
 

Místa spojená s Tichou nocí v Tyrolsku 
Pěvecká rodina z Zillertalu proslavila píseň po celém světě 
 
Vánoční koleda „Tichá noc, svatá noc“ se nejprve dostala díky tyrolskému 
staviteli varhan z Oberndorfu u Salcburku do Fügenu v Zillertalu. 
Rozšířením z Tyrolska pak dobyla celý svět. Sourozenci Strasserovi 
z Hippachu a takzvaní národní pěvci Rainerovi proslavili píseň na svých 
cestách v Evropě, v Rusku nebo v Americe. Společně s regionem 
Achensee tvoří  Fügen a Hippach tři tyrolská místa, neodmyslitelně spjatá 
s vánoční koledou Tichá noc, svatá noc.  
 
Původně k Salcburku patřící Zillertal připadl teprve v roce 1816 Tyrolsku. V 18. 
století si mnoho sedláků v zimě přivydělávalo prodejem zboží na trzích po celé 
Evropě. Pastviny byly zasněžené a venku nebylo možné pracovat. Proto sedláci 
na trzích prodávali většinou to, co doma vyráběli. Aby přitáhli pozornost 
zákazníků, zpívali často lidové písničky. Tyrolští muzikanti sklízeli uznání a 
obdiv, přestože v této době začalo aktivně vystupovat stále více  
hudebně nadaných rodin a skupin, které pak bývaly označovány jako „tyrolští 
národní pěvci“. Brzy bylo zpívání lukrativnější než obchod. Jejich věhlas stále 
více rostl a pěvci se dostávali dokonce až na evropské královské dvory. 
K tyrolským národním pěvcům patřila také talentovaná rodina Rainerových 
z Fügenu nebo rodina Strasserovýh z Hippachu. Obě měly ve svém repertoáru 
píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
 
Fügen: domov stavitele varhan Carla Maurachera a pěvců Ur-Rainerových 
Z Fügenu pocházel významný stavitel varhan Carl Mauracher, který získal 
zakázku v oberndorfském kostele sv. Mikuláše, kde měl opravovat varhany. 
Poznal zde Franze Xavera Grubera a píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ si 
odvezl s sebou domů.  
Fügen byl také domovem sourozenců Rainerových, kteří patřili ke 
spoluzakladatelům tyrolských národních pěvců. Klíčovou událostí pro jejich 
grandiózní úspěch byl malý domácí koncert, který Rainerovi pořádali roku 1822. 
V tomto roce pak přijeli za hrabětem Ludwigem von Dönhoffem na zámek ve 
Fügenu rakouský císař Franz I. a ruský car Alexandr I. Pro rozptýlení vzácné 
návštěvy byli povoláni na zámek také sourozenci Maria, Felix, Franz a Joseph 
Rainerovi. Prominentní hosté byli jejich vystoupením se zpěvem tak nadšení, 
že je car okamžitě pozval do Ruska. Sourozenci, později známí jako Ur-
Rainerovi se vydali na koncertní turné. Na doporučení se jim podařilo dostat se 
k nejvznešenějším dvorům, mimo jiné zpívali také před anglickým králem Jiřím 
IV. Dnes je jejich domovina Fügen se 4000 obyvateli největší obcí v Zillertalu.  
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:   
- Na hřbitově farního kostela ve Fügenu se nachází pomník pěvců Ur-
Rainerových a hrobka šlechtické rodiny Dönhoffových, stejně jako náhrobní 
kámen Carla Maurachera. Pamětní deska připomíná návštěvu cara Alexandra 
I. a císaře Franze I. ve Fügenu.  
- V národopisném muzeu ve Widumspfiste je písni „Tichá noc, svatá 
noc“ věnovaná speciální část expozice. Nachází se tady největší světová 
sbírka gramofonových desek se skladbou Tichá noc. Mnoho z nich je možné 
si i poslechnout. Kromě toho se návštěvníci dozvědí zajímavé detaily o 



 

tyrolských národních pěvcích z Zillertalu, o staviteli varhan Carlu Mauracherovi 
nebo o historii hornictví ve Fügenu. K vidění je zde kromě toho citera z 19. 
století, která vedle kytary neodmyslitelně patřila k národním pěvcům a stala se 
typickým alpským hudebním nástrojem.  
- Kulturní instituce SteudlTENN představí v několika adventních 
termínech písně a příběhy s tématem Tiché noci. Na diváky čeká hudební 
divadelní večer s dosud neznámými verzemi „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
 
Hippach: bydliště pěvecké rodiny - sourozenců Strasserových 
Rodina Strasserových se čtyřmi sourozenci, Annou, Josephem, Amalií a 
Karolinou pocházela z Laimachu, která byla součástí malé obce Hippach 
v Zillertalu. O Vánocích 1831 měla selská rodina z Zillertalu svůj stánek na 
lipských vánočních trzích, kde se kromě prodeje zboží zpívaly také lidové 
písničky. Mimo jiné tady zazněla i „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Nadšení 
přihlížejících posluchačů bylo tak velké, že již v lednu 1832 uspořádali pro 
sourozence koncert v lipské koncertní síni Gewandhaus. O Vánocích pak 
následovalo další vystoupení v Lipsku. Mezi lety 1832 a 1834 zveřejnil 
nakladatel A. R. Friese z Drážďan sbírku „pravých tyrolských písní“, kam byla 
mimo jiné zařazena i „Tichá noc, svatá noc“. Na základě úspěchu v Lipsku se 
Strasserovi začali věnovat výhradně hudbě a cestovali pod názvem „Skřivánci 
z Zillertalu“ po celém Německu. V roce 1835 vystupovat přestali kvůli smutné 
rodinné události. 
 
Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:   
- Rodný dům sourozenců Strasserových pochází z 18. století. Jedná se o 
celodřevěnou stavbu, typický zillertalský selský dům s černými dřevěnými 
trámy, starodávnou světnicí s válcovými kamny, specificky zdobenými okny a 
kovanými dveřmi. Památkově chráněný dům „Strasser Häusl“ je dnes 
muzeem a vypráví o skromném životě zillertalských sedláků v časech, kdy 
píseň „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ teprve svět začínal poznávat. 
 
Region Achensee: bydliště Ludwiga Rainera 
Ludwig Rainer (1821-1893) byl synem Marie Rainera (z pěvecké skupiny Ur-
Rainerových). V roce 1838 založil Rainer-Quartett a položil tak základní kámen 
pro druhou generaci pěvců Rainerových. Teprve v 18 letech cestoval společně 
s Helene Rainer, Simonem Holausem a Margaretou Sprenger do Ameriky, kde 
absolvovali několikaleté turné jako „Rainer Family“. Večer o Vánocích 1839 
zazněla „Tichá noc, svatá noc“ poprvé na veřejnosti v Novém světě, u Kostela 
Nejsvětější Trojice na newyorské Wall Street.  Po svém návratu z cest v roce 
1843 založil Ludwig Rainer společnost „Rainer Gesellschaft“ s několika dalšími 
formacemi a skupinami, které navštívily téměř všechny vladařské dvory 
v Evropě. Stejně jako cara v Moskvě a Petrohradu, kde se pak ansámbl zdržel 
celých deset let. „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ byla vždy součástí jejich 
repertoáru. Když se Ludwig Rainer vrátil v roce 1868 zpět do Tyrolska, nechal 
postavit hotel Seehof v Achenkirchu u jezera Achensee. Otevřen byl poprvé 
roku 1870. Luxusní hotel přitahoval hosty z celého světa a stal se pro Ludwiga 
novým domovem. Ludwig Rainer však 15. května roku 1893 náhle zemřel. Hotel 
změnil v průběhu následujících desetiletí několik majitelů a na přelomu tisíciletí 
byl v důsledku velkého požáru zcela zničen.  
 



 

Prožít zde „Tichou noc, svatou noc“:   
- Ludwig Rainer, známý potomek pěvců rodiny Rainerových, „ambasador“ 
písně „Tichá noc, svatá noc“ a jeden z prvních „hudebních producentů“ nalezl 
poslední místo svého odpočinku na hřbitově v Achenkirchu. Na jeho náhrobní 
desce je napsáno: „Bojoval, podlehl, hodně cestoval a hodně zpíval“.  
- Kaple Seehofkapelle s oltářem v novogotickém stylu u Achensee byla 
postavena na popud Ludwiga Rainera a dodnes je možné si ji prohlédnout.  
- „Sixenhof“, národopisné muzeum Achental, umožňuje návštěvníkům 
nahlédnout do běžného života a práce v minulých stoletích v Achensee. Mezi 
exponáty je možné najít například originální truhlu na oblečení Ludwiga 
Rainera. Od listopadu 2018 se bude nová výstava věnovat osobnosti Ludwiga 
Rainera a mezinárodnímu rozšíření písně „Stille Nacht! Heilige Nacht!“  
 
 


