“ až na „Hausberg”. 
Za návštěvu stojí také vyhlídková terasa, Zoo, říše 
trpaslíků nebo projížďka jeskynní dráhou.

3  Altstadt a Schlossmuseum 
V Zámeckém muzeu se nachází expozice pří-
rodní, kulturní a umělecké historie Horního Ra-
kouska. Mohutná stavba je impozantní jak svojí 
architekturou, tak výhledem na barokní historic-
ké centrum. Stejně jako v celém centru města, i 
tady láká k procházkám spousta obchůdků.

8  voestalpine Stahlwelt 
V unikátním zážitkovém světě voestalpine 
Stahlwelt se všechno točí kolem oceli. Mul-
timediální a interaktivní expozice prezentuje 
výrobní proces až po hotový výrobek. Zajímavé 
jsou také prohlídky podnikového areálu.

25  Musiktheater 
V Hudebním divadle jsou doma muzikály, opery 
a taneční představení. Impozantní stavba u 
parku Volksgarten, otevřená v roce 2013, patří 
k nejmodernějším operním scénám v Evropě. 
Vlastní produkci divadla nadšeně oceňují diváci 
i kritikové.

7  Mural Harbor 
Více než 100 uměleckých graffiti na téměř 50 
metrů vysokých průmyslových stavbách zdobí 
linecký přístav. „Mural Harbor“ je jedna z nej-
větších souvislých outdoorových galerií graffiti. 
Po prohlídce se sprejeři stanou i z návštěvníků 
galerie.
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Turistické Informační 
Centrum
Turistické informační centrum ve Staré radnici
Hauptplatz 1, 4020 Linz
Tel. +43 732 7070 2009, tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at

Otevírací doba: Říjen až duben: od po. do so. od 9:00 do 
17:00 hod., ne. a svátky od 10:00 do 17:00 hod
Květen až září: od. po. do so. od 9:00 do 19:00 hod., ne. a 
svátky od 10:00 do 19:00 hod. Změny vyhrazeny!

Turistické informační centrum na Hlavním nádraží
Bahnhofplatz 1, 4020 Linz

Otevírací doby: od po. do so. od 7:00 do 19:00 hod.
neděle a svátky od 7:00 do 19:45 hod.

Linz-Card 2018
Objevte nové, zajímavé a inspirující. S použitím Linz-Card se Vám otevřou 
dveře k řadě kulturních zážitků a k výhodným nabídkám:

• volný vstup při návštěvě muzeí a výstav
• jízda autobusem nebo tramvají městské hromadné dopravy Linz AG Linien
• slevy na turistické služby a výlety
• poukázka Donau-Kultur-Gutschein na kulturní akce (loď, koncert,
 divadlo) v hod-notě 10 €

Služby zahrnuté v 3denní kartě
• jízdenka na Pöstlingberg a zpět
• poukázka do restaurace v hodnotě € 5,–

Ceny
1denní karta 18 € (po slevě 15 €)
3denní karta 30 € (po slevě 25 €)

Platnost od okamžiku použití:
1denní karta do 13:00 hod. následujícího dne
3denní karta po 3 po sobě následující dny.

Místa prodeje
Poukázky jsou dostupné v Turistickém informačním centru na Hlavním
náměstí, na Hlavním nádraží, v lineckých hotelech a ve vybraných muzeích.

www.linztourismus.at/linzcard

P

LINEC
PLÁN 
MĚSTA



Muzea

1  Ars Electronica Center
 www.aec.at 

Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Tel. +43 732 7272 0 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Rudolfstraße 
Otevírací doby: út., st., pá. od 9:00 do 17:00 hod., čt. od 9:00 do 
19:00 hod., so., ne., svátky (kromě pondělí) od 10:00 do 18:00 hod.; 
po. zavřeno

Museum budoucnosti sjednocuje umění, technologii a společnost.
Velcí i malí se zde mohou zúčastnit různých experimentů.
Zážitek: Deep Space 8K s fascinujícím světem obrazů v rozměrech
2-D- a 3-D.

Ceny: dospělí 9,50 €, po slevě 7,50 €
Vstup pro děti do 6 let zdarma.

2  Lentos Kunstmuseum Linz
 www.lentos.at 

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 7070 3614 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz 
Otevírací doby: od út. do ne. a svátky od 10:00 do 18:00 hod., čt. 
od 10:00 do 21:00 hod.; po. zavřeno.

Muzeum a galerie pro moderní a soudobé umění (umělecká díla
19.-20. stol., mimo jiné i malířů Klimta, Schieleho, Kokoschky).
Landmark-architektura a domovské místo hodnotných uměleckých
sbírek a stále obměňovaných výstav.

Ceny: dospělí 8 €, po slevě I 6 €, po slevě II 4,50 €
Vstup pro děti do 7 let zdarma.

3  Schlossmuseum Linz
 www.schlossmuseum.at

Schlossberg 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 7720 52300 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz
 

Historické budovy 
a místa

15  Altes Rathaus

Hauptplatz 1, 4020 Linz, Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

V budově Staré radnice, dodnes sídla starosty a rady města, se
snoubí moderní architektura s historickými prvky. Trvalá výstava
ve foyer Vám přiblíží historii města Lince od jeho vzniku až po 
současnost. Krásný dvůr s arkádami.
TIP: Ve foyer máte možnost objevit Linec z ptačí perspektivy. 

16  Hauptplatz a sloup svaté trojice

Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

20-ti metrová socha z bílého mramoru , zasvěcená Svaté Trojici,
byla dokončena v roce 1723. Socha je typickým symbolem baroka.
Postavena byla z vděčnosti za přestálé katastrofy a pro ochranu
před válkou, požáry a před morem. Díky své rozloze o 13.200 m2

se Hlavní náměstí již od 13. století řadí k největším náměstím Evro-
py. Velmi brzy po svém vzniku se stalo důležitým tržním místem na
obchodní trase podél Dunaje.  

17  Linzer Schloss

Schlossberg 1, 4020 Linz, Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Císař Friedrich III. zde žil až do své smrti v roce 1493. Ještě dnes
mohou návštěvníci obdivovat opevnění hradu, bašty a Friedrichovu
bránu s nápisem A.E.I.O.U. (pravděpodobný význam je :“Veškerá
zem je poddána Rakousku“). Dnešní stavba, ve které se nachází
Schlossmuseum, má svůj původ v 17. století. Při velkém požáru
města v roce 1800 bylo zničeno její jižní křídlo. Obnoveno a slav-
nostně otevřeno bylo v roce 2009, kdy se Linec stal Evropským
hlavním městem kultury. Jeho fasáda vyniká působivou architektu-
rou ztvárněnou v kombinaci ocele a skla. TIP: Na terase můžete
obdivovat druhý největší model města, který je litý z mědi! 

18  Mariendom (Nový Dom)
 www.mariendom.at    

DomCenter: Herrenstraße 36, 4020 Linz, Tel. +43 732 946100 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Mozartkreuzung; 45, 46 – Mariendom

Jako největší katedrála Rakouska, dokončená v roce 1924, skýtá
„Nový dóm“ místo pro téměř 20.000 osob. Pozoruhodné jsou
překrásné okenní malby, jakými jsou např. „Linecké okno“ anebo
„Císařské okno“. Nabízeny jsou různé prohlídky interiéru a věže.
Rezervace v DomCenter: út. až so. od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 
17:00 hod. 

19  Jesuitenkirche (Starý Dom) 
 www.ignatiuskirche-linz.at 

Domgasse 3, 4020 Linz
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Tento kostel vybudovali jezuité v letech 1669-1683 podle plánů
P.F. Carloneho. Když Josef II. povýšil Linec na diecézi, dostal
kostel název Bischofskirche (Dom). Naleznete jej na jižním konci
Hlavního náměstí. Anton Bruckner zde působil jako hlavní varhaník
v letech 1858 -1868. Zdejší varhany byly přestavěny podle
jeho plánu a dodnes jsou v tomto stavu udržovány.
TIP: K varhanům vede Brucknerovo schodiště, jenž je
památným místem k poctě slavného hudebníka (prohlídka
je možná pouze s průvodcem AustriaGuide).

20  Martinskirche 

Römerstraße 1, 4020 Linz
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz ; 26, 27 – Theater

Jeden z nejstarších kostelů Rakouska. V jeho prostorách naleznete
římské kameny s nápisy a také římské peciště. Pohled do kostela
je umožněn skrze prosklené dveře. Prohlídka interiéru je možná
pouze s průvodcem AustriaGuide 

21  Tabakfabrik Linz
 www.tabakfabrik-linz.at

Ludlgasse 19, 4020 Linz
Veřejná doprava: 12, 25 – Parkbad 

Po ukončení výroby cigaret získalo v roce 2009 areál bývalé
továrny do vlastnictví město Linec. Průmyslová budova, která
byla ve 30-tých letech minulého století postavena podle plánu
renomovaného architekta Bauhausu Prof. Petera Behrense, je
monumentem evropské průmyslové architektury. V dalších letech
zde má vzniknout kreativní a produktivní centrum s prostory pro
organizování výstav a různých akcí. 

22  Landhaus

Landhausplatz 1, 4020 Linz
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Sídlo zemského hejtmana, zemského sněmu a zemské vlády
Horního Rakouska. Tato nádherná renesanční budova vznikla v
16. století na místě bývalého kláštera Minoritů. Johannes Kepler
zde 14 let vyučoval na protestantské krajinářské škole. TIP: Dvůr s
arkádami a planetární studnou v italském stavebním duchu. 

23  Mozarthaus

Altstadt 17, 4020 Linz
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Zde složil Wolfgang Amadeus Mozart během pouhých 3 dnů
„Lineckou symfonii“ a „Lineckou sonátu“. U vstupu do budovy Vás
přivítá Mozartova bysta a zvuková instalace z počátečnćh tónů
známe symfonie. Mozarthaus lze však obdivovat pouze zvenčí. 

24  Keplerhaus – Kepler Salon
 www.kepler-salon.at

Rathausgasse 5, 4020 Linz
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Johannes Kepler, slavný teolog, matematik, astronom, astrolog a
optik, žil mezi lety 1612 a 1627 v Linci a dokončil zde své „Ru-
dolfínské desky“. V 1. patře se nachází „Kepler Salon“ – místo pro
setkávání, výměnu informací a zprostředkovávání vědomostí. 

Další pozoruhodné kostely
Minoritenkirche: Klosterstraße 7, Karmelitenkirche: Landstraße 33
Stadtpfarrkirche: Pfarrplatz 20, Martin Luther Kirche: Martin-
Luther-Platz 2, Friedenskirche: Wildbergstraße 30

Město proměn
Ten, kdo chce zažít opravdovou proměnu, jede do Lince. Žádné jiné 
město Horního Rakouska neprošlo v minulých letech tak působivou 
změnou jako právě Linec. Nejen lidé tohoto UNESCO City of Me-
dia Arts jsou otevřeni novému. Také celé samotné město prochází 
neustálou proměnou. Nové působivé kulturní stavby zbudované v 
posledních 15-ti letech, kreativní tvorba a jmenování Lince Hlavním 
kulturním městem roku 2009 jsou znamením snahy o neutuchající 
orientaci města na budoucnost. V současnosti Linec své návště-
vníky zcela jistě nadchne pulsujícím centrem města, urbanistickými 
stavbami na březích Dunaje, vyjímečným mediálním uměním, které 
je k vidění ve zdejších muzeích a též vysoce oceňovanými inscena-
cemi prezentovanými na městských hudebních scénách.  

Navštivte naše webové stránky obsahující nabídku 
všech pozoruhodností města, přehled konaných akcí, 
gastronomických podniků a hotelových zařízení:

www.linztourismus.at/cz

Divadla a
koncertní domy

25  Musiktheater am Volksgarten
 www.landestheater-linz.at 

Am Volksgarten 1, 4020 Linz
Tel. +43 800 218 000 oder +43 732 76 11 0 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4, 12, 17, 19 – Goethekreuzung; 
27 – Musiktheater

Tento v současností nejmodernější operní dům Evropy byl otevřen
v roce 2013. Své návštěvníky nadchne jemnou akustikou,
velice komfortním prostředím a multimediálními inscenacemi
oper, baletu, muzikálů a operet. Vychutnejte si zážitek z přednesu 
Brucknerova orchestru pod vedením šéfdirigenta Markuse Poschn-
era. TIP: Nenechte si ujít prohlídky zákulisí operního domu. Zvuko-
vé instalace ve foyer si můžete prohlédnout bez průvodce. 

26  Schauspielhaus a
 Kammerspiele na Promenade
 www.landestheater-linz.at

Promenade 39, 4020 Linz
Tel. +43 800 218 000 oder +43 732 76 11 0 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Taubenmarkt; 26, 27 – Theater

Vedle klasických činoher zde uvidíte i díla mladých autorů. Také 
děti a mládež se budou cítit jako doma v divadle „Junges Theater, 
které se nachází na promenádě. 

27  Brucknerhaus
 www.brucknerhaus.at 

Untere Donaulände 7, 4020 Linz, Tel. +43 732 7612 0 
Veřejná doprava: 26 – Brucknerhaus

Vyhlášený koncertní dům nabízí celoročně průřez různými hudeb-
ními směry. Pořádají se zde akce jako Brucknerfest a další
žánrové festivaly. Prohlídky budovy jsou možné po rezervaci. 

28  TipsArena, Stadion
 www.liva.at 

Ziegeleistraße 76-78, 4020 Linz
Veřejná doprava: 17, 19, 45a, 46 – Stadion; 27 – Botanischer Garten

Místo pro pořádání koncertů domácích a mezinárodních umělců
a sportovních akcí.

29  Posthof Zeitkultur am Hafen
 www.posthof.at 

Posthofstraße 43, 4020 Linz, Tel. +43 732 781800 
Veřejná doprava: 27 – Posthofstraße; 46 – Hafen

Akce z oblasti hudby, tance, divadla, malého umění a literatury
v tomto kulturním zařízení zcela zdomácněly. Posthof je jak stěže-
jním místem pro (mezi-)národní velikány, tak i plat-formou pro
představení (domácí) mladé scény.

 

Pöstlingberg -
svět plný zážitků

41  Pöstlingbergbahn
 www.poestlingbergbahn.at 

Historická, nejstrmnější adhézní železnice Evropy Vás doveze za 20
minut z náměstí Hauptplatz až na vrchol kopce tvořícího dominantu
města.
Pöstlingbergbahn jezdí denně v 30-ti minutových intervalech do
22:30 hod. (poslední cesta zpět na Hauptplatz) resp. 22:00 hod.
(poslední cesta na kopec). Od. po. do so. (od Hauptplatz) od 6:00 
hod., ne. a svátky (od Hauptplatz) od 7:30 hod. 
Letní jízdní řád od 01. dubna do 31. října,včetně, so., ne. a svátky (od 
Hauptplatz) dodatečně mezi 10:00 a 17:00 hod. v 15-ti minutových 
intervalech.
Ceny: obousměrná jízdenka pro dospělé 6,30 €, po slevě 3,20 €
jednosměrná jízdenka pro dospělé 3,80 €, po slevě 1,90 €
Jízdenky obdržíte v automatech na zastávkách anebo v Turistickém
informačním centru na Hlavním náměstí. 

42  Pöstlingbergbahn Museum
 www.linzag.at 

Landgutstraße 19, 4040 Linz, Tel. +43 732 3400 7406 
Veřejná doprava: 3, 4 – Landgutstraße

Otevírací doby: od 1. března do 1. listopadu: so., ne. a svátky od 
10:00 do 16:00 hod. Ceny: vstup zdarma 

43  Pöstlingberg-Wallfahrtsbasilika 
 www.pfarre-poestlingberg.at 

Am Pöstlingberg 1, 4040 Linz, Tel. +43 732 731228 

44  Hartlauer Fotogalerie
 www.hartlauer-fotogalerie.at 

Am Pöstlingberg 12, 4040 Linz, Tel. +43 732 710859
Veřejná doprava: 50 - Pöstlingberg

Otevírací doby: Otevírací doby: od 23. března do 25. listopadu 
2018 vždy od pá. do ne. a ve svátky od 11:00 do 19:00 hod.
Ceny: dospělí 3 €, po slevě 1,50 €,
děti & mládež do 14ti let vstup zdarma

45  Grottenbahn
 www.grottenbahn.at 

Am Pöstlingberg 16, 4040 Linz, Tel. +43 732 3400 7506
Veřejná doprava: 50 - Pöstlingberg

Otevírací doby: Od 1. března do 31. května od 10:00 do 17:00 hod.;
Od 1. červene do 31. srpenu od 10:00 do 18:00 hod.; Od 1. září do 1. lis-
topad od 10:00 do 17:00 hod., Adventní neděle od 10:00 do 17:00 hod. 
08. prosince 10:00–17:00 hod., 24. prosinec od 10:00 do 15:00 hod.

Projeďte se vláčkem Dračí expres pohádkovým světem trpaslíků
a lesních zviřat. Vidět můžete různé výjevy ze slavných pohádek
v lidské velikosti a miniaturu Hlavního náměstí v jeho podobě na
přelomu století.

Ceny: dospělí 5,50 €, děti (od 2 do 15ti) 3,30 €
  rodina (2 dospělí+2 děti) 14,90 € 

46  Zoo Linz
 www.zoo-linz.at 

Windflachweg 1, 4040 Linz, Tel. +43 732 737180 
Veřejná doprava: 50 – Tiergarten

Otevírací doby: Letní čas: od 9:00 do 19:00 hod. (poslední vstup 
v 18:00 hod.), Zimní čas: od 9:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 
16:00 hod.)

Ceny: dospělí 5,50 €, děti (od 6ti do 13ti let) 2,50 € 

Gastronomické zážitky s vyhlídkou na město

www.poestlingberg.at www.freiseder.at 
www.kirchenwirt-linz.at www.jindrak.at/filiale-poestlingberg

30  Theater Phönix  
 www.theater-phoenix.at 

Wiener Straße 25, 4020 Linz, Tel. +43 732 662641 
Veřejná doprava: 1, 2 – Unionkreuzung

V programu najdete témata, úzce související se společností a politi-
kou. Prezentovány jsou zde nové inscenace klasických děl a také
vytvářena platforma pro mladé autory a autorky.  

31  Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel
 www.kuddelmuddel.at 

Langgasse 13, 4020 Linz, Tel. +43 732 600444 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Bürgerstraße 

Kulturní představení pro mladé od 1,5 let. Nabídka sahá od
loutkového divadla, přes divadlo a koncerty pro děti a, až po
pořádané workshopy. O víkendech se hrají v loutkovém divadle
představení o dobrodružstvích Kašpárka a Pepíka.  

32  Theater in der Innenstadt
 www.theater-innenstadt.at 

Museumstraße 7a, 4020 Linz, Tel. +43 732 918091 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Taubenmarkt; 26, 27 – Museumstraße

Zábavná díla, kabaretní představení 
a muzikály prezentované v rodinné atmosféře.

33  Linzer Kellertheater 
 www.linzerkellertheater.at 

Hauptplatz 21, 4020 Linz, Tel. +43 732 784120 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Veselé podání především bulvárních komedií a pohádek
pro děti na Hlavním náměstí. 

34  Kulturzentrum Hof
 www.kulturzentrum-hof.at 

Ludlgasse 16, 4020 Linz, Tel. +43 732 774863 
Veřejná doprava: 27 – Schlachthof

Malé umění, kabaret, divadlo a autorské čtení. Toto kulturní zaří-
zení je otevřeno všemu novému, neznámému a méně ustálenému.  

35  Stadtwerkstatt
 www.stwst.at 

Kirchengasse 4, 4040 Linz, Tel. +43 732 731209 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Rudolfstraße

Zařízení Stadtwerkstatt bylo jako centrum kultury a komunikace
založeno studenty umělecké univerzity v roce 1979. Pravidelně se
zde konají různé hudební akce a kulturní a umělecké aktivity. 

36  KAPU
 www.kapu.or.at 

Kapuzinerstraße 36, 4020 Linz
Veřejná doprava: 27 – Klammstraße

Mladé kulturní centrum, kde se konají párty, koncerty a kulturní akce. 

37  Tribüne Linz
 www.tribuene-linz.at 

Eisenhandstraße 43, 4020 Linz, Tel. +43 699 11399844  
Veřejná doprava: 45, 45a, 46 – Gruberstraße

Divadlo na Südbahnhofmarkt je nejmladším divadlem v Linci s
celoročním progra-mem pro dospělé a mládež.          

38  Theater Maestro
 www.maestro-linz.com 

Bismarckstraße 18, 4020 Linz, Tel. +43 732 771176 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Bürgerstraße 

Prostory baletní školy nejsou jen jevištěm pro pořádaná předsta-
vení, ale zároveň místem pro prezentaci výrobků a výstav a pro
pořádání oslav. Slouží i jako prostor pro pořádání různých kurzů. 

39  Puppenkistlbühne Linz-Urfahr
 www.puppenkistlbuehne.at 

Leonfeldnerstraße 10, 4040 Linz, Tel. +43 664 4377849 
Veřejná doprava: 33, 33a, 38 – Leonfeldnerstraße  

v 

40  Casino Linz
 www.linz.casinos.at 

Rainerstraße 2–4, 4020 Linz, Tel. +43 732 654487 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Bürgerstraße

Casino denně od 15:00 hod.; Jackpot Café denně od 11:00 hod.
Das Casino Linz je místem vysoké hry, díky elegantní atmosféře je i
oblíbeným mís-tem setkávání.

6  Nordico Stadtmuseum Linz
 www.nordico.at 

Dametzstraße 23, 4020 Linz, Tel. +43 732 7070 1912 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Mozartkreuzung 
Otevírací doby: od út. do ne. a svátky od 10:00 do 18:00 hod., čt. od 
10:00 do 21:00 hod.; po. zavřeno.

NORDICO Stadtmuseum Linz disponuje rozmanitou sbírkou z ob-
lastí umění, foto-grafie, archeologie a národopisu. Výstavy na téma
Linec jsou neustále obměňovány. 

Ceny: dospělí 6,50 €, po slevě I. 4,50 €, po slevě II. 2,50 €
Vstup pro děti do 7 let zdarma.

7  Mural Harbor
 www.muralharbor.at

Handelshafen Linz
Veřejná doprava: 27 – Eisenhof 

Venkovní galerie s 50-ti (částečně nadrozměrnými) díly na fasádách
budov v přístavu. Vidět zde můžete tvorbu graffiti-umělců 20-ti
národností. Mezi ně se řadí i taková jména jako jsou Aryz, Roa, Ny-
chos, Loomit a Stohead. Tip: Prohlédněte si tato pozoruhodná díla
nejlépe z lodi při jedné z pravidelných okružních plaveb po Dunaji. 

8  voestalpine Stahlwelt
 www.voestalpine.com/stahlwelt

voestalpine–Straße 4, 4020 Linz, Tel. +43 50304 15 8900 
Veřejná doprava: 25 – Betriebsgebäude 41
Otevírací doby: od po. do so. od 9:00–17:00 hod., 
ne. a svátky zavřeno

Tento jedinečný svět plný zážitků na téma surovina ocel Vám před-
staví a objasní vše o nejmodernějších technologiích používaných
při výrobě ocele. 

Ceny: dospělí. 10 €, po slevě 8 €;
Vstup pro děti do 6 let zdarma. 

Otevírací doby: od út. do ne. a svátky od 10:00 do 18:00 hod., čt. od 
10:00 do 21:00 hod.; po. zavřeno.
 
Horní Rakousko jedním pohledem. Zámecké muzeum Vám na
ploše o více než 18.000 m2 přiblíží dějiny v oblastech přírody,
kultury, umění a technologie Horního Rakouska.

Ceny: dospělí 6,50 €, po slevě 4,50 €;
Vstup pro děti do 6 let zdarma.

4  Landesgalerie Linz
 www.landesgalerie.at 

Museumstraße 14, 4020 Linz, Tel. +43 732 7720 52200 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Taubenmarkt; 26, 27 – Museumstraße 
Otevírací doby: od út. do ne. a svátky od 10:00 do 18:00 hod., čt. 
od 10:00 do 21:00 hod.; po. zavřeno.

Hlavní budova hornorakouských zemských muzeí byla též nazývana
„Francisco-Carolinum“. Dnes je muzeem pro moderní a
soudobé umění Horního Rakouska.

Ceny: dospělí 6,50 €, se slevou 4,50 €;
Vstup pro děti do 6 let zdarma. 

5  OÖ Kulturquartier - OK Offenes Kulturhaus
 www.ooekulturquartier.at

OK Platz 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 784178 0 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Mozartkreuzung  
Otevírací doby a ceníky jednotlivých partnerů a kulturních zařízení
najdete na webových stránkách

OÖ. Kulturquartier spojuje Landeskulturzentrum Ursulinenhof
a zařízení Offenes Kulturhaus. Je místem pro regionální kulturu
prezentovanou v obměňujících se výstavách, místem pro me-
zinárodní umění a významné festivaly. V budově se nachází také
arthouse kino Moviemento. Höhenrausch 2018: Projekt „opojení z 
výšek“ předvádí v létě nad střechami domů mediální umění od 24. 
května do 14. října.
 

9  soudobé dějiny ve voestalpine
 www.voestalpine.com/zeitgeschichte

voestalpine–Straße 1, 4020 Linz, Tel. +43 50304 15 8900 
Veřejná doprava: 25 – Betriebsgebäude 41
Otevírací doby: st., čt., so. od 9:00 do 17:00, pá. od 13:00 do 17:00

Trvalá výstava „Zeitgeschichteausstellung 1938 – 1945“. 

Ceny: dospělí 10 €, po slevě 8 €

10  StifterHaus
 www.stifterhaus.at 

Adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 7720 11294 
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz 
Knihovna: po., út., čt. od 8:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00 hod.;
st. a pá. od 8:00 do 13:00 hod. 
Muzeum literatury, památní místnost Adalberta Stiftera: 
od út. do ne. od 10:00 do 15:00 hod. 
Galerie: během pořádání výstav od út. do ne. od 10:00 do 15:00 hod.
Adalbert Stifter Institut – Literatura a řeč v Horním Rakousku

Ceny: vstup zdarma 

11  Zahnmuseum Linz
 www.zahnmuseum-linz.at 

Im Alten Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz   
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz 
Otevírací doby: od po. do pá. od 9:00 do 18:00 hod.

Ceny: vstup zdarma 

12  Schloss Ebelsberg
 www.landesmuseum.at

Ebelsberger Schlossweg 7, 4030 Linz, Tel. +43 732 307632 
Veřejná doprava: 2 – Ebelsberg 
květen až říjen: so., ne. a svátky od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 
17:00 hod.
Naučná sbírka s vojenskou tématikou – výstava o námořnictvu z
doby habsburské.

13  Atelierhaus Salzamt
 www.salzamt-linz.at 

Obere Donaulände 15, 4020 Linz, Tel. +43 732 7070 1959
Veřejná doprava: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz

Dům plný uměleckých ateliérů - místo setkávání mezinárodních 
umělců.

14  forum metall im Donaupark

Forum Metall v parku na břehu Dunaje Vám nabízí možnost, pro-
hlédnout si nadrozměrné kovové sochy vytvořené soudobými a
mezinárodně uznávanými umělci.

Služby
BLUE DANUBE AIRPORT LINZ
Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching
Autobus na letiště linka 601 (od Hl. nádr.)
anebo vlakem do Hörsching+ Shuttlebus zdarma
Letiště se nachází mimo centrum, na jihozápadě města.
www.linz-airport.at

PARKOVACÍ SYSTÉM A ZÓNY
KRÁTKODOBÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ
Zóny krátkodobého parkovacího stání bývají označeny modrými 
liniemi podél obrubníků. Zpoplatněné jsou ve všední dny (po. až 
pá. od 8:00 do 18:30 hod., so. od 8:00 do 12:00 hod.), výjimku tvoří 
jednostopá vozidla, lístky jsou k dostání v automatu, minimální 
poplatek je 1 €
www.linz.at/parken

NOUZOVÁ VOLÁNÍ
Jednotné evropské tísňové volání: 112  hasiči: +43 122
policie: +43 133     záchranáři: +43 144

PŮJČOVNY A OPRAVNY JÍZDNÍCH KOL
Donau Touristik, půjčení kol po rezervaci
Lederergasse 4-12, 4020 Linz
Tel. +43 732 2080 27, www.donaureisen.at

Brückl Horst GmbH & Co KG:
Opravna a půjčovna jízdních kol na objednávku (nově od jara
2017), Dametzstraße 5, 4020 Linz, Tel. +43 732 777276

eMoC GmbH: Půjčovna elektrokol eBike- na objednávku
Waldeggstraße 126, 4020 Linz, Tel. +43 664 4807272
www.emoc.at

Radsport Kiesl: Opravna jízdních kol
Freistädterstraße 297, 4040 Linz, Tel. +43 732 750450
www.radsport-kiesl.at

Význam označení
 Tato zařízení mají bezbariérový přístup. Okružní prohlídky města s 

  doprovodem na www.isa-group.net.
  Další informace na: www.linztourismus.at/barrierefrei

 V těchto zařízeních je platná OÖ Familienkarte nebo i jiné rodinné karty,
  nabízeny jsou zde obzvlášť výhodné slevy. www.familienkarte.at

 Zařízení s tímto označením jsou zahrnuta v Linz-Card ve formě volného
  anebo slevněného vstupného. Více informací k službám Linz-Card
  naleznete na www.linztourismus.at/linzcard 

Stáhněte si aplikaci 
Visit-Linz-App! 

Najdete zde vše o zajímavostech 
města, kulturních představeních a 

mnoho dalších informací!

www.linztourismus.at/app

Digitální Linec
 Informace, tipp a příběhy:
 Nový blog o Linci!! 
 www.visitlinz.at

 Staňte se i Vy fanouškem
 Lince na Facebooku! 
 www.facebook.com/visitlinz

 Najděte na Instagramu ty
 nejhezčí pohledy na město!
 www.instagram.com/visitlinz

 Na Twittru denně obdržíte
 aktuální tipy!
 www.twitter.com/visitlinz

 Newsletter:
 www.linztourismus.at/newsletter

 1132 Wi-fi hotspotů zdarma
 Již pouhým kliknutím „surfujete“ zdarma městem.
 hotspot.linz.at bzw. www.hotspot-linz.at
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Příroda

47  Botanischer Garten
 www.linz.at/botanischergarten 

Roseggerstraße 20–22, 4020 Linz, Tel. +43 732 7070 1860  
Veřejná doprava: 27 – Botanischer Garten

Otevírací doby: listopad až únor od 9:00 do 16:00 hod.; březen a 
říjen od 9:00 do 17:00 hod.; duben až září od 9:00 do 19:00 hod. 
Skleníky: listopad až únor od 9:00 do 16:00 hod.; březen až září od 
9:00 do 17:00 hod.; 
24., 25., 31. prosince a 01. ledna zavřeno.
Ceny: dospělí 3 €, po slevě 2 € 

48  Biologiezentrum Linz
 www.biologiezentrum.at 

Johann-Wilhelm-Klein-Straße 73, 4040 Linz, Tel. +43 732 7720 52100 
Veřejná doprava: 1, 2 – Dornach 
Otevírací doby: od út. do ne. od 10:00 do 18:00 hod., čt. od 10:00 
do 21:00 hod.; po. zavřeno

Muzeum biologie ve čtvrti Dornach je součástí hornorakouských 
zemských muzeí. Zde jsou shromážďovány, uchovávány, proz-
koumávány a dokumentovány znalosti o světě zvířat, rost-lin, 
kamenů a minerálů.

Ceny: vstup zdarma. 

49  Franz-Josefs-Warte

Franz-Josefs-Warte, Freinberg, 4020 Linz 
Veřejná doprava: 26 – Vergeinerstraße 

50  Johannes-Kepler Sternwarte
 www.sternwarte.at 

Sternwarteweg 5, 4020 Linz
Veřejná doprava: 26 – Aloisianum
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Prohlídka města
www.linztourismus.at/stadtfuehrungen

Procházka městem
termíny: (v německém jazyce)
DENNĚ: od 31. března do 31. října 2018
v zimě:  3./10./17./24. listopadu, 1./8./15./22./29. prosince (vždy v
sobotu) a ve speciální termíny na přelomu roku vždy o 10:30 hod. 
od Turistického informačního centra na Hlavním náměstí. 
Rezervace není nutná!
Délka: zhruba 1,5 hodiny
Ceny: 10 € / osoba; 7 € / osoba s Linz-Card
Děti do 14 let v doprovodu rodičů zdarma.

Večerní procházka
Termíny: (v německém jazyce)
1. květen až 27. září 2018 od po. do čt., délka: zhruba 1 hodina
Vždy v 18:30 hod., od Turistického informačního centra na Hlavním 
náměstí. Ceny: 6 € / osoba; pro hotelové hosty zdarma! 

DALŠÍ NABÍDKY

Okružní projížďky městem s vláčkem Linz City Express
www.geigers.at, Hauptplatz, 4020 Linz, Tel. +43 732 797555
denně od 10:00 hod. Ceny: dospělí 9 €, děti od 3 do 14 let 4 €

Okružní plavby přístavem s MS Linzerin
www.donauschiffahrt.at, Odjezd 3x denně vyjma pondělí od 28. 
dubna do 7. října 2018 ve 11:00, 13:00 a 15:00 hod.

Okružní procházky městem pro skupiny a tématické
procházky s průvodci Austria Guides, www.linz-tours.at

Okružní prohlídky v protileteckém krytu
na téma soudobé dějiny. www.limonistollen.at

LINECkéVZNÁŠENÍ se Segwayi
www.linzerschweben.at

Limello Guide Taxi
www.limello-tours.at

Tématické procházky s „nočním hlídačem“
www.nachtwaechter-zu-lintze.at
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