
Predvianočná Viedeň 

 

Dňa 8. decembra 2015 žiaci našej školy navštívili Predvianočnú Viedeň. Exkurzia do Viedne 

bola zorganizovaná s cieľom navštíviť najznámejšie architektonické pamiatky Viedne - 

Zámok Schönbrunn, Dóm sv. Štefana a zažiť neopakovateľnú atmosféru adventnej Viedne 

a vianočných trhov, ktoré patria medzi najkrajšie zo všetkých európskych metropol. 

Z Čadce sme vyrazili skoro ráno. Cesta autobusom bola pokojná a príjemná. Po krátkej 

prestávke sme o 10.30 dorazili do Viedne. Už z autobusu sme obdivovali impozantnú 

architektúru, historické budovy a pamiatky, ktorými je Viedeň preslávená. 

 

Ako prvú sme navštívili najnavštevovanejšiu pamätihodnosť mesta - Zámok Schönbrunn. 

Za svoje meno vďačí cisárovi Matiášovi, ktorý toto miesto na začiatku 17 storočia pomenoval 

Schöner Brunnen (krásny prameň) pretože tu zo zeme vyvieral prameň čistej vody. 

Zámok má 1440 miestností a 200 kuchýň, z toho je však sprístupnených iba 45. Vnútorné 

vybavenie je v rokokovom štýle s ornamentmi z 14 karátového zlata. Žiakov hneď pri vstupe 

do areálu zámku zaujala rozloha pozemku, na ktorej sa zámok nachádza. Pri vstupe do zámku 

žiaci dostali slúchadlá a prechádzajúc jednotlivé miestnosti sa oboznamovali s históriou nie 

len zámku, ale aj každej jednej miestnosti ktorou prechádzali. Najviac ich zaujala história 

panovníka Františeka Jozefa a jeho manželky Sissi.   

Okrem prehliadky zámku sme sa poprechádzali aj po rozľahlom parku so zámockými 

záhradami, fontánami a sochami. Boli sme prekvapení množstvom sôch, ktoré sa v areáli 

nachádzajú. 

 

Našou ďalšou zastávkou boli Vianočné trhy na námestí  Rathausplatz, kde  na nás dýchala 

z každého kúta nefalšovaná vianočná atmosféra. Boli sme očarení farebnými vianočnými 

dekoráciami, krásnou výzdobou, remeselnými výrobkami, veľkolepým vianočným 

stromčekom a asi 150 stánkami, ktoré nás zaujali rôznorodosťou ponúkaného tovaru. Mnohí 

žiaci si na pamiatku kúpili darček pre svojich blízkych, či ochutnali nejakú sladkosť. 

 

Pri návšteve Viedne sa nedá obísť dominanta rakúskej metropoly – Dóm sv. Štefana 

(Stephansdom). K tejto gotickej katedrále, ktorá zaberá prevažnú časť námestia v centre 

http://www.austria.info/sk/aktivity/mesto-a-kultura/klenotnica-rakusko/zamok-schonbrunn


Viedne – Stephansplatz, sme sa všetci spoločne presunuli po krásnych, širokých, vianočne 

vyzdobených uliciach a výkladoch. Najznámejšiu rakúsku pamiatku, ktorú miestni nazývajú 

familiárne Steffl ročne navštívia milióny turistov. História stavby  siaha až do roku 1147. My 

sme mali možnosť pokochať sa jej impozantnosťou a architektonickou rozmanitosťou aspoň 

zvonku. 

 

Čas, ktorý sme strávili vo Viedni veľmi rýchlo ubehol a my príjemne unavení, ale nabití 

novými zážitkami a poznatkami sme nasadli do autobusu a tešili sme sa na cestu domov. 

Exkurzia do Viedne sa všetkým páčila a domov sme si odniesli len tie najkrajšie spomienky 

na adventnú Viedeň. 

 

Poďakovanie patrí p. riaditeľke, ktorá nám umožnila a pomohla zrealizovať túto 

nezabudnuteľnú akciu. 

 

 

                                                                                                  Mgr. Jana Adamicová, uč. ANJ 

 

 

 

 

 


