
Exkurzia do vianočnej Viedne 

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa žiaci VI, I.D, II.C a III.C a spolu s nimi aj 

pani profesorky Marta Bartošová a Ingrid Samašová nechali očariť vianočnou 

atmosférou Viedne. 

Exkurzie sme sa zúčastnili dňa 10.12.2014 a celý deň sme mali bohatý program. 

Začal sa pri pomníku Márie Terézie, odtiaľ viedla naša cesta do Naturhistorisches 

Museum (Prírodovedné múzeum), ktoré ponúka návštevníkom pohľad do dávnej 

minulosti, mikroskopického sveta, sveta skamenelín, hornín, vtákov, plazov, 

cicavcov, hmyzu a p. Zobrazuje aj vývoj človeka, život dinosaurov a vznik 

kontinentov. 

Pokračovali sme cez Burggarten (Hradná záhrada), popri Palmenhaus (Palmová 
záhrada) až na námestie Albertinaplatz, kde sa nachádza galéria Albertina 
s najväčšou svetovou zbierkou grafiky. Jej zakladateľom bol Albert Saský v roku 
1768. Odtiaľ sme pokračovali uličkou medzi Wiener Staatsoper (Viedenská štátna 
opera) a Hotel Sacher (známa pochúťka Sacherova torta – tvorcom bol mladý učeň 
Franz Sacher na dvore kniežaťa Metternicha v roku 1832) po známych nákupných 
uliciach Kärtnerstraße na Neuer Markt, v blízkosti ktorých sa nachádza 
Kapuzinerkirche (Kostol kapucínov) s hrobkou Habsburgovcov a zaujímavá 
Donnerova  fontána. 
 
Nasledujúcou dlhšou zastávkou bolo námestie Stephansplatz. Tu sa   nachádza 

veľkolepá gotická stavba z 12. storočia – Stephansdom (Dóm sv. Štefana). 

Protikladom tejto mohutnej stavby je Haas – Haus, ktorý je skĺbením modernej 

architektúry. Prechádzali sme cez luxusné uličky Graben (Morový stĺp sv. Trojice 

z roku 1679) a Kohlmarkt až na Michaelerplatz, kde sa nachádzajú vykopávky 

z rímskych čias. Pozoruhodný bol aj kostol Augustiner Kirche, ktorý uchváti či už 

svojou vnútornou stavbou, alebo históriou – nachádza sa tu hrobka so srdcami 

Habsburgovcov. Cez úzku uličku Reitschulgasse sme prešli k Spanische 

Hofreitschule (Španielska dvorná jazdecká škola - drezúra bielych koní z Lipice) 

a potom cez Michaelertor (Michalská brána), kde sme sa na námestí spoločne 

odfotografovali. 

Cez park Volksgarten sme pokračovali k Burgtheater (Hradné divadlo v štýle 

renesancie) až na námestie Rathausplatz, kde nás novou energiou naplnila 

atmosféra vianočných trhov. Ponúkli nám zmes vôní jedál (praclíkov, sladkostí ...), 

nápojov (punč či varené víno), nádherných vianočných ozdôb a rôznych tipov na 

vianočný darček. Exkurziu sme ukončili ale až po opustení Viedne, pretože aj pohľad 

z autobusu na vysvietenú a vyzdobenú Viedeň naozaj stál za to. 

Domov sme síce prišli unavení, ale s príjemným pocitom a spomienkami na pekne 

strávený deň. 

              Anežka Michalovičová, III.C 


