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Na stáži jsem byl v menším Norském městě Odda, které se nachází u třetího největšího ledovce 

v Norsku, a je ve fjordu. Byl jsem tam na čtyři týdny. 

Stáž probíhala ve škole Vidaregåande v Oddě, kde jsem pracoval v jejich kovářské dílně s ostatními 

studenty. Byl jsem tam se spolužákem Matyášem a ostatními studenty školy. 

Na praxích mi úkoly zadával mistr Wunderlich. Vyrobil jsem nůž, dvoje kovářské kleště, důlčíky, 

damaškovou ocel a sekeru. Naučil jsem se lépe ovládat své řemeslo. Získal jsem lepší zručnost při volném 

kování s kladivem a také zápustkovém kování. Největší přínos byla práce se vzduchovým bucharem. Naučil 

jsem se na něm kovat, a také pracovat s různými nástroji pod buchar. Naučil jsem se také pracovat s pásovou 

bruskou, což pro mě byla také novinka. Podrobně jsem se naučil techniku kalení a popouštění na teoretické 

úrovni a také na praktické zkoušce. Zlepšil jsem se v přesném určování teploty kovu podle barvy, kterou 

vyzařuje. 

Atmosféra na pracovišti byla přátelská a zaměřená na řemeslo. S norskými studenty jsem se 

dorozumíval v angličtině a s mistrem jsem mluvil česky, protože pochází z Česka. S mistrem Wunderlichem 

jsem vycházel velice dobře, byl přátelský a přímý. 

Ubytovaný jsem byl v překrásném penzionu Vikinghaug se spolužákem Matyášem. Jídlo jsme si 

zařizovali sami. Vařili jsme si v kuchyni v penzionu. 

Ve volném čase jsem četl knížky, poslouchal podcasty a pletl šálu. Také jsme šli na dva velké výlety. 

První jsme šli na pětihodinový výšlap do sedla hor nad Oddou. Byl to nádherný výlet a dokonce jsme šli od 

poloviny cesty v hlubokém sněhu. O týden později jsme se vydali na celodenní túru s průvodcem a skupinou 

dalších cizinců. Byl to úžasný zážitek. Šli jsme po vrcholu hor až ke skalnímu útvaru, který se jmenuje 

Trolltunga, což v češtině znamená trolí jazyk. Šli jsme 22 kilometrů a většinu ve sněžnicích, protože tam bylo 

někdy až tři metry sněhu! Šli jsme celý den, a nakonec i přesto, že jsem byl opravdu unavený, byl jsem moc rád, 

že jsem šel. 

Díky programu Erasmus+ jsem měl možnost zúčastnit se stáže, protože veškeré náklady, včetně 

kapesného, byly hrazeny z grantu Erasmus+. 

Před odjezdem na stáž jsem se účastnil jazykových kurzů zprostředkovaných školou a Erasmem. Bylo 

dobré si zopakovat základy angličtiny a připomenout si důležité konverzační fráze. 

Stáž jsem si velice užil. Naučil jsem se spoustu nového o kovářském řemesle a o cizí zemi, ve které 

jsem byl poprvé v životě.  

Jsem velice rád, že jsem si mohl vyrobit sekeru s navařovaným ostřím a těším se, až si vyrobím další. 


