
 

Rakousko 2017 – jazykový kurz v Salzburgu  

 V termínu 20. – 26. 8. 2017 jsem se zúčastnil týdenního jazykového kurzu pro učitele 

v rámci projektu Erasmus+. Tento kurz 

probíhal v malebném a historií 

opředeném městě Salzburg, do kterého 

jsem cestoval vlakem s přestupem ve 

Vídni. Cesta byla pohodlná a poměrně i 

rychlá. Ubytování jsem měl zajištěné 

nedaleko vlakového nádraží v rodině 

paní Schneider. Paní Sylvie se o mě 

starala téměř jako o vlastního a poskytla 

mi velmi dobré zázemí po celou dobu pobytu.  

 Nyní něco bližšího o kurzu samotném. Instituce, která zajišťovala jazykový kurz, se 

jmenovala inlingua Salzburg. Umístěna je přímo v historickém 

jádru města a je velice dobře dostupná všemi hlavními 

dopravními prostředky. Samotná výuka probíhala 

v dopoledních hodinách. První den jsme byli rozděleni do 

skupin podle výsledků v rozřazovacím vstupním testu. Ve 

skupině jsme byli pouze tři a každý z nás pocházel z jiné země. 

Jedna spolužačka byla Japonka 

a druhá Mongolka. Při tak malém 

počtu bylo studium intenzivní 

a to i díky naší lektorce. Škola využívá speciální systém výuky, 

pro který vytvořila vlastní učební materiály, které všichni 

studenti obdrželi. Metoda výuky byla zaměřena na praktické 

zvládnutí jazyka s využitím dosavadních znalostí gramatiky a 

slovíček. Součástí byly i domácí úkoly, které lektorka na závěr 

dne zadávala a které sloužily ke zdokonalování a procvičování 

jazyka.  



 Odpoledne jsem využíval k návštěvám památek. Historické jádro Salcburku je od roku 

1996 zapsáno do světového kulturního dědictví UNESCO. Městem protéká řeka Salzach, 

okolo níž se rozprostírají hory Kapuzinberg (Kapucínská hora) a Mönchsberg (Mnišská hora). 

Na okraji Mnišské hory se vypíná Salcburský hrad (pevnost) neboli Festung Hohensalzburg.  

Z hradu je nádherná vyhlídka na město. V místních gotických místnostech se konají ojedinělé 

koncerty při svíčkách.  

Celé město je považováno za jedno z nejkrásnějších historických měst. Procházka 

Salzburgem je ve znamení zdejšího rodáka W. 

A. Mozarta. Ten se zde roku 1756 narodil. Jeho 

rodný dům, v němž je expozice se nachází na 

nejrušnější ulici centra Getreidgasse. 

V Salzburgu je velké množství kostelů, které 

jsem při svých toulkách městem potkával. Za 

návštěvu určitě stojí i salzburská ZOO. Škola 

nám zorganizovala jedno odpoledne společnou 

vycházku na zámek Hellbrunn, který byl postaven jako zámecký komplex plný vodních 

atrakcí, a je obklopen udržovanými zahradami.  

Krásy okolí Salzburgu jsem objevoval poslední den pobytu, kdy mě po vyučování 

vyzvedla paní domácí a odjeli jsme společně jejím 

autem na výlet do národního parku Hohe Tauern. Tato 

přírodní rezervace je obdivuhodným úkazem přírody 

s horskými velikány, jako je Großglockner 

a Großvenediger, s rozsáhlými ledovcovými poli 

a s velkolepými Krimmlerskými vodopády. 

Pobyt v Rakousku nejen zlepšil mé jazykové 

schopnosti a dovednosti, ale i odvahu komunikovat 

v tomto jazyce. Získal jsem také vědomosti o způsobu života v této zemi a zkušenosti 

scestováním a mohl si ověřit své organizační schopnosti. Cestoval jsem sám a musel řešit 

různé problémy, které provázely mou cestu. Všem nerozhodným můžu tento jazykový pobyt 

jenom doporučit.  

      Bc. Jaroslav Pražák 

 


