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25. října 2018 

Vídeň, hlavní město plesů 

Již po staletí je Vídeň považována za hlavní město plesů. Taneční zábavy, 

vyvinuvší se z dvorních ceremonií, dnes baví hosty z celého světa – od začátku 

masopustního období až do hlubokého léta.  

 

Každoroční vídeňská plesová a taneční sezona začíná společně s masopustem, v 

Rakousku označovaném jako Fasching. Dámy se přitom odevždy oblékají do 

dlouhých večerních šatů nebo slavnostních krojů, pánové do smokingů či fraků s 

motýlkem, nikoli s kravatou. 

 

Vypilované choreografie plesové noci začínají nástupem černobíle oděných 

debutantek a debutantů, kteří úvodní tanec za doprovodu klasické dvorní polonézy 

často pilují už týdny předem. Na úvodní polonézu vždy navazuje vídeňský valčík, a 

poté již taneční mistr pokynem "Alles Walzer" otevírá taneční parket pro všechny 

účastníky plesu. 

 

Tanec až do svítání a guláš ke snídani 

Světově nejznámějším plesem je vídeňský Ples v Opeře, jehož zahájení dodnes 

kopíruje státní slavnosti z dob císaře Františka Josefa. Za zvuku fanfár zde nastupují 

členové rakouské spolkové vlády. Méně známým bratříčkem vyhlášeného operního 

plesu je Ples kavárníků, který se jako jediný bál koná ve všech sálech královského 

paláce Hofburg. Vídeňští filharmonici zase zvou do Zlatého sálu Hudebního spolku, 

a pro mnoho hostů je právě tento ples uměleckým vrcholem plesové sezony. V 

každoročním kalendáři ovšem narážíme na rozmanité akce. U Schönbrunnu se na 

Duhový ples schází komunita LGBT, v létě zase na radnici probíhá charitativní Life 

Ball, největší charitativní akce Evropy. A ať už se ve Vídni tančí kdekoliv a kdykoliv, 

dvě věci nesmí nikdy chybět: pomalý waltz jako poslední tanec při ranním úsvitu a 

hned poté silná gulášová polévka v blízké kavárně! 
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