
    Exkurse do Dánska a Švédska 10.- 18.9.2012

    Co všechno jsme viděli?

    11.9. – KODAŇ.
    Do Dánska jsme připluli ranním trajektem z německého Rostocku. Kodaň 
jsme  si  nejprve  prohlédli  z vyhlídkové  lodě,  která  s námi  prokličkovala  sítí 
vodních  kanálů.  Během  hodinové  okružní  plavby  jsme  propluli  např. 
historickým  přístavem  Nyhavn,  viděli  jsme  futuristickou  budovu  Královské 
opery,  královskou  jachtu  a  také  palác  Christiansborg,  kde  sídlí  dánský 
parlament.  Poté  jsme pěšky prošli  centrem města  až  na nádvoří  královského 
paláce  Amalienborg.  Navštívili  jsme  také  nedalekou  Frederikovu  katedrálu. 
Procházku jsme zakončili  u symbolu Kodaně – sochy Malé mořské víly.  Při 
odjezdu z Kodaně jsme se stavili  ještě v pivovaru Carlsberg,  kde je zajímavé 
muzeum a  také  sbírka  cca  dvaceti  tisíc  neotevřených  pivních  lahví  z celého 
světa.  Teprve pak jsme definitivně opustili Dánsko a trajektem jsme přepluli do 
Švédska. Po více jak tříhodinové jízdě jižním Švédskem jsme večer dorazili na 
naši základnu – penzion Annaberg nedaleko Jönköpingu.
   12.9. – GRÄNNA a ostrov VISINGSÖ.
   V Jönköpingu jsme si prohlédli moderní hokejovou halu místního klubu HV 
71,  který hraje nejvyšší  švédskou ligu.  Kolem druhého největšího švédského 
jezera  Vättern  jsme  dojeli  k městečku  Gränna,  které  je  jedním ze  známých 
turistických cílů. Nejprve jsme vyšli na vyhlídku nad Grännou. Naskytl se nám 
krásný  pohled  na  okolní  přírodu,  jezero  i  ostrov Visingsö.  Kolem typických 
červeně pomalovaných dřevěných domů a skanzenu jsme sešli do městečka a 
navštívili proslulou výrobnu sladkých špalků Polkagrís. Trajektem jsme přepluli 
na ostrov Visingsö, kde jsme si při okružní procházce prohlédli protestantský 
kostel Brahe a zbytky stejnojmenné tvrze. Před návratem jsme ochutnali ryby 
z jezera. 
   13.9. – STOCKHOLM.  
   Návštěvu královského města Stockholmu – „Benátek Severu“ -jsme začali 
prohlídkou městské radnice. Ve Zlatém sále se tu každoročně pořádají bankety 
po  předání  Nobelových  cen.  Dále  jsme  navštívili  královský  zámek 
Drottningholm, jehož zahrady hodně připomínají vídeňský Schönbrunn /jsou tu i 
sochy, které si Švédové od nás dočasně „vypůjčili“ v roce 1648/. V centru města 
jsme  pak  prošli  Královskou  zbrojnici,  navštívili  jsme  korunovační  katedrálu 
Storkyrkan a viděli jsme i královský palác a švédský parlament. Největší atrakcí 
ale  bylo muzeum lodi Vasa.  Tato bitevní loď byla postavena na počátku 17. 
století. Tehdy byla největší bitevní lodí své doby. Po 20 minutách plavby se však 
díky nevyvážené konstrukci potopila. Před padesáti lety ji Švédové vyzdvihli 
z mořského dna a vytvořili z ní skutečně unikátní muzeum. 
   14.9. – JÖNKÖPING a okolí.



   V Jönköpingu jsme se vypravili nejprve do Muzea zápalek. Je unikátní tím, že 
zde můžete vidět původní technologie a strojní zařízení, která se používala v 19. 
století.  Byli to právě Švédové, kdo tehdy vynalezl  tzv. „bezpečnou zápalku“, 
která se používá dodnes. V okolí města jsme si prohlédli kostel v Habo (Habo 
kyrka). Je to nádherný venkovský kostel s malovanou výzdobou, která z něj činí 
jednu z nejvýznamnějších švédských památek. V Huskvarně – dnes předměstí 
Jönköpingu – jsme navštívili  muzeum firmy Husqvarna (to „q“ v názvu není 
překlep  –  firma  se  potřebovala  odlišit  od  názvu  města).  Firmu  dnes  známe 
hlavně  díky  motorovým  pilám,  sekačkám  či  motorkám.  V minulosti  však 
vyráběla i zbraně, kuchyňské zařízení, kola, kamna či šicí stroje. Den jsme pak 
zakončili v moderním obchodním centru A6, které je co se plochy týče největší 
ve Švédsku.
   15.9. – GÖTEBORG.
   Göteborg – „Amsterodam Severu“ – je druhým největším švédským městem a 
zároveň největším přístavem v celé Skandinávii. Návštěvu města jsme začali na 
rybím trhu (Feske Korka) s nepřeberným množstvím pro nás exotických ryb. 
Zásobili  jsme  se  tu  proslulými  bagetami  s lososem  a  krevetovým  salátem. 
V Královských  zahradách  jsme  si  prohlédli  živé  losy  (na  silnicích  jsme  je 
naštěstí nikde nepotkali) a na pobřežních skaliscích Saltholem (prý oblíbeném 
místě Bedřicha Smetany za jeho působení v Göteborgu) nás překvapil působivý 
výhled na Slaný záliv s mnoha ostrůvky a kotvícími loděmi. Do moře se tu vlévá 
řeka Göta. Technickým zážitkem pro nás byla návštěva muzea firmy Volvo. Tato 
firma klade značný důraz na bezpečnost – jejím velkým vynálezem byl před půl 
stoletím  tříbodový  bezpečnostní  pás.  Živou  přírodu  i  techniku  jsme  mohli 
obdivovat ve velkém komplexu Universea. Vrcholným zážitkem dne byla pak 
návštěva Lisebergu – největšího zábavního parku ve Švédsku.  Zejména Balder 
– dřevěná horská dráha (s výškou 33 m a klesáním 70 stupňů) – nám značně 
zvedl hladinu adrenalinu.
   16.9. – DUMME MOSSE a okolí ANNABERGU.
   Rašeliniště Dumme Mosse je velká přírodní rezervace s unikátní květenou, 
která  se  pohromadě  nenachází  nikde  jinde  v Evropě  (částečně  např. 
v Krkonoších  na  Labské  louce).  Turistickou  vycházku  nám  naši  průvodci 
zpestřili  piknikem uprostřed nádherné přírody. Veřejná tábořiště jsou upravená a 
zásobená dostatkem palivového dřeva. Stezky v rezervaci jsou udržované a po 
trase jsou naučné tabule. Odpoledne jsme pak prozkoumali i přírodu v okolí naší 
domovské základny. Annaberg se nachází v lesnaté krajině u nádherného jezera. 
Někteří studenti se změnili ve špičkové houbaře – Švédové totiž od katastrofy 
v Černobylu  v roce  1986  v podstatě  nesbírají  houby.  Penzion  Annaberg  je 
majetkem cestovní kanceláře Scandia Czech Tour z Jablonce nad Nisou, s níž 
jsme tuto cestu podnikli. V tomto roce slaví dvacetiletí své činnosti.  V objektu 
lze využít saunu či kulečník, je tu bar i společenská místnost s televizí a přes 
satelit lze sledovat české televizní kanály. Český kuchař vařil výborně. „Velký 
šéf“ CK pan Zdeněk Šmíd je zároveň vynikajícím průvodcem, který studentům 



nezapomenutelným  způsobem  vysvětlil  mnohé  aspekty  švédského  způsobu 
života.
   17.9. – LUND a MALMÖ.
   Ráno jsme opustili  náš dočasný domov v Annabergu a  zamířili  na jih  do 
universitního  města  Lundu.  Prohlédli  jsme  si  monumentální  románskou 
katedrálu a osahali  runové kameny před budovou university. V Malmö – třetím 
největším švédském městě - jsme navštívili přírodovědné a historické muzeum 
v pevnosti  Malmöhus,  a  také nedaleké  Technické  muzeum.  V něm si  můžete 
zvenčí i zevnitř prohlédnout švédskou ponorku U-3 z roku 1943. Se Švédskem 
jsme se pak definitivně rozloučili na vyhlídce u Öresundského mostu. Přes tento 
unikátní  technický  výtvor  jsme  se  vrátili  do  Dánska.  Následoval  trajekt  do 
německého Rostocku.
   Ráno 18.9. mnohé probudilo charakteristické drncání české silnice. Byli jsme 
doma.
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