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Devět vánočních trhů představuje původní vánoční tradice. 

Devět vánočních trhů, které se spojily pod značkou „Advent v Tyrolsku“, se zaměřuje na 

autentické tyrolské zvyky, které jsou na hony vzdálené humbuku a kýči. 

Když spadnou první sněhové vločky, malé stánky otevřou svá dvířka i okenice a vzduch naplní 

vůně pečených kaštanů, perníku a svařeného vína, tyrolské vánoční trhy opět lákají na svou 

kouzelnou atmosféru. Pro devět trhů, které se spojily pod hlavičkou „Advent v Tyrolsku“ 

(Achensee, Hall in Tirol, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg, Seefeld a St. Johann in 

Tirol), je důležité především jedno: zaměřit se na tyrolské zvyky, nikoli na kýčovitý konzum, který 

nemá s vánoční tradicí nic společného. Aby tomu bylo učiněno zadost, zavázaly se všechny tyto 

trhy k jednotným kritériím kvality, která sahají od vzhledu trhu přes nabídku prodejních stánků až 

po kulturní doprovodný program. Velký důraz je zde přitom kladen také na udržitelnost, což 

znamená obejít se pokud možno bez plastů. A místo hudby z reproduktoru návštěvníky potěší 

zvuky žesťů a pěvecké soubory. 

 

 „Advent v Tyrolsku“: Devět vánočních trhů napříč Tyrolskem 

Ještě než zahoří první svíčka na adventním věnci, nevšední atmosféru vykouzlí „AchenSee 

Weihnacht“. Na statku Fischergut, který patří k nejstarším v Pertisau, se koná „Bergadvent“, kde si 

můžete uvázat věnec nebo vyrobit ozdoby na vánoční stromek. Při „Seeweihnacht“ se návštěvníci 

plaví po jezeře na parníku flotily Achensee v záři světel, obklopeni vánočními vůněmi a tóny. Na 

palubě na ně v romantickém osvětlení čeká plovoucí vánoční trh, svařené víno, dětský punč, 

rozjímavé melodie a nejrůznější pochoutky typické pro předvánoční období. 

Adventní trh v historickém centru Hall in Tirol, které je největším starým městem v západním 

Rakousku, je jedním z nejkrásnějších trhů v zemi. Na náměstí Oberer Stadtplatz s impozantní 

radnicí a rozzářeným vánočním stromem najdete kromě půvabných stánků i velký adventní 

kalendář, který na zdobené fasády domů barevně promítá čísla 1 až 24. 

Bergweihnacht Innsbruck zve k adventnímu rozjímání prostřednictvím sedmi vánočních trhů. 

Největší je trh v historickém centru, který láká na více než 70 stánků a vánoční strom tyčící se k 

nebi před „Zlatou stříškou“. V Maria-Theresien-Straße přivítá návštěvníky „moderní moře světel“. 

Trh na náměstí Marktplatz je známý svým programem pro děti, panoramatický vánoční trh na 

Hungerburgu zase nejkrásnějším výhledem na město. Tajným tipem je poklidný trh ve čtvrti St. 

Nikolaus a příjemnou předvánoční atmosféru navodí Weihnachtszauber ve čtvrti Wilten. 

I na Kitzbühel, rušné město s kamzíkem ve znaku, proslulé legendárním závodem 

Hahnenkammrennen, v předvánočním čase dýchne jakýsi posvátný klid. Všechny uličky se třpytí a 

září a vánočně vyzdobené stánky lákají k procházce, zastavení a ochutnávce tyrolských dobrot. 
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Místem prodchnutým adventní náladou jsou i vánoční trhy v Kufsteinu. V kufsteinském 

Stadtparku se zaměřují na tyrolské pochoutky a místní umělecká řemesla a malým návštěvníkům se 

rozzáří oči při dětském programu s vláčkem, kolotočem a opékáním chleba. Do vánočního šatu se 

během adventu oblékne i pevnost Kufstein. Při návštěvě trhu „Weihnachtszauber“ se můžete projít 

historickým areálem a porozhlédnout se po vánočních překvapeních. Město Kufstein nabízí také 

spoustu příležitostí k nákupu. V prosinci tato „perla na řece Inn“ zazáří předvánoční krásou i díky 

světelným instalacím rozesetým po celém centru města. 

Advent v Lienzu patří k nejtradičnějším v Tyrolsku. S vánočním osvětlením a tradičními 

pochoutkami naplňuje své motto „Být zase na chvilku dítětem“. Pohledy návštěvníků přitáhne 

Liebburg, radnice města, která se o Vánocích promění v adventní kalendář. Kromě krampusů, kteří 

ohlašují příchod Mikuláše, je speciální atrakcí také legendární noční hlídač, který pravidelně 

obchází vánoční trh v Lienzu. 

V Rattenbergu, nejmenším rakouském městě, se předvánoční období slaví jinak. Místo stánků a 

umělého osvětlení se zde zaměřují na „rozjímání, setkávání s milými lidmi a přemýšlení o 

podstatných věcech“. Lidé se scházejí v různých hostincích ve městě, kde se nechají rozmazlovat 

kulinářskými specialitami. „Světlo do tmy“ zde vnášejí i svíčky v oknech, pochodně a plápolající 

krby. Ten, koho láká nevšední chuťový zážitek, by si neměl nechat ujít adventní víno Rattenberg s 

lahodnou příchutí černého bezu. 

Také v Seefeldu je adventní období spojené s magickou atmosférou – a především se zárukou 

sněhu díky nadmořské výšce přes 1 200 metrů. Vánoční trh na pěší zóně vítá návštěvníky malými 

dřevěnými stánky s regionálními řemeslnými výrobky a okouzlujícími dárky a ve vzduchu se 

vznáší vůně svařeného vína. Večer se rozeznívají tóny žesťového souboru a tradiční vánoční koledy 

v podání místních sborů a hudebníků. Na vánoční období vás v Seefeldu naladí mimo jiné andělská 

pošta, dětská pekárna nebo sáňkařský kopec. 

Atmosféru adventní procházky po vánočním trhu v St. Johannu in Tirol provází vůně skořice, 

hřebíčku a kadidla. V prodejních stáncích na vás čekají s láskou vyrobená vánoční překvapení, 

řemeslné výrobky a vánoční dekorace a k ochutnání lákají nejrůznější domácí pochoutky. Každý 

adventní pátek, sobotu a neděli mohou děti v adventní dílně vyrábět dárky nebo vánoční ozdoby a 

péct cukroví. A v neposlední řadě se v St. Johannu vyprávějí také napínavé legendy. 

Do adventu s písní na rtech 

Devět vánočních trhů řady „Advent v Tyrolsku” a Tyrolský spolek lidové hudby přicházejí letos na 

začátek adventu s něčím výjimečným: O první adventní neděli 28. listopadu 2021 bude v 16 hodin 

zahájeno předvánoční období zpěvem. K tomuto účelu bude vydán zpěvník, který vám poslouží v 

případě, že zapomenete text některé z vánočních koled. Brožura se bude na trzích rozdávat zdarma. 

Obzvlášť motivovaní zpěváci si mohou na stránkách www.adventintirol.com a www.tiroler-

volksmusikverein.at předem poslechnout sedm písní. 

 

 

 

 

http://www.adventintirol.com/
http://www.tiroler-volksmusikverein.at/
http://www.tiroler-volksmusikverein.at/
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Plánovaná otevírací doba trhů „Advent v Tyrolsku“ v roce 2021: 

Innsbruck: 15. 11. – 6. 1. 2022, denně  

Achensee: 27. 11. – 19. 12., o víkendech, navíc i 8. 12.  

Hall in Tirol: 26. 11. – 24. 12., denně  

Kitzbühel: 24. 11. – 26. 12., vždy St–Ne 

Kufstein: 26. 11. – 19. 12., St–Pá 16–20 hod., So–Ne 14–20 hod. 

Lienz: 19. 11. – 24. 12., denně 

Rattenberg: 20. 11. – 19. 12., vždy Pá–Ne  

Seefeld: 26. 11. – 6. 1. 2022, denně  

St. Johann in Tirol: 26. 11. – 24. 12., vždy Pá–Ne, navíc 8. 12. a 20.–23.12. 

Změna termínů a programu vyhrazena s ohledem na pandemii koronaviru.  

Další informace k trhům z řady „Advent v Tyrolsku“: www.adventintirol.com 

 

Bezpečná pohostinnost: Přehled aktuálních bezpečnostních opatření a doporučení v Tyrolsku v 

souvislosti s pandemií koronaviru naleznete na www.willkommen.tirol.  
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