
Roskilde, Dánsko, únor 2019

Roskilde, je město na ostrově Sjælland, ležící na jihovýchodním konci Roskildského
fjordu. Roskilde leží 30 km západně od Kodaně. Město má více než 50 000, což z něj
činí  desáté  největší  dánské  město.  Roskilde  bylo  mezi  11.  a  15.  stoletím  sídlem
dánských  králů.  Roskildská  katedrála  je  zapsána  na  Seznam  kulturního  dědictví
UNESCO. Světoznámý je také hudební festival v Roskilde (Roskilde Festival).

Mapa centra Roskilde Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, hostelů, apartmánů a penziónů v Roskilde a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
Městská doprava v Roskilde je zajišťována autobusy společnosti Movia. Jízdenka na
jednu cestu a dvě zony stojí 24 DKK, na cestu do Kodaně potřebujeme jízdenku na 8
zón za 84 DKK. Výhodně se jeví siťová jízdenka City Pass, ve verzi City Pass Large,
platící pro zóny 1-99 zahrnující Roskilde i Kodaň, která stojí na 24 hodin 160 DKK, na
48 hodin 300 DKK a na 72 hodin 400 DKK. Výhodná může být také Copenhagen
Card,  se kterou je  zdarma doprava v metropolitní  oblasti  Kodaně,  včetně  Roskilde
zdarma. Copenhagen Card stojí na 24 hodin 54 EUR, na 48 hodin 77 EUR a na 72
hodin 93 EUR. Vyhledávač spojení najdeme na https://www.rejseplanen.dk
Doprava
Vlak: Hlavní roskildské vlakové nádraží (Roskilde Station) leží při ulici Jembanegade
v centru města, 600 metrů jihovýchodně od katedrály. Jde o nejstarší dánské nádraží v
provozu,  postaveno  1847.  Další  železniční  stanicí  je  Trekroner  station  ve  čtvrti
Trekroner. Spoje a jízdní řády najdete na http://dsb.dk
Bus:Většina meziměstských autobusů stojí v blízkosti hlavního vlakového nádraží na
ul.  Ny  Østergade  4  a  nebo  na  autobusovém  stanovišti  ve  čtvrti  Trekroner  na  ul.
Trekroner Centervej 59, u železniční stanice Trekroner.
Autem: Jižním okrajem Roskilde  prochází  národní  silnice  č.  21 (Primærrute 21) z
Kodaně přes Roskilde a dále přes Holbæk do Randers.
Letiště: Nejbližším  letištěm je  letiště  v  Kodani,  odkud  se  dostaneme do  Roskilde
vlakem za cca 40 minut.
Užitečné odkazy
Aktuální nabídka ubytování v Dánsku
Zájezdy do Dánska
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Roskilde
Katedrála (Roskilde Domkirke)
Cihlová  gotická  katedrála  v  centru
Roskilde,  památka  UNESCO.  Je  zde
pohřbeno  přes  40  dánských  králů  a
královen. Vstupné 60 DKK
http://www.roskildedomkirke.dk
Radnice (Rådhus)  
Stændertorvet  1,  v  centru  města,  asi  50
metrů  od  katedrály.  Cihlová  radnice  z
roku  1885,  věž  je  pozůstatek  gotického
kostela sv. Vavřince.
Zámek Roskilde (Det Kongelige Palæ)  
Stændertorvet  1,  v  centru  města,  vedle
katedrály. Dříve královská rezidence, poté
biskupský  palác.  Dnes  zde  najdeme
několik  Muzeum  současného  umění
(Museet  for  Samtidskunst).  Vstupné  50
DKK. http://samtidskunst.dk/
Muzeum Roskilde (Roskilde Museum)  
Sankt  Ols  Stræde  3,  asi  150  metrů
východně od katedrály. Městské muzeum.
Vstupné 50 DKK.
http://www.roskildemuseum.dk
Muzeum vikingských lodí 
(Vikingeskibsmuseet) 
Vindeborder 12, areál muzea najdeme na
pobřeží, u roskildského přístavu, cca 900
metrů  severně  od  katedrály.  Muzeum
vystavující pět vikingských lodí..
https://www.vikingeskibsmuseet.dk
Roskilde Festival  
Největší  hudební  festival  v  severní
Evropě,  konaný  každoročně  na  přelomu
června a července.
http://www.roskilde-festival.dk/en
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