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Letos v na přelomu března a dubna jsme se po delší přestávce opět vrátili do Londýna. Vzdělávacího 

pobytu se zúčastnilo celkem 18 žáků školy pod vedením Mgr. Jana Kameníčka a Mgr. Jany Novotné. 

Dopravu, ubytování i průvodcovské služby si škola zajistila sama. Veškeré náklady si hradili žáci, škola 

každému přispěla částkou 1000 Kč z fondu SRPŠ. Celková cena letenky do Gatwicku a zpět, jízdenky 

do Londýna a zpět, ubytování, dopravu londýnskou podzemní dráhou během pobytu a úschovnu zavazadel 

před odjezdem, dosáhla 8350 Kč. Každý žák tedy zaplatil 7350 Kč. V ceně nebyla zahrnuta doprava do Prahy 

(230 Kč) a vstupné, které nakonec v součtu činilo 40 liber (+12 liber pro účastníky prohlídky stadiónu 

Stamford Bridge). 

Z olomouckého autobusového nádraží jsme odjeli do Prahy 29. března ve 2.15 ráno a následně se metrem 

a městskou dopravou přesunuli na letiště, odkud jsme po odbavovacích procedurách a kontrolách odletěli 

v 9.50 SELČ. V Gatwicku letadlo přistálo v 10.50 BLČ, tj. 11.50 SELČ. Následně jsme se dopravili vlaky 

do Londýna a metrem do čtvrti Northfields, kde jsme se ubytovali v Northfields Hostel. Zbytek dne žáci 

strávili prohlídkou čtvrti Northfields. 

Druhý den pobytu jsme se metrem dopravili k Temži a poté lodí do čtvrtě Greenwich. Cestou jsme si 

prohlédli Londýn po obou březích řeky, propluli po Tower Bridge a vystoupili u zábavního centra Millenium 

Hall. Odsud jsme pěšky došli do Greenwichského parku, navštívili Greenwich Observatory s nultým 

poledníkem, Astronomy Centre, Národní námořní muzeum a Queen’s House. Na hotel jsme se vrátili opět 

lodí a metrem. 

Třetí den jsme si prohlédli čtvrť Westminster, mj. budovu parlamentu, navštívili Westminster Abbey, prošli 

se po Whitehall, přes cvičiště Královské jízdy a St. James Park k Buckinghamskému paláci, kde zrovna 

probíhala výměna stráží. Následně jsme pěšky vyrazili na Picadilly Circus a odsud na Trafalgar Square 

s Nelsonovým sloupem. Prohlídku Westminsteru jsme zakončili návštěvou Národní galerie a opět 

se metrem dopravili zpět na hotel. 

Čtvrtý den jsme se metrem dopravili na okraj Hyde Parku ke Speaker’s Corner, prošli se parkem a 

Kensingtonskými zahradami kolem Lake Serpentine ke Kensingtonskému paláci. Pak jsme se metrem 

přemístili do čtvrti Chelsea, kde zájemci (polovina studentů) dostali možnost pod vedením Mgr. Kameníčka 

si prohlédnout fotbalový stadión Stamford Bridge včetně hráčského zázemí a fotbalového muzea. Druhá 

polovina se pod vedením Mgr. Novotné vydala na procházku po čtvrti. Následoval přesun metrem 

k Přírodovědnému muzeu se vzácnými exponáty současné i vyhynulé fauny (včetně dinosaurů), po němž 

studenti dostali možnost navštívit i sousední Muzeum vědy. Poté jsme se vrátili na ubytovnu a po krátkém 

odpočinku vyrazili někteří zájemci pod vedením Mgr. Kameníčka metrem zpět do centra na prohlídku 

večerního Londýna, zahrnující procházku mezi nasvícenými památkami Westminsteru a South Bank. 

Většina pátého dne byla věnována prohlídce čtvrti City of London. Z metra jsme vystoupili u pevnosti 

Tower, kde jsme si prohlédli především korunovační klenoty, muzeum středověkých zbraní a vězeňské 

kobky. Následně jsme přešli přes Tower Bridge na jižní břeh, prohlédli si zvenčí zblízka křižník Belfast a 

metrem se vydali k Imperiálnímu válečnému muzeu na prohlídku zbraní (včetně tanků a letadel) z obou 

světových válek. Poté jsme se metrem vrátili do City, navštívili Anglickou banku a především katedrálu 
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sv. Pavla, z jejíž vysoké kupole jsme mohli obdivovat celý Londýn. Pak jsme se přepravili na Oxford Circus, 

kde studenti dostali možnost navštívit různé obchody včetně obchodního centra Selfridges. 

Šestý den jsme vyklidili pokoje hotelu a metrem se dopravili na Victoria Station, kde jsme zanechali 

v úschovně svá zavazadla, a pokračovali opět metrem na prohlídku Britského muzea. Poté jsme pěšky 

vyrazili do Covent Garden, kde jsme navštívili suvenýrovou tržnici. Následoval návrat na nádraží a cesta 

vlakem do Gatwicku. V 18.25 BLČ (tj. 19.25 SELČ) jsme odletěli letadlem do Prahy, přičemž na Ruzyni jsme 

přistáli v 21.20 SELČ. Městkou dopravou a metrem jsme se dopravili na Hlavní nádraží, odkud jsme vlakem 

vyrazili do Olomouce, kam jsme přijeli 4. dubna ve 2.55 ráno a kde jsme žáky předali do rukou rodičů. 

Mgr. Jan Kameníček a Mgr. Jana Novotná 

 


