
Předvánoční Vídeň pro žáky Hotelové školy  
 

Hlavním cílem odborné exkurze do  předvánoční  Vídně  žáků Hotelové školy a studentů 

doplnit si základní vědomosti a poznatky z cestovního ruchu, které budou žáci a studenti 

potřebovat pro výuku a získané poznatky z odborné exkurze mohou využít pro i tvorbu 

maturitního projektu nebo bakalářské práce. 

Návštěva předvánoční Vídně se stává pro mnoho lidí vánoční tradicí. Každoročně sem přijede 

obrovské množství návštěvníků z Rakouska i z ostatních zemí světa nasát kouzelnou vánoční 

atmosféru a třeba i nakoupit dárky pro svoje nejbližší. Vídeňské vánoční trhy bezesporu 

ohromí i Vás.  Vánoční trhy v Rakousku je možné navštívit na několika místech.  

Mezi největší však patří trh na náměstí před vídeňskou radnicí, který bývá 

nejvyhledávanějším vánočním trhem turistů. Trhy se konají každý rok v adventním 

předvánočním období a každý rok přináší řadu novinek a vylepšení. Každý rok jsou proto tyto 

tradiční trhy jiné. Tržnice Vám nabídne nepřeberné množství nejrůznějších předmětů, 

pokrmů, nápojů, dárků, vánočních ozdob, hraček a zboží všeho druhu. Zahřát se můžete 

horkým punčem, svařeným vínem, pečenými kaštany nebo si jen zpestřit chuť obrovským 

množstvím sladkostí, uzenin a dalších pokrmů rakouské, české, ale i exotické kuchyně. Pokud 

si nevyberete u prodejců na stáncích, můžete navštívit vyzdobené obchůdky s nejrůznějším 

zbožím kolem náměstí nebo se jen projít vyzdobeným parkem. Na své si přijdou také děti. Na 

náměstí projíždí celým tržištěm velice oblíbený vláček, bývá připraveno loutkové divadlo a 

mnoho dalších atrakcí pro děti i jejich rodiče. Rozhodně se zde nebudete nudit a za hudby 

flašinetáře si projdete všechny atrakce a stánky s nadšením. Nenechte si ujít vánoční Vídeň a 

vydejte se na nezapomenutelnou cestu do tohoto krásného a výzdobou protkaného města. 

Návštěvy Vídně ve vánočním období se pak pro mnohé z Vás stanou novou vánoční tradicí a 

budete se sem vždy rádi vracet za výjimečností trhů a kouzelnou atmosférou Vánoc.  Od 

poloviny listopadu až do Vánoc se ta nejkrásnější vídeňská náměstí proměňují v pohádkové 

vánoční trhy. Při vůni vánočního cukroví a se šálkem horkého punče na Vás dýchne 

nefalšovaná předvánoční nálada.  

Už tradiční kouzlo vídeňského adventu proměňuje Radniční náměstí v rozzářenou 

pohádkovou krajinu. Vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromeček, cukrovinky a hřejivé 

nápoje tu nabízí na 150 stánků. Slavnostně ozdobené jsou i stromy v Radničním parku kolem 

dokola, které plují v moři světel. Nedaleko odsud, mezi Uměleckohistorickým a 

Přírodovědným muzeem, láká návštěvníky vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie. V 

době adventu tu stojí přes 60 stánků nabízejících tradiční řemeslné výrobky a originální 

dárky. Dalším oblíbeným místem setkání v předvánočním čase, především pro mladší 

návštěvníky, je romantická vánoční vesnička v areálu staré nemocnice Altes AKH. Tradici 

ctí starovídeňský vánoční trh na Freyungu v centru města. Vánoční trhy se v těchto 

místech konaly už v roce 1772, dnes si tady můžete koupit řemeslné výrobky, skleněné 

ozdoby, tradiční jesličky a keramiku. Od 16:30 zní náměstím sváteční adventní hudba. 

Kvalitní výrobky uměleckých řemesel si můžete koupit i o pár kroků dál na adventním trhu 

Am Hof.  Kulturní a vánoční trh na nádvoří Ehrenhof před zámkem Schönbrunn nabízí 

romantiku Vánoc v císařských kulisách. Po Vánocích se promění v novoroční trh. Nabízí se tu 

tradiční řemeslné výrobky, ručně vyráběné šperky a vánoční dekorace. Vedle bohatého 



programu pro děti je pro vás připravena také vánoční dílna. Císařskou atmosférou dýchá i 

adventní trh před letohrádkem Belvedere.  

Naopak v poklidu probíhá alternativní vánoční trh na Karlově náměstí. Mezi bohatou 

nabídkou výrobků uměleckých řemesel určitě najdete nejeden vhodný vánoční dárek. Co 

objevovat je určitě i na vánočním trhu na Spittelbergu v jeho idylických uličkách.  

Vánoční pohodou a uvolněnou, příjemnou atmosférou bude prodchnut také zimní trh u 

obřího ruského kola v Prátru, který se bude letos konat dokonce až do 8. ledna. Na 

vánočních trzích ve Vídni si můžete vybrat především ozdoby na vánoční stromek, 

uměleckořemeslné produkty, voňavky a vonné svíčky, vánoční dárky, pečivo a cukroví, nebo 

si můžete vychutnat čaj, punč aj.  Typický vánoční trh se skládá z velkého počtu prodejních 

stánků na ulicích a náměstích v lokalitě, která tvoří historickou a atraktivní kulisu. V nabídce 

trhů je vánoční pečivo a regionální speciality jako perníky, langoše a vánoční štoly, různé 

sladkosti jako cukrová vata, pražené mandle a horké kaštany a také teplá jídla jako například 

šťavnaté pražené pokrmy z pánve. K nabídce horkých nápojů patří kromě „klasiků“ punče a 

svařáku také svařený mošt a medovina, ale i pivo či vánoční kozel. Vánoční trhy ve Vídni: 

nesmí chybět betlém ani vánoční strom.  

Vánoční trhy ve Vídni nabízejí většinou také umělecký či kulturní doprovodný program. 

K dětem přijde Ježíšek (v Rakousku Nikolaus, Weihnachtsmann nebo Christkind) se svými 

pomocníky. Nezáleží na tom, která tradice se drží nejvíce, svatí hosté s sebou pokaždé 

přinesou malé dárečky pro děti, které rozdávají v ulicích trhů. Příležitostně se na trzích objeví 

i betlém nebo jiná ztvárnění (například postavy z pohádkových scén). Některé vánoční trhy 

ve Vídni se pyšní také živými betlémy se skutečnými ovcemi, oslíky a kozami (například 

vánoční vesnička u Staré nemocnice). Na vhodných jevištích, například na balkonu radnice, 

probíhají živá betlémská vystoupení nebo vánoční koncerty.  

Zvláštní pozornost patří typickému vídeňskému vánočnímu trhu Christkindlmarkt, zejména 

kvůli jeho obrovskému vánočnímu stromu a sváteční světelné výzdobě, která nádherně 

osvětluje celý trh. Když pak ještě napadne první sníh, dá se říct, že je idylka vídeňských 

vánočních trhů dokonalá. Největší vánoční trhy nabízejí především zboží od profesionálních 

trhovců. Existují ale také trhy, jejichž výtěžek připadá na charitativní či jiné dobročinné účely 

a které organizují spolky, které často prodávají vlastnoručně vyrobené produkty. V působivém 

prostředí Kouzla adventu, kde oslnivě září vánoční strom tyčící se do výšky, se na trzích 

prodává zboží, které se postará o tu správnou vánoční náladu. S očima plnýma nadšení si děti 

mohou u stánků prohlédnout hračky, dospělí ve zdejší bohaté nabídce zase najdou 

uměleckořemeslné předměty, vánoční ozdoby a rozmanité tipy na vánoční dárky pro své 

nejbližší. Velice žádané jsou řemeslné produkty, protože nepůsobí kýčovitě. Oblíbené jsou 

zejména ozdoby na vánoční stromek jako například baňky, všemožné druhy betlémů nebo 

aromatické a osvětlující dekorace v podobě domečků, které se doma na okenním parapetu 

v tmavé a studené roční době postarají o příjemnou atmosféru. Také svíčky jsou na trzích již 

tradičním zbožím, neboť díky svým rozmanitým formám a barvám působí v temném zimním 

období velice romanticky.       


