
 

 
 

 



  

 
 
 
Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo zimní lyžovačku do Rakouska, ale bojíte se, že 
se nedoplatíte? 
 
V hlavní sezóně se dovolená u našich jižních sousedů může pekelně prodražit – hlavně když 
cestujete s rodinou a všechny položky z rozpočtu musíte násobit. 
 
Díky našim tipům ušetříte až stovky eur, ale nepřijdete o úžasné zážitky. Tak se dejte do 
čtení. 
 
 

 
 

 

Jana 
Jana z Rogelli.cz  
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1. Jeďte autem a dávejte si pozor na pokuty 
Doprava autem je nejjednodušší a většinou nejlevnější způsob, jak se dostat do Rakouska, 
obzvlášť když cestujete s celou rodinou. 
 
Z Prahy do Vídně je to 300 km, do Salzburgu necelých 400 km. Pokud vyrážíte z Brna, 
budete v hlavním městě Rakouska už za hodinku a půl. 
 

 

Kolik stojí pohonné hmoty a dálniční známka? 
Ceny benzinu a nafty jsou v Rakousku srovnatelné s těmi v České republice, někdy 
vychází dokonce ještě levněji. Aktuální ceny pohonných hmot najdete na mbenzin.cz. 
 
Pro jízdu po dálnici budete potřebovat dálniční známku, na krátkou dovolenou postačí 
desetidenní. Ta stojí pro osobní auto 9,40 € a vychází tak levněji než česká dálniční známka 
na stejný počet dní. 

Ceny dálničních známek v Rakousku pro rok 2020 

 10 dnů 2 měsíce 1 rok 

auto do 3,5 t 9,40 € 27,40 € 91,10 € 

motorka 5,40 € 13,70 € 36,20 € 
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Dálniční známku zakoupíte na čerpacích stanicích u hranic, ptejte se po Vignette. Další 
možností je koupit ji předem online na asfinag.at. Elektronická známka je vázaná na SPZ a 
nikam se nelepí. Nevýhodou je, že ji musíte pořídit minimálně 18 dní před odjezdem. 
 
Počítejte s tím, že kromě dálnice jsou zpoplatněné i některé mosty a tunely. Koukněte 
předem na mapu, v mnoha případech se dají objet. 

Ať nemusíte platit pokutu 
Silnice v Rakousku mají výbornou úroveň, stejně tak značení je přehledné. Dávejte si ale 
pozor na rychlost, rakouští policisté jsou nekompromisní. 
 
Pokutu si můžete vykoledovat také za nesprávné upevnění lyží v autě. Pokud policista při 
kontrole usoudí, že lyže a další vybavení v autě jsou špatně ukotvené a ohrožují posádku, 
může vám dát vysokou pokutu. Proto lyžařské vybavení mějte raději ve střešní rakvi. 

Parkujte na okrajích měst 
Parkování v centrech měst je dost drahé. Využívejte radši sběrná parkoviště P+R 
(parkoviště “Park and Ride”, ze kterého je dobré spojení MHD do centra) na okrajích měst 
nebo vybírejte ubytování s parkováním. Například v Salzburgu dělá rozdíl mezi cenou 
parkování v centru a na okraji města i 40 € za den. 
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2. Ušetřete na ubytování 
Největší položkou v rozpočtu bývá ubytování. Zásadou číslo jedna je začít plánovat 
dovolenou včas. Když budete mít štěstí, seženete v předstihu pěkný penzion za 70 € za 
dvoulůžkový pokoj. V hlavní letní sezóně ale počítejte s násobně vyššími cenami. 
 
V nejvíce turistických místech, jako je například Hallstatt, s požadavkem na ubytování v 
červenci a srpnu možná vůbec nepochodíte. V době letních prázdnin se totiž do Rakouska 
sjíždí turisté z celého světa. 
 
Ubytování rezervujte jednoduše přes portál booking.com. 
 

 

Spěte v kempech 
V létě můžete využít jeden z mnoha kempů, které se nachází na nádherných místech 
uprostřed rakouské přírody.  Za přenocování ve stanu zaplatíte pro dvě osoby 20–35 €. 
Pokud pojedete karavanem, připravte si 25–45 €. Ceny za místo pro auto + stan, anebo pro 
karavan se většinou liší pouze mírně. Skvělé stránky pro vyhledávání kempů v Rakousku 
jsou camping.info. 

Na svah dojeďte autem 
Bydlet přímo na svahu je paráda, ale znamená to sáhnout pěkně hluboko do peněženky. 
Proto se v zimních měsících vyplatí najít si ubytování trochu stranou a k lanovce dojet každé 
ráno autem. Ušetřit tak můžete až stovky eur. Není lepší je investovat do dalších dnů 
lyžování? Velké plus je, že parkování u lanovek bývá v rakouských střediscích zdarma.  

 

 
 

www.rogelli.cz                                                    5                                          Pro radost z pohybu  

https://www.rogelli.cz/hallstatt/
https://www.booking.com/index.html?aid=1898933
https://www.camping.info/cs
https://www.rogelli.cz/
http://www.rogelli.cz/


  

3. Vařte si sami a pijte vodu z kohoutku 
 
Jídlo v restauracích není v Rakousku zrovna za hubičku. Ceny potravin v supermarketu jsou 
ale srovnatelné s Českou republikou, a tak na jídle můžete ušetřit, když si budete sami vařit. 
 
Nejvýhodněji nakoupíte v diskontech Lidl a Hofer (obdoba německého Aldi). 

Do restaurace raději na oběd 
Pokud byste přece jen chtěli jíst venku, zajděte si spíš na oběd, kdy je možnost dát si 
zvýhodněné polední meníčko. 
 
Co byste si z rakouské kuchyně neměli nechat ujít? Pokrm číslo jedna je v Rakousku 
Wiener Schnitzel. Pravý vídeňský řízek se připravuje z telecího masa rozklepaného na 
velmi tenký plátek, a tak zabere celý talíř. Kromě toho jsou typickým rakouským jídlem 
špecle, které připomínají malé nočky nebo nudličky. 
 
Jste spíš na sladké? Pak hledejte na menu tradiční Apfelstrudel, nebo Kaiserschmarrn. 
Ochutnat musíte i nejslavnější dezert Rakouska – pravý Sacher si dáte jen v Sacher Hotelu 
přímo ve Vídni. 
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Pijte vodu z kohoutku nebo fontány 
V Rakousku dosahuje kvality pitné vody i voda jezerech, a tak se nemusíte bát natočit si 
kdekoliv vodu z kohoutku. 
 

 
 
Dokonce přímo ve městech často uvidíte fontány s pitnou vodou, kde si můžete dotočit 
láhev. Vodu tak nemusíte kupovat, ani když vám dojde během dne na výletě. Také v 
restauraci můžete požádat o Leitungswasser – vodu z kohoutku. 
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4. Sjíždějte svahy mimo sezónu 
Pokud se chystáte do Rakouska na lyže, zkuste tentokrát vyrazit mimo sezónu. Hlavní 
sezóna trvá zpravidla od ledna do poloviny března, zjistěte si přesné termíny pro vámi 
vybrané středisko. 
 
Před sezónou (přibližně od listopadu do Vánoc) a po sezóně (od konce března, dokud je 
sníh) můžete lyžovat o 10–20 % levněji. Úplně na konci sezóny, nebo když nejsou v provozu 
všechny lanovky, bývají slevy ještě větší. 

Lyžování na začátku ledna má skvělý poměr cena/výkon 
V celé řadě středisek pořídíte výhodnější skipas ještě téměř do půlky ledna. Jedná se o 
trochu mrtvé období po Vánocích, než začnou jarní prázdniny, ale zároveň už bývají lepší 
sněhové podmínky než v prosinci. 
 

 

Využijte speciální akce 
Ke konci sezóny se lyžařská střediska snaží nalákat i speciálními akcemi. Například na konci 
března probíhal tradičně ve Ski amadé Ladies Week, který se v posledních letech 
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přejmenoval na 1+1 zdarma. Pokud cestujete ve dvou a ubytujete se v hotelu zapojeném do 
akce, dostanete jeden šestidenní skipas zdarma. 

Kde děti lyžují zdarma? 
Hodně ušetřit můžete také na dětském skipasu. Ve většině rakouských středisek se prohání 
po svazích zdarma děti do 6 let. Ještě štědřejší jsou například v: 
 

- Heiligenblut/Grossglockner: dítě do 10 let v doprovodu rodiče za 4 €/den, 
- Kaunertal: dítě do 8 let zdarma v doprovodu rodiče, 
- Dachstein Krippenstein: 3. a další dítě zdarma, 
- Stubaier Gletscher: děti do 10 let zdarma v doprovodu rodiče. 
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5. Ušetřete na atrakcích a vstupenkách 
Lanovka na vyhlídku, projížďka parníkem po jezeře, vstupné do muzea… Rádi byste si užili 
v Rakousku tyto aktivity, ale při pohledu na jejich ceny vás polévá horko? Na vstupenkách 
se dá ušetřit opravdu hodně, když víte, jak na to. 

Slevové karty, kam se podíváte 
Ať už budete v Rakousku vyrážet kamkoliv, nezapomeňte si zjistit možnosti slevových karet. 
Má je každá větší či menší oblast, často pod názvem Sommercard. 
 
Slevové karty fungují v podstatě dvěma způsoby. Buď ji dostanete zdarma, pokud se 
ubytujete v partnerském ubytování (např. Schladming-Dachstein Sommercard), nebo si ji 
můžete zakoupit (např. SalzburgerLand Card). 
 
Také princip slev je dvojí, v některých případech jsou aktivity zcela zdarma (např. Zell am 
See-Kaprun SommerCard), nebo máte nárok na slevu (např. Salzkammergut SommerCard). 
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Do vídeňských muzeí zdarma 
V hlavním městě existují dokonce tři druhy slevových karet – tady se o nich dočtete víc. 
První neděli v měsíci máte vstup do některých muzeí úplně zdarma. Jsou to například 
Wien Museum MUSA, Römermuseum, Hermesvilla, Beethoven Museum, Johann Strauss 
Wohnung a mnoho dalších. 
 

 

Oslavte rakouský Den státnosti 
Jeden z nejvýznamnějších rakouských státních svátků je 26. října, kdy se slaví Den 
státnosti. V tento den bývá vstup do řady muzeí a památek zdarma, nebo s výraznou slevou. 
Navíc je ve velkých městech připraven bohatý program, pořádají se různé slavnosti a 
vojenské přehlídky. 

Získejte levnější vstupné s kartičkou na MHD 
V Rakousku dávají rádi slevy na vstupné také v případě, že se chováte ekologicky a 
cestujete MHD. Při předložení Vienna Card platí v některých muzeích a památkách sleva. 
Podobný systém funguje i ve městech Salzburg nebo Graz. 
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