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I. VŠEOBECNÁ ČÁST  
 
   

1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ    

 GEOGRAFIE 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dánsko má rozlohu 44 000 km2. Povrch země je tvořen rovinami. Nejvyšší horou je 

170,86 m vysoká Møllehøj, o 9 cm vyšší než Yding Skovhøj - 170,77 m. 

Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově a na 443 pojmenovaných ostrovech, ze 

kterých je 72 obývaných. Celkem Dánsku náleží 1 419 ostrovů větších než 100 m2.    

Dánsko je omýváno mořem (pobřeží má délku 7 

000 km). Jedinou suchou hranici má na jihu s 

Německem.  

Dánsko je nicméně jednou z největších zemí. Spolu 

s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek 

Dánské království. Grónsko má rozlohu 2 166 000 

km2 a Faerské ostrovy, které se skládají z 18 

ostrovů, 1 399 km2.  

  

Při pohledu na mapu Dánska můžeme 

mít dojem, že nám připomíná siluetu 

starého muže. Na hlavě má noční 

čepičku a pravděpodobně má rýmu 

(pod jeho nosem – poloostrovem – se 

nacházejí ostrovy Samsø a Fyn). 

placed right below the nose 
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Díky těmto autonomním územím je Dánsko 12. největší zemí.  

1. Russia – 17.125.200 km2 … (inclusive Krim) 

2. Canada – 9.984.670 km2  

3. USA – 9.629.091 km2 

4. China – 9.598.093 km2. (inclusive Hongkong and Macao) 

5. Brazil – 8.514.877 km2 

6. Australia – 7.692.024 km2 

7. India – 3.287.263km2 

8. Argentina – 2.780.400 km2 

9. Kazakhstan – 2.724.900 km2 

10. Algeria – 2.381.741 km2 

11. DR Congo – 2.344.858 km2 

12. Kingdom of Denmark – 2.210.683 km2 (inclusive Greenland and the Faroe Islands) 
 

Dánsko je nejjižnější ze severských zemí. Přestože neleží na Skandinávském 

poloostrově, tvoří se Švédskem, Norskem i Finskem tzv. skandinávské země. Hlavním 

městem je Kodaň. 
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Vznik území dnešního Dánska 

Území dnešního Dánska vzniklo v poslední 

době ledové, tzv. Weichsel (počátek před 

117 000 lety, konec před 11 700 lety).  

Východní část území je dnes díky nánosům 

jílu a křídy z ledových řek úrodnou 

zemědělskou částí. V západní části vznikly na 

písečném podkladě vřesoviště. Ledovec 

zformoval v severní části dnešní území 

“Northwest Zealand a Mols”. 

Před 20 000 lety pokrýval celé území Dánska ledovec. Hladina moře byla o 130 metrů 

níže, než je dnes. Dánsko bylo součástí evropského kontinentu, který sahal až k 

irskému pobřeží. Když led zmizel, bylo území kamenité, ale chudé na dusík. První 

rostliny vyrůstaly v půdě chudé na živiny, měly ale spoustu světla. Tyto zvláštní 

podmínky způsobily, že druhy typické pro skandinávské hory, by se mohly vyskytovat 

s druhy rostlin, které se nyní nacházejí na území nížin. 

 
 STÁTNÍ A TERITORIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ  

 
 

Dánsko je konstituční monarchie. Hlavou státu je královna Margrethe – Markéta II. 

Dánsko je královstvím již od poloviny 9. století. 

 

 

 

 

 

 

 

Královna Margrethe v tradičním 

oděvu na návštěvě Grónska 
Královna Margrethe na Faerských 

ostrovech 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFisvbjcXdAhVyposKHcKsBTcQjRx6BAgBEAU&url=https://istider.skoleblogs.dk/2014/08/21/istidslinje/&psig=AOvVaw2sSQWUpIo_IxWzxB9_cFiA&ust=1537379051869395
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfu4-bmuPfAhWKh6YKHTDJDIMQjRx6BAgBEAU&url=http://arcticbusinessnetwork.blogspot.com/2015/04/dronningens-fdselsdag.html&psig=AOvVaw3HaGfM4HmlSLOQ-brVhwtu&ust=1547209368204751
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfu4-bmuPfAhWKh6YKHTDJDIMQjRx6BAgBEAU&url=https://kendte.dk/se-billederne-margrethe-besoegte-torshavn/&psig=AOvVaw3HaGfM4HmlSLOQ-brVhwtu&ust=1547209368204751
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Dánsko a Anglie soupeří o prvenství nejstaršího království. Prvním dánským 

panovníkem byl Gorm Starý.  

5. června 1849 král Frederik VII. podepsal první demokratickou ústavu, která nahradila 

ústavu z roku 1665 a znamenala přechod ke konstituční monarchii. Pouze 8% 

obyvatelstva mělo však volební právo. Ústava z roku 1915 zajišťovala volební právo i 

ženám, služebnictvu a jiným chudým skupinám. Dánský parlament má 179 členů. 2 

křesla náleží reprezentantům Faerských ostrovů a další 2 reprezentantům Grónska.  

Dánský systém stojí na tzv. negativním parlamentarismu. Vláda nemusí získat důvěru 

většiny poslanců, ale vládne, dokud jí parlamentní většina nevysloví nedůvěru.  

Od roku 2007 je Dánsko rozděleno do 5 regionů  

 Dřívější uspořádání 14 samosprávních krajů změněno na 5 regionů, které 

nesou zodpovědnost za:  

o Regionální rozvoj 

o Regionální nemocnice 

o Regionální dopravu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dřívější uspořádání 271 okresů změněno na 98 správních celků, které 

nesou odpovědnost za: 

o Předškolní zařízení 

o Základní školy 

o Péče o seniory 

o Místní doprava 

o Sociální služby 

o Zdravotní péče 

o Územní plánování 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn_OP5zuzaAhVEPFAKHZUADDcQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/regioner-kommuner-danmark-pdf-kort/&psig=AOvVaw10ioH5BMkVBnsmq7FSd27H&ust=1525542535142225
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_Z6cz-zaAhWIYlAKHeDRBiEQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/kommune-og-regionskort-danmark/&psig=AOvVaw137zBoReF95IiBD0JkBwlI&ust=1525542604973472
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Nyní probíhá diskuze o zrušení krajů. V Dánsku by pak administrativní uspořádání 

probíhalo na státní úrovni a úrovni měst a obcí.   

 

 

 

 ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA 
 

Středoevropský čas znamená UTC +1:00 (Coordinated Universal Time – koordinovaný 

světový čas), oproti Anglii o 1 hodinu napřed, oproti Izraeli a Řecku o 1 hodinu zpět. V 

březnu se přechází na letní čas.   

Dánské podnebí je oceánské. Léta jsou chladnější s průměrnou teplotou 16 ° C, zimy 

pak mírné a deštivé s průměrnou teplotou 0,5 ° C. Časté jsou větry a mlhy.   

V posledních letech se však situace mění.  

V důsledku oteplování bylo léto 2018 nejteplejším s 

velkým počtem suchých dnů a teplotami nad 30 stupňů.   

 

 DEMOGRAFICKÁ DATA 

 

Dánské království má: 

 5,8 miliónů obyvatel Dánska 

 66 000 obyvatel Grónska  

 49 200 obyvatel Faerských ostrovů 

 

V posledních letech je v Dánsku nejvyšší zaměstnanost – 2 900 000 pracujících.  

V Dánsku žije přibližně 1 100 000 seniorů. Protože v letech 1940 až 1946 byla nejvyšší 

porodnost, velkou skupinu tvoří nyní senioři ve věku 72-78 let. V dalších letech bude 

číslo klesat. Průměrná délka života je u žen 83,5 a u mužů 79 let.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
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13 % z celkového počtu obyvatel tvoří imigranti. Na území Dánska žije na 200 různých 

národností, 58 % z jiných zemí než západoevropských. Během posledních 30 let se 

toto číslo zvětšilo o 5 %. 

Porodnost je 1,75 dítěte na jednu ženu. Populace vzrostla především díky 

přistěhovalcům. Mladá generace imigrantů je více asimilována, přizpůsobuje se 

dánskému životnímu stylu, a tedy i v těchto skupinách porodnost začíná klesat.  

 

 

 

 

2. HISTORIE ZEMĚ 

První obyvatelé 

První obyvatelé byli “hamburští lovci” (Hamburgian culture). V jižní části u hranic s 

Německem je archeologicky bohaté naleziště Slotseng, kde byly nalezeny kosti 

sobů poukazující na první lidská sídla na tomto 

území.  

Lidé hamburské a federmesské kultury žili v 

malých skupinách a kočovali. Později, kdy 

krajina změnila svůj charakter, můžeme najít 

první lidská sídliště.   

Za prvního historicky doloženého krále je 

považován Gorm Starý. Vládl v letech 936-958. Sídlil v Jellingu, kde nechal vztyčit 

proslulé runové kameny. V nápisu na nich je užit pojem “Dánsko”. “Denamearc” je 

rovněž zmíněn okolo 890 norským Ottarem v Anglo-Saské kronice Orosius. Gormův 

syn Harald I. známý též jako Harald Modrozub, Dánsko christianizoval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr3ubNlsXdAhVHliwKHZ5TDoQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/skole/historie/jellingestenen-og-vikingerne&psig=AOvVaw3Rt5PYQPVX71ZNopGUvhLd&ust=1537381516354959
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“King Harald ordered to make these words to honour Gorm his father and after Thyra 

his mother-the Harald who won all Denmark and Norway and made the Danish 

Christians”. 

Knut Veliký v 11. století ovládl již rozsáhlé území a spojil Dánsko, Anglii a Norsko do 

jednoho celku zvaného Severská říše. V 8. – 11. století Dánsko ovlivnili výbojní 

Vikingové.   

Hedeby (blízko Schleswigu u fjordu Slien) bylo tehdy centrum obchodu. Archeologické 

nálezy ukazují obchody až s dalekým Bagdádem.   

Ukázka pochází od židovského obchodníka Ibrahim Ibn Ya 'qub at Turtushi z Cordoba 

z jižního Španělska, který navštívil Hedeby a popisuje město, obyvatele, jejich zvyky a 

náboženství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

At-Tartusschi tells 

Schleswig is a very big city at the outermost end of the world sea. In its 

interior there are sources of fresh water. Its residents worship Sirius, apart 

from the small number of Christians who have a church there: They 

celebrate a party where they all come together to honour God and to eat 

and drink. 

He who slaughtered a sacrificial animal puts poems at the door of his 

courtyard and puts the sacrificial animal, beside it whether it would be 

cattle or a ram or a goat or pig, that people may know that he sacrifices to 

the glory of his God. The city is poor for goods and wealth. People's main 

food is fish, because there are many of them.  

If one of them gets children, he throws them into the ocean to save the 

expenses. 

In addition, he told that the right to divorce came to the women. Women 

divide when they want it. There is also an artificial eye make-up; When 

they use it, beauty never takes off, but even goes to men and women. 

He also said, "I have never heard more harsh song than from these 

people; it is a hum that comes from their throats, like the dogs barking, yet 

more beastly than this. 
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Během vrcholného a pozdního středověku Dánsko 

ovládlo dnešní jižní Švédsko, Norsko, Estonsko i 

část Anglie. V průběhu dalších století vedlo 

Dánsko řadu válek, ve kterých ztrácelo některá 

území. Roku 1864 vedlo Dánsko jednu ze svých 

posledních válek, proti Prusku a Habsburkům. 

Ztratilo v ní další území a na dlouhou dobu přijalo zásadu neutrality v evropských 

konfliktech. Od konce první světové války je dánské území takové, jaké ho známe 

dnes.  

Temnější část historie tvořily koloniální 

zájmy Dánska na indickém pobřeží, a 

především v Africe. V Ghaně lze navštívit  

budovy Christiansborg a Frederiksborg, 

které byly centry obchodu s otroky (1660-

1848).  

 

 

 

3. POLITIKA ZEMĚ 

 

 POLITICKÁ SITUACE 
 

Dánsko je od roku 1848 konstituční monarchií, demokratickým státem.  

Parlament je jednokomorový, nazývá se FOLKETING. Má 179 křesel, dvě křesla v 

něm náleží reprezentantům Grónska a dvě reprezentantům Faerských ostrovů.  

Volební systém je propracovaný, účast ve volbách vysoká. V listopadu 2017 to bylo 

85,5 % (4 145 321). 

Volební systém je systémem poměrného zastoupení. Severské země se řadí k zemím 

s největší proporcionalitou, přičemž Dánsko patří na první místo. Důkazem vysoké 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1OL4nePfAhVBiCwKHZxACmUQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fort_Christiansborg_-_entrance_in_2017.jpg&psig=AOvVaw1q_6F2RyBdkW7sBlSUm7_q&ust=1547210345872652
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proporcionality je fakt, že parlamentní zastoupení nalézá 5-11 politických stran, 

přičemž žádná z nich nezískává parlamentní většinu. Systém poměrného zastoupení 

funguje na bázi dvoustupňového přerozdělování mandátů, a to jednak na místní a také 

národní úrovni.  

Pokud např. strana obdrží ve volbách 10 % hlasů, má rovněž 10% zastoupení v 

parlamentu. Strana musí ve volbách získat vice než dvě procenta hlasů, aby se do 

parlamentu dostala. Tato metoda zajišťuje zastoupení všech částí země.  

Source: Ministry of Economy and the Interior 

V současnosti je vláda pravicová, podporovaná Dánskou lidovou stranou.   

a. Kritika přistěhovalectví 

b. Výkonný veřejný sektor 

c. Privatizace. 

Dánsko se těší ze štědrého sociálního systému, který je podporován všemi stranami, 

ať se jedná o pravici nebo levici. Je postaven na principech rovnosti, solidaritě a 

rovném přístupu k širokému spektru státem poskytovaných služeb. Dánové ovšem 

platí nejvyšší daně.   

 

4. EKONOMIKA 

 MĚNA 
 

Dánsko není členem eurozóny. Národní měnou je kroner (Dánská koruna), která má 

hodnotu 7,48 d.korun za 1 euro. Index ekonomické svobody je 76.6, což dle výroční 

zprávy Economic Freedom of the World z roku 2018 činí 12. místo.  

Celkové skóre se zvýšilo o 1,5 díky nárůstu v klíčových komponentech ekonomické 

svobody (právní systém, daňové zatížení, vláda).  

Vyspělost dánské ekonomiky se projevuje vysokou životní úrovní, pevnou měnou i 

závislostí na obchodu se zahraničím, ale aktivní obchodní bilancí. Politika otevřeného 

trhu udržuje flexibilitu a konkurenceschopnost. Transparentní a účinné regulační a 

právní prostředí podporuje silnou podnikatelskou činnost.   
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Bankovní předpisy jsou rozumné a postupy poskytování úvěrů jsou obezřetné. Měnová 

stabilita je dobře udržována a soudní systém poskytuje silnou ochranu vlastnických 

práv. Politický tlak na vládní výdaje se zvyšuje. Vysoká míra efektivity podniků a 

regulační flexibilita vyvážily některé nedostatky velkých sociálních výdajů. 

 

 MZDY 
 

K výdobytkům sociálního státu patří to, že má Dánsko nejvyšší minimální mzdu. 

Většina ekonomicky činného obyvatelstva je ze střední třídy.  

Tabulka ukazuje, že více než polovina obyvatel má příjem větší než 285 500 d.kr.  

10% obyvatel, kteří mají příjem menší než 104 000, jsou především studenti. 

Příklady platů zdravotních sester 
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 80,000 Dánů si vydělá 1.000.000 d.kr /134.000 euro ročně (před zdaněním). 
 16.900 Dánů vydělává vice než 2 miliony d.kr./ 267.000 euro 
 500.000 Dánů má příjem mezi 500,000 d.kr /67.000 euro a 1 milion d.kr./ 134.000 euro 
 1.4 milion Dánů má příjem mezi 300.000 d.kr/ 40.000 euro a 500.000 d.kr./ 67.000 euro ročně. 
 Další 1 milion Dánů vydělá 200,000 - 300,000 d.kr. ročně 

 

Sestra – absolventka s ročním příjmem 366 000 d.kr. 

Vydělá si více než 60% populace. 

 

Sestra po 5 letech praxe s ročním příjmem 348 000 d.kr. 

Vydělá si více než 60% populace.  

 

 

 

 

 

 

Sestra po 10 letech praxe s ročním příjmem 480 000 

d.kr. Vydělá si více než 80% populace. 
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 Přes 1.6 milion Dánů má příjem 0 - 200,000 kr. 

 
Tyto údaje jsou ze statistik 2016. 
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SOCIÁLNÍ PODPORA 

 

Dánsko je stále jedním z nejlepších systémů sociálního zabezpečení na světě.  

Údaje z roku 2018 

UNEMPLOYMENT RATES – WORKFORCE - Podpora v nezaměstnanosti 

Fulltime Insured  Per month  18.633 d.kr 2.504 Euro 

Part time insured Per month 12.422 d.kr 1.670 Euro 

Graduated full time insured having children Per month 15.279 d.kr 2.054 Euro 

Graduated part time insured having children Per month 10.186 d.kr 1.369 Euro 

 

ALLOWANCES – INDEPENDENT – BUSINESS going out of Business 

Maximum Per month 18.663 d.kr 2.508 Euro 

Minimum Per month 15.279 d.kr  2.054 Euro  

Temporary stop 82% Per month 15.279 d.kr 2.054 Euro 

 

EMPLOYER REIMBURSEMENT OF ALLOWANCES FOR HAVING ILL EMPLOYEES - Pracovní neschopnost 

Whole day reimbursement  Per day 850 d.kr 116 Euro 

Half day reimbursement Per day 430 d.kr  58 Euro 

 

EARLY ORDINARY RETIREMENT BY PAID TO PUBLIC GARANTY SYSTEM FOR EARLY RETIREMENT – Důchodové 
zajistění 

Full time insured     91% of basic unemployment rate. Per month 16.956 d.kr  2.279 Euro 

Part time insured     91% of basic unemployment rate. Per month 11.304 d.kr 1.519 Euro 

Full time insured     100% of basic unemployment rate. Per month 18.633 d.kr  2.504 Euro 

Part time insured     100% of basic unemployment rate. Per month 12.422 d.kr  1.670 Euro 

 

TEMPORARY LABOR MARKED CONTRIBUTION – Dočasný příspěvek 

People  having children   80%  Per day 688 d.kr 92 Euro 

Others                             60%  Per day 516 d.kr  69 Euro 

 

CHOSEN EXAMPELS FROM MUNICIPALITY 

Support during period of illness Per week. 4.300 d.kr 578 Euro 

 

MATERNITY LEAVE- Mateřská 

Maternity leave & looking for ill children Per week. 4.300 d.kr 578 Euro 

 

CASH SOCIA SUPPORT 

30+ having children Per month  14.993d.kr  2.015Euro 

30+ Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

Single younger than 29 Per month 14.331d.kr 1.926 Euro 

Single with children younger than 29 who don’t have achieved a right for 
extra support for children 

Per month 10.026d.kr  1.348Euro 

Younger than 30 – pregnant – passed week 12 Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

Younger than 30 – psychiatric ill having children Per month 14.993d.kr  2.015Euro 

Younger than 30 – living on their own Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

25 to 29 living on their own Per month 7.272d.kr  977Euro 

25 to 29 living with their parents Per month 3.509 d.kr 472 Euro 

Younger than 25 – living on their own Per month 7.272 d.kr 977 Euro 

Younger than 25 – living with their parents Per month 3.509 d.kr 472 Euro 

Younger than 30 – duty of contribute to child – max support incl extra. Per month 14.993 d.kr 2015 Euro 

 

Flex support – part and flexible job due to illness 

Flex support – part and flexible job due to illness Per Year 203.472 d.kr 27.348 Euro 

 

 
 

 DŮCHODY 

Věk odchodu do důchodu se zvyšuje s narůstající průměrnou délkou života. V roce 

2020 dojde k další změně. 
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Datum narození Důchodový věk 

Před 31.12.1953 65 let 

1.1.1954 to 30.06.1954 65½ let 

1.7.1954 to 31.12.1954 66 let 

1.1.1955 to 30.06.1955 66½ let 

1.7.1956 to 31.12.1962 67 let 

1.1.1963 to 31.12.1966 68 let 

1.1.1967 a později 69 let 

 

 

Aby bylo možné pobírat plný důchodový příspěvek, nesmí příjmy překročit 71 200 

d.kr ročně. 

Důchodový příplatek bude snížen o 30,9 % s příjmy nad 71 200 d. kr. Pokud činí 

výdělek 331 000 ročně, ztrácí se nárok na penzi. 

 

STÁTNÍ DŮCHODY Svobodný Ženatý/vdaná  Svobodný Ženatý/vdaná 

Základní/1 měsíc   6.237 d.kr   6.237 d.kr      838 eur    838 eur 

   6.728 d.kr    3.333 d.kr      904 eur    448 eur 

Celkem 12.965 d.kr   9.570 d.kr   1.743 eur 1.286 eur 

Speciální podpora, pokud je příjem 
menší než 86.000 d.kr 

17.000 d.kr  17.000 d.kr 
každý 

 2.285 eur 2.285 eur 

 

PODPORA SENIORŮ 

Už od roku 1950 je základem důchodové politiky penzijní spoření. Zaměstnanec platí 

1:3 a zaměstnavatel 2:3. Spolu s penzijním připojištěním (12 % až 16,5 % každý 

měsíc) mají někteří penzisté příjmy takové, na jaké byly zvyklí v době zaměstnání. Jiní 

mají ovšem jen základní penzi 14 500 d.kr - 1 949 euro měsíčně před zdaněním, 

10 550 – 1 418 euro po zdanění. Senioři mají určité výhody, např. poloviční ceny v 

mnoha oblastech jako je doprava a kulturní akce. Dále dostávají příspěvek na: 

 nájem 
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 topení  

 brýle, kompenzační pomůcky, léky 

 

 

 PRŮMĚRNÉ CENY 

 

Většině turistů se jeví Dánsko jako drahá země.  

o 1 l mléka - 5,95 d. kr/0,80 euro 

o 1 kg losos - 274 d. kr/kg/36 euro 

o 1,5 l Coca Cola - 2,5 euro 

o 1 l benzín    11 d.kr/1,50 euro 

 

 

    

 

 TYPICKÉ PRODUKTY 

 

 

Dánské zemědělství je charakteristické velkou 

intenzitou, a vysokou produktivitou. Je vedoucím 

producentem vepřového v Evropě. Společnost 

Danish Crown je největším vývozcem masa.  

 

 

ARLA je 5. největší výrobcem mléčných 

produktů na světě.  

 

 

 

POLO GTI                   38 000 EURO 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGobXh9MfdAhWLjiwKHVpGAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://dhblad.dk/danish-crown-finansierer-opkoeb-med-laan-21/06-2018&psig=AOvVaw1F2Kw-wDfUt8duFP2CnmrA&ust=1537475506802201
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V dánské politice se dříve než jinde prosadily 

environmentální otázky. Společnost Vestas 

produkuje větrnou energii. 

 

Novo Nordic produkuje insulin a další diabetické pomůcky.  

 

 

 

 

The Lego Group je druhý největší producent 

hraček na světě. Společnost se proslavila 

zejména stavebnicí Lego. Sídlí v Billundu.  

 

 

 

Ačkoliv je Dánsko malá země, několik 

osobností se proslavilo ve světovém 

měřítku. Architekt Bjørn Utzon navrhl 

budovu opery v Sydney. Bjarne Engels 

přestavěl kodaňskou spalovnu odpadů na 

krytou halu v zimě využívanou na lyžování a v 

létě na skateboarding.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ79mT9cfdAhWKOSwKHfg0AvYQjRx6BAgBEAU&url=https://groenforskel.dk/vindmoeller-gode-daarlige-miljoeet/&psig=AOvVaw3xtE_yDX2bvxWaLl91ZV0o&ust=1537475619105846
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja69ep9cfdAhWGEiwKHXecB9IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ardensday.com/blog/tresibakids&psig=AOvVaw05PnPNFOcZDTaXZ1Fce3_V&ust=1537475661608450
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4k_7-9sfdAhXDXSwKHbllCfAQjRx6BAgBEAU&url=https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/dansk-verdensstjerne-ramt-af-hjernesvulst/6640332&psig=AOvVaw3uvrKuzRFSK60Twnzx9U6g&ust=1537476013296605
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Námořní doprava má dlouholetou tradici již od dob Vikingů. Dnes je největší námořní 

společností I Maersk Line. 

 

 

 

 

 

 

 

5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY 

Náboženské společnosti a kongregace 

Aby byla oficiálně uznána náboženská skupina, musí mít alespoň 150 členů. Aby 

byla oficiálně uznána náboženská kongregace, 

musí mít alespoň 50 členů. Výjimkou jsou řídce 

osídlené oblasti (např. Grónsko), kde stačí 

členů méně.  

Státní církví je evangelická církev 

luteránská.   

Luterská (luteránská) církev je protestantským 

křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu 

Martina Luthera.  

Na rozloze 44 000 km2 se nachází 1 900 typických dánských kostelů. Většina z nich 

byla postavena mezi lety 1100-1200.   

Vliv církve ve společnosti ovšem klesá, podobně klesá počet jejích příslušníků. 

Snižuje se návštěvnost bohoslužeb a členství v církvi je vice formální. Narůstá počet 

obyvatel bez vyznání (říkají si “kulturní křesťané“).  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgrP-8PHeAhVIjSwKHctyDgsQjRx6BAgBEAU&url=http://scm.dk/m%C3%A6rsk-vil-vokse-gennem-opk%C3%B8b&psig=AOvVaw27gKOCxKFbHHIRupZro8a9&ust=1543315644648513
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_wcuOoePfAhVIKywKHZExDWYQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_square_sail_(4912615962)_(2).jpg&psig=AOvVaw1Yx_wtnajyvQrQbYwvCErN&ust=1547211218193026
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V Dánsku žije přibližně 300 000 muslimů. Na území je 140 mešit.  

 

 

6. SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY 

 

Dánské svátky podle křesťanského kalendáře:  

 Vánoce (2–3 dny) 
 

 Velikonoce (3 dny) 
 

 Svatodušní svátky (1 den) 
 

 Nanebevstoupení Páně (1 den) 
 

 Store Bededag – pohyblivý svátek – 4. pátek po Velikonocích.  
 

Svátek práce (1.5.) a Den ústavy (5.6.) - ½ dne volno 

V Dánsku má pracující nárok na 6 týdnů dovolené.  

Pracující penzisté mají nárok na tzv. Senior Days. Jedná se o 2, 3 a 4 dny v roce pro 

penzisty ve věku 58, 59 a 60 let.  

 Základní školy mají 7 týdnů prázdnin v létě, jeden týden na podzim a jeden 
týden na jaře. 
 

 Střední školy mají volno od konce června do září.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



21 
 

 

 Tradice 

Tradiční oslavou v Dánsku je Fastelavn – 

masopustní neděle – pohyblivý svátek v únoru. 

Děti si oblékají různé kostýmy – masky a chodí na 

koledu. Také hrají hru “Vypráskej kočku ze sudu” 

(kick the cat out of the barrow). Soudek se 

naplní bonbony a zavěsí se. Děti se snaží 

zasáhnout soudek dřevěným špalíkem. Cílem je 

zasáhnout a rozbít soudek tak, aby z něj všechny 

věci vypadly. Každý soutěžící dostane podíl z 

kořisti, ale praví vítězi jsou dva: kočičí královna, 

tedy ten, kdo nalomí soudek jako první, a kočičí 

král, ten, kdo rozbije jeho poslední část. Za starých 

časů bývala v sudu opravdu kočka.  

V poslední době mnoho dánských dětí slaví v říjnu 

Halloween a chodí i o tomto svátku od domu k domu na koledu.  

 

Velikonoce je svátek setkávání se s rodinou a 

přáteli, aby si společně vychutnali velikonoční 

oběd, kde nesmí chybět vajíčka a jehněčí maso.  

   

Domy jsou ozdobené vajíčky, figurkami jehňat a 

kuřátek v tradičních velikonočních barvách žluté a 

zelené.  

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlv__mpPTeAhUKFCwKHVxNCSUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.information.dk/moti/2018/03/skidne-aeg-kan-nogenlunde-held-faa-gaester-spise&psig=AOvVaw2RTidpVlQbm8WuSOrkKHkV&ust=1543398283647615
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiihJqCpvTeAhUKBywKHYeZBVUQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/kaempe-nordjysk-succes-etly-klarborg-pynter-tusindvis-af-danske-hjem-nu-ogsaa-til-paaske/&psig=AOvVaw3P2XW-Yb7mVJbDCWA5HPXs&ust=1543398571028585


22 
 

Barví se vyfouknutá vajíčka. Zvláštní 

tradicí je i zdobení vařených vajec. Ty 

se donesou na předem určený vršek a 

odtud se kutálejí dolů. Čí vejce se 

dokutálí nejdál, ten vyhraje.  

 

 

 

V některých oblastech se slaví svatodušní svátky – letnice – pentecost. Lidé 

přicházejí v neděli časně ráno k moři a sledují východ slunce.  

 

23. června se slaví svatojánská noc. Svátek je kombinací pohanské a křesťanské 

tradice. Je to svátek Jana Křtitele a současně připadá na tento den letní slunovrat, 

tedy nejdelší den v roce. Lidé se setkávají u ohňů a zpívají. Na vrcholku hranice bývá 

často umístěn panák v podobě 

čarodějnice.  

Věří se, že o svatojánské noci mají léčivé 

byliny největší sílu. Stejně tak léčivé 

prameny, které nemocní v tuto dobu 

navštěvují.  

Lidé navštěvují park Dyrehavsbakken 

severně od Kodaně, založený roku 1700. 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvP7gpvTeAhUB1iwKHbHMBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/p%C3%A5ske-p%C3%A5ske%C3%A6g-malet-farverige-gr%C3%A6s-654769/&psig=AOvVaw13v0kQ4tbu7tqKOAMjziPM&ust=1543398805211454
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Tradice pálení čarodějnic je od roku 1900. Oheň 

měl chránit od všeho zlého. Lidé se scházeli na 

kopcích i plážích na mnoha místech po celém 

Dánsku. 

. 
 

 

 

 

 

Vánoce 

Hlavním vánočním dnem je 24. prosinec. Během 

prosince dánské děti otvírají každý den adventní 

kalendář, kde najdou drobné dárky. V neděli 

bývají dárky větší.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Verze adventního “pivního” kalendáře pro muže.  
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Dánské televizní společnosti připravují pro vánoční odpočítávání zvláštní programy. 

Většinou jde o vánoční příběh, který má 24 dílů, z nichž poslední připadá na Štědrý 

večer. Tyto pořady jsou populární, a i když jsou určené hlavně pro děti, dívají se na ně 

rádi i dospělí. První takový adventní pořad začal v roce 1990.  

Tradiční vánoční večeře se skládá buď z vepřové pečeně, kachny nebo krůty.  

V každé rodině se podává dezert Ris a la mande. Je to rýžová kaše smíchaná se 

šlehačkou, vanilkou, sekanými mandlemi a cukrem. Bývá politý omáčkou z třešní.  

Do hrnce s kaší se schová jedna celá mandle. Ten, kdo ji najde, vyhraje drobnou cenu. 

Ačkoliv je pravidlem schovat do pokrmu jen jedinou mandli, do každé misky pro děti 

se vloží také celá mandle. Rodina se shromáždí kolem vánočního stromečku, kde se 

zpívají koledy a rozbalují dárky.  
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7. RODINA 

 

Podle Národního statistického úřadu je v Dánsku 37 různých forem rodiny.  

Většinou se jedná o tradiční rodinu, kde je otec, matka a děti. V posledních letech 

vzrostl počet rozvedených rodin. Každé třetí dánské dítě má rozvedené rodiče.  

 

Dánsko je první zemí, která umožňovala párům stejného pohlaví uzavřít sňatek – a to 

od 26. května 1989.  

15. června 2012 byl přijat zákon, že registrované partnerství lze uzavřít i v kostele. 

Páry mohou vychovávat děti.  

   

 

Pro dnešní Dánsko je typické, že se mění role rodiny. Mladí lidé odcházejí “z domu” 

před 20. rokem. Neočekává se již tak jako dříve, že se děti postarají o své stárnoucí 

rodiče. Mění se i role prarodičů, kteří mnohdy nemají tak silnou vazbu na vnoučata, 

jako tomu bývalo dříve.  

 
 

 TRADIČNÍ RODINA, STÁTNÍ PODPORA 

 

o Přídavky na děti 

 

Tabulka přídavků na děti podle jejich věku:  

               Za čtvrtletí                 

0-2 roky                 4.506 d.kr             605 eur 

3–6 let                 3.567 d.kr             479 eur 

7–14 let                 2.808 d.kr             377 eur 

15–17 let                    936 d.kr              125 eur 
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Od roku 2014 jsou přídavky na děti stanoveny podle příjmů rodičů a výše daňového 

základu.  
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o Podpora studentů 

 

Počínaje 18. rokem studenta má rodina nárok na podporu v rozmezí od 1 348 d.kr do 

3028 d.kr v závislosti na tom, kde student žije, a také na příjmech rodičů.  

Počínaje 20. rokem studenta vzniká nárok na podporu 6 098 d.kr/819,62 eur, pokud 

stále studuje.  

Pokud student bydlí u rodičů, 
výše příspěvku závisí na jejich 
příjmech 

Minimum za 
měsíc – d.kr 

Maximum za 
měsíc – d.kr 

Za měsíc – 
d.kr 

Euro Euro Euro 

18-19 let – bydlí u rodičů 1 348  3 028   181 407  

2O let – bydlí samostatně   3 028   407 

Vyšší vzdělání – bydlí u rodičů 946 2 625  127 353  

Vyšší vzdělání – bydlí samostatně   6 098    

 

Dánští studenti mají také nárok na studentské půjčky - 3 116 d.kr/418,82 eur za 

měsíc.  

Státní studentská půjčka 

 Za měsíc – d.kr Euro 

Státní půjčka 3 116 419 

Půjčka studentům s dítětem 1 559 210 

Absolventská půjčka 8 039 1 080 

 

Většina studentů při studiích pracuje průměrně 10-15 hodin týdně. Příjem do výše 

46 000 d.kr./6 166eur nepodléhá povinnosti zdanění.  

Práce na 10 hodin týdně za minimální mzdu zaručí hrubý příjem 4 000 d.kr.  

Student platí 37 % daň.  

Student: 

 Má roční hrubý příjem 125 976 d.kr. 

 Odvádí 29 591,12 d.kr - 37% daň 

 Má tedy 96 384,88 d.kr ročně - 8 032,07 d.kr/1 079,58 eur měsíčně. 
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 SŇATEK, ROZVOD, REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 

 

V Dánsku se uzavírají sňatky občanské i církevní. I ty musí být ale registrovány na 

městském úřadě.  

Počet sňatků v letech: 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 27.505 28.337 28.859 30.733 31.783 

Sňatek muž-žena 27.140 27.967 28.482 30.389 31.341 

Sňatek muž-muž 129 155 163 160 190 

Sňatek žena-žena 234 209 208 218 246 

Registrované partnerství muž-muž 0 3 3 3 3 

Registrované partnerství žena-žena 2 3 3 3 3 

 

Rozvod je možný provézt elektronicky po vyplnění příslušného formuláře.  

Počet rozvodů v roce 2017 byl 15 265, což bylo o 11 % více než v předešlém roce.  

 

 

 ADOPCE DÍTĚTE 

 

 

Adopce v Dánsku je anonymní. Identita adoptivních rodičů se biologickým rodičům 

nesděluje. Během posledních 20-30 let narůstá počet adopcí dětí narozených v jiné 

zemi (19 adopcí z 20 se týká dětí z ciziny). Celkově je ročně adoptováno přibližně 

500 dětí z ciziny a jen 20-30 dětí dánské národnosti.  

Ačkoliv splnění všech požadavků na adoptivní rodinu je mnohdy komplikovaný 

proces, děti čekající na adopci zůstávají v dětských domovech jen po nutnou, co 

nejkratší dobu.  

Osvojené dítě má stejná práva jako ostatní děti.  

Source:   http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/ 

 

 

http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/
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8. ŽIVOTNÍ STYL  

 

 VŠEOBECNĚ 

 

Občanská společnost se v Dánsku vyvinula za posledních 150 let v silnou a aktivní 

součást dánské společnosti státního i soukromého sektoru. Existuje toto rčení:  

 

Když se potkají 2 Dánové, pozdraví se a potřesou si rukou. 

Když se potkají 3 Dánové, založí občanské sdružení.  

 

V Dánsku je registrováno na 106 000 různých občanských sdružení, tedy jedno na 51 

obyvatel. Mnohá vznikly v rámci těchto skupin:  

Na konci 19. století se začali sdružovat dánští farmáři a zakládat mlékárny a jatka po 

celé zemi. Dnes existuje např. „Arla Food“, sdružující zemědělce nejen z Dánska, ale 

i ze Švédska, Německa a Anglie.  

Na konci 19. století se začaly zakládat odbory, které hrají důležitou roli v rozvoji dánské 

společnosti i v zajišťování a hájení zájmů pracujících.  

Od 1. ledna 2019 jsou odbory sdruženy do celonárodní konfederace: FH, 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (Trade Union Conferderation). Do té doby 

existovaly dvě konfederace: Landsorganisationen (LO) (National Trade Union 

Confederation) sdružující 1 milion zaměstnanců, a FTF (Confederation of 

Professionals in Denmark), zastřešující 80 odborů a 450 000 státních i soukromých 

zaměstnanců.   

Spolupráce mezi odbory, organizacemi zaměstnavatelů a státem je v Dánsku velmi 

intenzivní a přirozená. Navíc je, mnohem více než na nařízeních, založená na 

dohodách. Vliv odborových organizací je jedním z klíčů ke spokojenosti a prosperitě. 

Odbory prosazují pracovní zájmy (mzdy, pracovní podmínky), vzdělávání pracujících 

a výzkum. Podporují nezaměstnané. Mají své zástupce ve vedení podniků.  
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Příkladem ze zdravotnického sektoru je organizace sester: Dansk Sygeplejeråd 

(Danish Nurses Organization, (DNO). Má 75 000 členů, tj. 78 %, členství je dobrovolné.  

V Dánsku je 200 organizací – zainteresovaných skupin, které jsou zaměřeny na různé 

nemoci, např. onemocnění plic, sklerózu nebo rakovinu.   

Dánská společnost pro boj s rakovinou vznikla v roce 1928 a dnes sdružuje více než 

400 000 členů a 47 000 dobrovolníků. Zaměřuje se na oblasti výzkumu, prevence a 

poradenství.  

Jiné skupiny se zaměřují na dobrovolnictví v domech seniorů apod.  

 

 Hygge – životní styl 

Pokud se po celém světě mluví či píše o 

životním stylu Dánů, zazní slovo hygge, 

které se cizincům těžko vyslovuje, a také 

se nedá přesně přeložit. Nejbližší anglické 

slovo je cosiness – útulnost.  

 hygge – vi hygger – vi har det 

hyggeligt. 

Lidé, kteří do Dánska přijíždějí, zkouší vyslovit:  

„kom over, så kan vi hygge os“ 

„vi hygger os“ 

„vi har det hyggeligt“. 

„Vi havde det så hyggeligt“ 

Hygge je synonymem inspirujícího životního stylu zaměřeného na štěstí , 

pospolitost a radost ze života. Prožívání obyčejných okamžiků všedního dne jako 

neobyčejné.  

Trend souvisí i s klimatem. Dlouhé chladné zimy si říkají o příjemné domácí prostředí 

– svíčky, vůně, dobré pití a jídlo.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_o28p9TgAhUcysQBHQINBYoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.berlingske.dk/samfund/hvidt-vejr-i-vente-her-falder-sneen-det-kommende-doegn&psig=AOvVaw3MfDqlNA5-maX-9ib5_ZZb&ust=1551095570961535
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Hygge proniká do všech oblastí života: bydlení, jídlo, design, oblečení. K tomu, aby si 

Dánové život užili, potřebují vlastně málo. Jde i o koncept minimalismu.   

Hygge je také potřeba soužití a trend komunitních společností.  

Je tento styl výhradně dánský? Tyto hodnoty jsou určitě stejně tak důležité i v jiných 

zemích, nicméně je to něco, co charakterizuje dánský přístup k životu.  

Neformální přístup. 

Neformální přístup je další typický rys dánské mentality. Jde o vztahy mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, bohatšími a chudšími lidmi, i studenty a jejich učiteli.  

Lidé nezdůrazňují, jak velké jsou jejich příjmy. Dánové si váží přátelských vztahů a 

setkávají se s ostatními lidmi ne proto, že patří do stejné sociální skupiny, ale proto, 

že mají např. stejné zájmy.  

 
 

 VZDĚLÁNÍ 

 

Vzdělání je v Dánsku poskytováno zdarma.  

Schéma: 

 1 rok předškolního vzdělávání (5–7 let) 

 9 let povinná základní docházka – možnost rok odkladu i roku navíc (6/7–15/16) 

 možnost 1 roku školní docházky navíc, pokud je třeba 

 75 % žáků pokračuje na 3leté střední škole 

 17 % žáků pokračuje na odborných školách  

 6 % žáků pokračuje na tzv. “Production schools” 

 2 % žáků má individuální studijní plán  
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Mladí lidé ve 

věku od 15 do 25 let jsou povinni být v procesu formálního vzdělávání, v zaměstnání 

nebo v procesu realizace svého osobního plánu pro další vzdělávání nebo 

zaměstnání.  

5. června 2017 se 91 539 žáků zúčastnilo přijímacího řízení na střední školy. 62 209 

bylo přijato.  

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser 

Na těchto vysokých číslech je pozoruhodná skutečnost, že počet přijatých v roce 

2017 - 62 209 - se téměř rovná počtu dětí narozených v letech 1995 až 1997. V roce 

1995 se narodilo přibližně 70 000 dětí, tj. nejvyšší počet v tomto desetiletí. Jedná se 

tedy vysokou vzdělanost mladé generace.  

 

Pedagogický přístup 

Učitel není jen autorita, jak tomu bylo před 30 lety. Je partnerem, mentorem, který 

uvede problém a motivuje žáky ke hledání řešení. Často klade otázky typu:  

 Co si o tom myslíš?  

 Jak zjistíš, jaká by mohla být odpověď na tvou otázku? 

 

Studenti z jiných zemí bývají překvapeni odlišným pedagogickým přístupem a 

mnohdy potřebují čas se adaptovat.  

Základní škola v Aarhusu 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjck4-wj4beAhWEtosKHYqTAOgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.virklund-sport.dk/cases/indendoers-idraetsrum/skoler/frederiksbjerg-skole/&psig=AOvVaw2pPANelo7yxrvXg3qIUyj-&ust=1539612948664929
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Source: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036 

 

 

 

 

 

 

 VZHLED, MENTALITA 

 

Dánové se sami vidí jako 

přátelský, veselý a laskavý 

národ se smyslem pro humor. 

Jsou velmi přímí, což cizinci 

někdy vnímají jako nevhodné 

chování. Nemají moc rádi 

autority. Pro cizince může být 

složitý i jejich humor postavený 

na sarkasmu. Mají rádi cizince, turisty, a jsou vůči nim velmi pohostinní. Tendence k 

neformálnímu chování může někdy zapříčinit nedorozumění např. při obchodních 

setkáních.  

Jsou disciplinovaní v dodržování termínů a časů schůzek a považují za důležité být 

všude včas.  

Mentalitu národa nejlépe vystihne cizinec – pozorovatel. Tím by mohl být novinář 

Michael Booth, který roku 2013 vydal knihu “There is a happy country”. Uvedl, že 

Dánové jsou nešťastnější národem na světě, ale zároveň národem, který nejvíce 

holduje alkoholu. Pokládá otázku, zda jsou tyto skutečnosti propojené.  

Uvádí: 

 "Mám přítelkyni, která je umělkyně. Rozhodla se natřít se žlutou barvou a nahá 

běžet po hlavní nákupní třídě Strøget v Kodani. Požádala o povolení místní úřad, což 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036
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jsem považoval nejdříve za chybu. Domníval jsem se, že bude odmítnuta. Oni však 

souhlasili. To je opravdu “dánské”.  

Jsou Dánové opravdu tak šťastní?  

"Záleží na tom, co považujeme za štěstí. Dánové platí nejvyšší daně, mají opravdu 
nevlídné podnebí, v obchodech vysoké ceny a nedůvěryhodné politiky (a to jsem 
Angličan)! Přesto si nestěžují a jsou opravdu šťastní a pozitivní.  
 
Pokud se jedná o práci, jste uvolnění. Pokud se jedná o sociální normy, jste poněkud 
“germánští”. Máte smysl pro ostrý, břitký i rasistický humor, ale ne zlomyslný. Někdy 
nadužíváte slovo 'fuck' a dost pijete. "  

Source: 
Af Emil Norsker 
20. sep. 2013 KULTUR EUROMAN 
Michael Booths bog ’Der er et lykkeligt land’ udkommer på Lindhardt og Ringhof 20. 
September 2013.  
 

Co se můžou naučit cizinci od Dánů? 

 Úžasná svoboda a nespoutanost dětí   

 Daňový systém vyrovnává sociální rozdíly, což přispívá k prosperitě 

společnosti.   

 

 

 SPECIFIKA KOMUNIKACE, ETIKETA 
 

Dříve se lidé pozdravili „Hello “, dnes „Hi “. 

Součástí pozdravu bývá objetí, ale spíše mezi již známými lidmi nebo přáteli. 

Nejběžnější pozdrav je potřesení rukou. 

 

 JÍDLO 

 

Během posledních 30-50 let se dánská kuchyně stala mezinárodní.   

 Stále více lidí začalo po roce 1960 cestovat a navštěvovat cizí země. 

https://www.euroman.dk/kultur
https://www.euroman.dk/emner/euroman
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 Stále větší vliv příslušníků jiných národů, kteří tvoří 

13  % dánského obyvatelstva. 

Dánsko je tradiční zemědělská země. Častým pokrmem 

bývala zelenina a ovesná kaše, z masa zejména vepřové.  

Dánsko je obklopeno mořem, tradičním pokrmem je ryba. 

Bývala jídlem pro chudé. Dnes je tomu jinak. Ryby jsou sice 

dražší, ale jsou zdravé.  

 

 

10 nejčastějších jídel: 

1. Sendviče z žitného chleba s masem, rybou a zeleninou 

2. Polévka 

3. Kuře s bramborem a zeleninou  

4. Pizza 

5. Kotleta, řízek, hovězí steak  

6. Těstoviny 

7. Masové kuličky 

8. Těstoviny s masovou omáčkou 

9. Svíčková se sýrem 

10. Karbanátky z mletého hovězího masa  

V rodinách s dětmi jsou nejčastějšími jídly pizza a těstoviny.  

Stále více lidí vyhledává bio potraviny nebo vegetariánskou a veganskou stravu.  

Dánsko je země s velkou produkcí biopotravin a rovněž s velkým počtem 

obyvatelstva, které biopotraviny konzumuje.  

 

 Dánský žitný chléb 

 Hotdog 

 Dánské pečivo 

 

 

Typické dámské jídlo – 

vepřové maso, brambory a 

hnědá omáčka. 

 

 

brown potatoes 

 

No 1 at top 10 

https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzo_VjYbeAhXmwYsKHfsPBr8QjRx6BAgBEAU&url=https://altomkost.dk/opskrifter/opskrifter-for-professionelle/opskrift/opskrift/rugbroedsmadder-med-forskellige-slags-paalaeg-boernehave/&psig=AOvVaw19jXfIz32W5LC8x_jdSfhQ&ust=1539612500074831
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Navzdory tomu, že stále více obyvatel konzumuje biostravu a jsou tedy zdravější, 

počet obézních lidí s nadváhou překročil 50 %.  

“Nordic Cuisine” – skandinávská kuchyně – je hnutí, 

které inicioval známý kuchař a autor knih Claus 

Meyer. Spolu s dalšími kuchaři vytvořil v roce 2004 

Manifest, podle něhož má být dánská kuchyně 

založena na používání čerstvých lokálních surovin, 

a skloubení starých tradic s moderními přístupy.  

Podle tohoto konceptu založil restauraci Noma, 

která získala opakovaně od roku 2010 ocenění 

jako nejlepší restaurace na světě.   

 

 SPORT, VOLNÝ ČAS 

Sport je v Dánsku velmi oblíbený a je spojen se sociálním aspektem. Lidé sportují, 

aby byli pospolu a sdružovali se.   

 

o Národním sportem je fotbal. 

 95 % chlapců vlastní “kopačky”. Dánská fotbalová reprezentace 

vyhrála Mistrovství Evropy v roce 1992. Dokonce po 26 letech 

bývají v televizi ukázky ze zápasu.   

 

o Házená. 

Velmi úspěšní jsou Dánové také v házené. Začala se hrát díky Holgeru 

Nielsenovi v roce1906. Dánsko zaznamenalo několik vítězství na 

Olympiádě. Děti ji hrají hlavně v zimě.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixleHTsobeAhUBl4sKHSQxBlQQjRx6BAgBEAU&url=https://politiken.dk/mad/madnyt/art5589246/Myrer-og-levende-rejer-De-5-vildeste-Noma-retter&psig=AOvVaw1DwQ_IrwQZgsQCedrT1kQr&ust=1539622426675318
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjriueFs4beAhUM_SoKHQQzDoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nemlig.com/rugbroed-100-oeko-5023286&psig=AOvVaw0tIGaLA95SOXjuygySheIR&ust=1539622509662105
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiiaWis4beAhWRlIsKHd2sDgMQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/jagten-paa-danmarks-hotdog-konge-hvor-mange-kan-du-kvaerne/&psig=AOvVaw2Idw8kAQPZe9CWiIbjjwHp&ust=1539622569162355
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6j9vAs4beAhXExIsKHRH4CD4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kvalimad.dk/page/wienerbrod-bagt-pa-smor-basisopskrift-og-staenger/uuid/ba0eef3a-4f7c-11e6-8ae8-5c34e3947622&psig=AOvVaw1HIDqFshuuhM7gDgcjmVFT&ust=1539622635831184
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o Badminton.  

 Světovou jedničkou jsou dánští badmintonisté – jako jediní 

evropští hráči dokázali uzmout zlatou medaili Asiatům, kteří jinak 

v této disciplíně dominují 

o Jachting. 

 Geografie Dánsko předurčuje k popularitě jachtingu (7 000km 

pobřeží). Dánští jachtaři získali několik olympijských zlatých 

medailí.  

 

o Golf začíná být čím dál více populární zejména u starší generace, 

stejně tak jako boccia (podobný francouzské petangue), a krolf, což je 

kombinace golfu a kriketu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Velmi rozšířenými sporty je běhání a 

cyklistika. Kolo se používá jako dopravní 

prostředek do zaměstnání, školy apod. V 

používání kol je Dánsko na druhém místě za 

Holandskem.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_IX15IXeAhXssYsKHTnoAJIQjRx6BAgBEAU&url=http://lisbjergfritidsliv.dk/?p%3D174&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL0-bp5IXeAhVup4sKHWtVAV0QjRx6BAgBEAU&url=http://valloe-golf.dk/krolf/&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
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II. ZDRAVOTNICKÁ PÉČE 

1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM 
  

2. POJMY ZDRAVÍ, NEMOC, PREVENCE 
 

3. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNICTVÍ 
 

4. DOMÁCÍ PÉČE 
 

5. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE  
 

6. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 
 

7. SPIRITUÁLNÍ PÉČE 
 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ 
 

9. DENNÍ REŽIM V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 

10. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 

11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNICKÉ A 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 

A. Umírání, paliativní péče 

B. Eutanázie 

C. Smrt, pitva 

D. Těhotenství, porod 

E. Péče o dítě 

F. Potrat 

G. Transfúze 

H. Transplantace, dárcovství orgánů
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1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V DÁNSKU 

 

 TYP ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU 

 

Dánsko má zdravotní systém, který 

zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění 

zcela financované z daňových prostředků. 

Cílem je zajištění rovného přístupu ke 

zdravotní péči pro všechny při stejných 

potřebách bez ohledu na sociální a 

ekonomický status jedince.   

 

 

V roce 1973 vznikla celostátní Národní 

zdravotní služba. Všichni občané Dánska 

starší 16 let jsou povinně zahrnuti do tohoto 

systému, kam plynou prostředky vzniklé 

zdaněním. Souběžně se zavedením Národní 

zdravotní služby vznikla jedna zdravotní 

pojišťovna “Danmark – Denmark”. Jejím 

smyslem je doplňovat Národní zdravotní 

službu, tedy finančně krýt především tu péči, 

kterou Národní zdravotní služba nehradí.  

Zdravotní pojišťovna má nyní asi 2,5 miliónů členů, kteří jsou jejími vlastníky a mají tedy 

právo rozhodovat o různých otázkách. Během ledna a února se konají každoroční setkání 

členů na 23 různých místech.  

Dánští obyvatelé mají možnost uzavřít i soukromé pojištění.  

V roce 1990 byla otevřena první soukromá nemocnice. Je využívána více cizinci. Vládní 

pravice soukromý sektor ve zdravotnictví podporuje.  

 

Každý dánský občan nebo držitel povolení k pobytu má právo na bezplatné ošetření: 

 U praktického lékaře  

 U lékaře specialisty 

 V nemocnici 

 Na pohotovosti 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ-4aZ4u_fAhXmsosKHZPxCMIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/det-danske-sundhedsvaesen&psig=AOvVaw2oPOYBP37-qVbSfQUMpbK8&ust=1547640991641893
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Některé zdravotní výkony jsou zčásti placeny samotnými pacienty:  

 Stomatologická péče – dětem ve věku do 18 let, zdravotně postiženým, těhotným 

ženám je dentální péče poskytována bezplatně. U osob starších 18 let je péče 

zčásti hrazena pacientem (1/3).  

 

 Pacient se spolupodílí na hrazení pomůcek (brýle, naslouchadla apod).  

 
 

 

Pohotovostní a záchranná služba 

 

V případě náhlého onemocnění a úrazu volejte: 

 Svého praktického lékaře ve všední dny od 8 do16 hod.  

 Pohotovostní službu od 16 do 8 hod., o víkendech a svátcích 

 

 

 

Všeobecní lékaři 

 

Centrální pozici v dánském systému poskytování zdravotní péče mají všeobecní lékaři. 

Občané si mohou vybrat svého praktického lékaře a následně se u něj zaregistrovat.  

Praktičtí lékaři provádějí řadu výkonů, které jsou např. jinde rezervovány specialistům 

(např. EKG, prevence u těhotných žen, péče o děti, základní gynekologická vyšetření). 

Mnohdy stanoví diagnózu i způsob léčby. Pokud je třeba, doporučí pacienta ke 

specialistovi.  

Na kartě pojištěnce jsou uvedeny kontaktní údaje na všeobecného lékaře.  

Většina klinik přijímá pacienty mezi 9.00 a16.00 hod. (jednou týdně i večerní konzultace).  

Lidé se k lékaři objednávají nebo eventuelně konzultují svůj zdravotní stav emailem.  
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2.  POJMY ZDRAVÍ, NEMOC, PREVENCE 

 

 VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI 

 

Zdraví patří mezi nejvýše ceněné hodnoty.   

Přestože stále více lidí investuje do svého zdraví a zdravého životního stylu, Ministerstvo 

zdravotnictví zveřejnilo údaj, že 50% dánské populace má nadváhu. Společnost se rovněž 

potýká s alkoholismem, zejména u mladistvých, závislostí na kouření a také nedostatkem 

fyzické aktivity.  

Průměrná délka dožití řadí Dánsko na 21. místo na světě.   

 

 SYSTÉM PREVENCE 

 

Tato nová publikace “Sundere Liv for alle (Zdravější život pro všechny)” popisuje hlavní 

cíle týkající se veřejného zdraví na následujících 10 let. 

Cíle 

 

 Cíl 1: Právo na zdraví bez ohledu na sociální          
původ 
 

 Cíl 2: Zlepšení fyzického i duševního zdraví dětí 
 

 Cíl 3: Zlepšení fyzického i duševního zdraví 
dospělých 
 

 Cíl 4: Omezování kouření 
 

 Cíl 5: Omezování konzumace alkoholu, snaha 
posouvat věkovou hranici prvního kontaktu s 
alkoholem u mladé generace 
 

 Cíl 6: Snižování počtu dětí s nadváhou 
 

 Cíl 7: Dostatečná pohybová aktivita populace 
 

 

 

 
Healthier life for all 

National goals for the Danes 

 health for the next 10 years 
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Prevence nemocí a podpora zdraví  

 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je založena na principech 

programu Světové zdravotnické organizace. Nejde jen o činnost vlády, ale o aktivitu všech 

úrovní a typů veřejné správy, organizací, institucí, sociálních skupin, rodin i jednotlivců.  

Cílem je, aby s rostoucí průměrnou délkou života rostla především délka života prožitá ve 

zdraví.  

 

 

Strategie partnerství: 

Péče o zdraví musí být tedy provázena sdílenou odpovědností všech složek společnosti. 

Organizace, instituce i podnikatelská sféra by měly motivovat a vést lidi k chápání hodnoty 

zdraví.  

Společnost se posunuje od přímočarého (zjednodušeného) chápání zdraví ke vnímání 

zdraví jako komunitní hodnoty.  

 

Tradiční chápání bylo založeno na teorii “příčina-následek”, např. tvrzení: 

  

 Kouření může způsobovat určitá onemocnění. Je proto třeba s tím přestat.  

 Obezita ohrožuje zdraví. Je proto třeba jíst méně anebo se více hýbat. 

 Alkohol je rizikem pro zdraví Je proto třeba přestat pít anebo alespoň snížit 

množství konzumovaného alkoholu. 

 

 

Poznatky medicíny vyvracejí donedávna přijímaný faktorový pohled, tj. působení 

jednotlivých komponent způsobu života na lidské zdraví. Pouze celistvý pohled na životní 

styl jako komplex vlivů se může uplatnit jako rozhodující determinanta zdraví. 

 

 

 
 
 
 

 



43 
 

Prevence je v Dánsku dělena na prevenci: 

1. Primární:  

Zaměřuje se na aktivity na udržení a podporu zdraví v době, kdy nemoc ještě nevznikla. 

Zahrnuje komunitní aktivity a výchovu ke zdraví, očkování. 

 

2. Sekundární:  

Zaměřuje se na rizikové skupiny a jedince ohrožené výskytem nemoci. Má charakter 

časného záchytu nemoci. Patří sem preventivní prohlídky, screeningová vyšetření apod. 

 

3. Terciální:  

Zaměřuje se na předcházení komplikacím, zhoršování stavu u již vzniklého 

onemocnění. Zahrnuje např. kompenzační pomůcky, rehabilitaci a edukaci. 

 

Prevence ve vzdělávacích zařízeních: 

Předškolní zařízení 

 Nutriční politika, fyzické aktivity 

 Tematické přednášky o zdraví pro rodiče  
 

Základní školy 

 Školní praktický lékař a sestra 

 Školní zubní lékař 

 Národní běžecký den 

 Další různé aktivity 

 

 Výchova ke zdraví, tematické projekty 
o 1. stupeň  

 Zdraví a duševní pohoda (povinné) 

  

 Podpora zdraví, prevence 

  

 

o 2. stupeň  

 Zdraví a duševní pohoda (povinné)  

  

 Životní styl a životní podmínky  

 Zdravotní faktory ve vztahu k životu 

 Sexuální výchova, sexuálně přenosná onemocnění apod.  
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Další opatření 

 Bezplatné dentální ošetření do18 let 

 Nutriční politika ve vzdělávacích institucích  

 Osobní zdravotní poradenství ve vzdělávacích institucích  

 Screeningová vyšetření zdarma 

 Přísná legislativa týkající se ochrany zdraví při práci 

o Kontrolní orgány na pracovištích 

 Zaměstnavatelé podporují zdraví svých zaměstnanců různými preventivními 

programy 

 Očkování není povinné, je poskytováno zdarma 

o dětem  

o seniorům (proti chřipce) 

 Místní úřady a rady nabízejí a podporují finančně fyzické a zájmové aktivity, 

zejména pro děti a seniory 

 

 

4. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNICTVÍ 
 

V Dánsku vznikla v 70. letech Národní zdravotní služba. Systém zdravotní péče je 

rozložen do tří správních úrovní: národní, regionální a místní. Tyto tři úrovně prokazují 

vzájemně úzkou spolupráci. Cílem je, aby odpovědnost za poskytování zdravotnických 

služeb ležela na nejnižší možné správní úrovni.  

Národní úroveň: 

K úkolům patří koordinace veškeré činnosti v oblasti zdravotnictví. Do této úrovně spadá 

Ministerstvo zdravotnictví jako hlavní autorita odpovědná za legislativu. 

Regionální úroveň: 

Regiony nesou zodpovědnost za poskytování i financování jak primární, tak nemocniční 

péče.  

Místní úroveň: 

Tzv. “municipality” mají ve svém čele volené orgány – místní rady. Odpovídají za 

poskytování domácí péče, dětské dentální péče a zdravotní péče ve školách, za programy 

prevence, plánování a zajišťování sociálně zdravotních služeb jako např. péče o seniory.  

 



45 
 

Během posledních let došlo v Dánsku ke sloučení 

některých nemocnic nebo k uzavření menších. 

Počet se tak snížil ze 40 na 21 nemocnic. Cílem 

této centralizace je specializovaná a efektivní péče.  

Od roku 2007 zabezpečují provoz nemocnic volené 

rady jednotlivých regionů. Tendence je ale taková, 

aby odpovědnost za poskytování zdravotnických 

služeb ležela na nejnižší možné úrovni. Řízení 

některých oblastí bude spadat do úrovně národní, 

většina do úrovně místní, tzn. místní rady – 

“municipality”. 

 

Stejně jako u nemocnic, je patrná centralizace 

různých poliklinik a specializovaných pracovišť – 

Houses of medicines or doctors. Jak bude 

zmíněno níže, velká část zdravotní péče probíhá v 

domácím prostředí, To vyžaduje navýšení kompetencí zdravotních sester. Velký význam 

má i telemedicína.  

Předhospitalizační systém (prehospital system) disponuje moderními technologiemi. 

Cílem je začít léčbu co nejdříve, ještě v ambulantní fázi. Zdravotníci v této oblasti absolvují 

7leté vzdělání a praxi. 

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-

dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf  

 

  

 

 

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOgZjer9TgAhUNwqYKHbhFBjAQjRx6BAgBEAU&url=https://pxhere.com/da/photo/572148&psig=AOvVaw2wjn-sAIsqPyjn7aNbC2kh&ust=1551097793146913
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5. DOMÁCÍ PÉČE 
 

 CHARAKTERISTIKA 

 

Domácí péče je poskytována zdarma a má na ni nárok každý občan, jehož lékař rozhodne 

o potřebnosti domácí péče.  

 

80 % občanů využívá státních služeb domácí péče, které jsou organizovány místní radou 

– „municipalitami“. Daleko méně občanů využívá soukromých služeb.  

 

Péče o seniory je založena na třech zásadách: 

1.  “Senior v centru zájmu” 

2.  “Pomáhat k soběstačnosti” 

3.  “Co nejdéle pečovat v domácím prostředí” 

 

1. Senior v centru zájmu 

Ošetřující osoba je partnerem klienta, oba spolupracují. Klientova rozhodnutí jsou 

akceptována. 

 

2. Pomáhat k soběstačnosti 

Přístup, který podporuje udržet si soběstačnost a nezávislost v každodenním životě.  

 

3. Co nejdéle pečovat v domácím prostředí 

Právo poskytnutí péče v domácím prostředí, jak nejdéle je to možné.  

 

 OBSAH A CÍLE 

 

 Důraz na praktické dovednosti 

 Rozvoj soběstačnosti 

 Udržení a podpora zdraví 

 

Oblasti:   

1. Osobní péče 

2. Psychologická péče  

3. Vzdělávání s určitým cílem 

4. Vyšetření a léčba  

5. Stravování a příprava jídla  
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6. Podávání léků 

7. Úklid 

8. Praní prádla 

9. Nakupování  

10. Psychologická podpora  

11. Fyzické aktivity 

12. Sociální aktivity 

13. Preventivní opatření  

14. Další formy pomoci  

15. Hodnocení a administrativa 

 

 

 HOSPICOVÁ PÉČE 

 

V poslední době narůstá potřebnost, ale také nabídka domácí hospicové péče. 22 % 

občanů umírá v pečovatelských domech, 27 % v domácím prostředí. Péči vykonává tým 

odborníků složený ze sociálních pracovníků a zdravotníků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 ČASOVÁ DOSTUPNOST 

 

Každý občan má garantovanou zdravotní péči. Jednotlivé regiony stanovují dojezdovou 

dobu rychlé záchranné služby.  

 



48 
 

 GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST 

 

Dánsko se potýká s nedostatkem 

praktických lékařů, zvláště v některých 

odlehlejších oblastech. Je to způsobeno 

jednak nízkým počtem přijatých studentů na 

univerzity, jednak tendencí lékařů získat po 

studiu práci hlavně v nemocnicích.  

V roce 2018 bylo konstatováno, že 80 000 

Dánů nemá svého praktického lékaře v 

optimální blízkosti svého bydliště. Tito 

občané musejí dojíždět daleko do měst 

nebo lékaři dojíždějí za nimi. 

 

 FINANČNÍ DOSTUPNOST 

 

V Dánsku není možné, aby občan nebyl ošetřen nebo léčen z finančních důvodů. Pokud je 

třeba, finance poskytne obecní/městský úřad-municipalita.  

 

 

6.  SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Ošetřovatelskou péči poskytuje ošetřovatelský tým, který je složený ze zdravotníků 

různých úrovní kvalifikace. Jejich kompetence jsou vymezeny podle dosaženého stupně 

vzdělání a specializace.  

  Elementární péče  

 poskytována sociálními pracovníky 

  Základní péče  

 poskytována sociálními a zdravotními asistenty 

  Rozvinutá péče  

 poskytována zdravotními sestrami 

 

 

 

 

Čísla ukazují nedostatek všeobecných 

lékařů v některých regionech 



49 
 

 ROLE SESTRY 

Sestra je klíčovým pracovníkem v ošetřovatelském procesu.  

V systému dánského zdravotnictví přebírá sestra stále více kompetencí, které před lety 

náležely lékařům. Rovněž sociální a zdravotní asistenti mají více kompetencí, které dříve 

vykonávaly sestry.  

 

 KONCEPT OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

V Dánsku není jednotný koncept ošetřovatelské péče. V některých zařízeních probíhá 

poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím systému skupinové péče, v jiných je 

využíván systém primárních sester anebo klíčových pracovníků.  

 Nemocnice 

o Pomocný ošetřovatelský personál, sociální a zdravotní asistenti  

o Všeobecné sestry  

o Specializované sestry 

 

 Domy s pečovatelskou službou, domy seniorů   

o Pomocný ošetřovatelský personál, sociální pracovníci  

o Sociální a zdravotní asistenti  

o Všeobecné sestry 

 

Teprve před nedávnem byl zaveden vzdělávací obor připravující specializované sestry pro 

péči o seniory. Cílem je, aby se péče o seniory přesouvala ze specializovaných zařízení 

do jejich domovů, kam budou setry docházet.  

Sestry pracují dle etických směrnic vydaných Národní 

zdravotní službou. 

 

 

 

 

 

 

The Nursing Guidelines 

Adopted at the Danish Nursing Council's Congress  

 Nursery ethical guidelines 
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 May 20, 2014 

 

  

Etická rada sester byla ustanovena v roce 1990 na kongresu sester. První směrnice byly 

přijaty v roce 1992, revidovány v roce 2004 a 2014. Vycházejí ze základních hodnot a 

principů ošetřovatelství.  
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7.  SPIRITUÁLNÍ PÉČE 

 

 LEGISLATIVA 

V Dánsku není speciální legislativa v této 

oblasti. V nemocnicích jsou poskytovány 

duchovní služby. Pacienti mají právo na 

podporu od duchovních církví a 

náboženských společností, které se v 

Dánsku vyskytují. Za pacienty dochází 

místní duchovní z jeho farnosti.  

 

 SPECIFIKA SPIRITUÁLNÍ PÉČE 

Zde je ukázka brožury, která specifikuje spirituální péči   

“Spirituální péče o umírající” 

 

Z obsahu: 

1.  Co je spirituální péče?  

1.1. Příklady spirituální péče o umírající. 

2.   Etické otázky. 

2.1. Intimita a spirituální péče. 

2.2. Zranitelnost. 

3.   Doporučení. 

3.1. Všeobecný přístup. 

3.2. Doporučení duchovním. 

3.3. Doporučení zdravotníkům 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Blicher Mørk, nemocniční duchovní 

Nemocnice v Kodani 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4rev1m8rdAhVBWCwKHemmCdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/nationalt/det-er-ikke-nemt-at-omfavne-doeden&psig=AOvVaw0cZu5O_ZA7PSgbDSCgFTxl&ust=1537554743513459
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8.  PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ 

 

Práva a povinnosti pacientů jsou legislativně zakotveny v Zákoně o zdravotních službách, 

kterým se řídí všichni pracovníci ve zdravotnictví. 

 

Základem je právo na důstojné zacházení, úctu a ohleduplnost.  

Nemocnice v Dánsku jsou řízeny regiony, 

které zveřejňují práva a povinnosti 

pacientů na svých stránkách - 

(Patientrettigheder)  

 

Pacient v dánské nemocnici má právo na 

přijetí nebo odmítnutí léčby, právo na 

výběr nemocnice, právo si stěžovat, 

pokud by se vyskytla chyba v léčebném 

procesu apod. 

 

Práva pacientů jsou uvedena v angličtině 

a dalších jazycích.  

Povinnosti pacientů nejsou víceméně 

žádné. Pacient je povinen dodržovat řád 

zařízení (nekuřácké prostředí).  

 

 

 

9.  DENNÍ REŽIM V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH  

 OBECNÝ POPIS SPECIFIK PŘÍJMU/POBYTU A PROPUŠTĚNÍ 

PACIENTA Z ÚSTAVNÍ PÉČE 

 

Hlavní zásady: 

 Pacient má právo na úctu a důstojné zacházení 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 

Klikněte na: 

 Stížnost 

 Kompenzace 

 Právo na informace 

 Souhlas s léčbou 

 Sebeurčení 

 Pitva 

 Dárcovství orgánů, transplantace 

 Tlumočník 

 Bezplatná hospitalizace 

 Doprava do/z nemocnice 
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 Pacient má právo na informace o nemoci 

 Pacient se spolurozhoduje o léčbě 

 Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb odborné úrovně 

 
V Dánsku existují různé typy nemocnic a lůžkových zařízení. V současnosti se zkracuje 

délka pobytu pacientů v nemocnicích a zvyšuje se počet případů léčených ambulantně. 

Pokoje se liší od jednolůžkových po 6lůžkové. Toalety a koupelny jsou u každého pokoje, 

anebo jsou společné pro několik pokojů. Na oddělení je společenská místnost. Strava se 

podává 5x denně. Při příjmu se stanoví dietní opatření. Nápoje jsou zdarma. 

Lékař navštěvuje pacienty dle potřeb jejich zdravotního stavu. Sestra je odpovědná za 

ošetřovatelskou péči a uspokojování potřeb pacienta.           

Pacient má své vlastní oblečení. Na odděleních je internet a možnost používání digitálních 

technologií.                                              

Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, je třeba však respektovat klid a řád zařízení.  

 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-

gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

About  health 
agreement 

projects 
Meet 

fora 

news 

toolbox Results Conferences 

Health 
agreement 

2019 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
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Směrnice s odkazy na přijetí, pobyt a propuštění. 

 

 
 

 

Tyto dokumenty jsou publikovány ve směrnicích na veřejných stránkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalizace 

Povinnosti všeobecného lékaře 

 

 Poskytnout informace pacientu i jeho rodině a příbuzným o onemocnění a průběhu 
léčby, možných komplikacích ev. vedlejších účincích, o nemocničním zařízení, 
čekacích dobách apod.  

 Poskytnou informace o alternativních postupech  
 Zvážit, jestli je třeba zajistit dopravu do nemocnice 

 

Hospitalizace a propuštění  

 

Směrnice pro přijetí 

Směrnice pro propuštění 

Otevřená směrnice 
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Povinnosti regionálního úřadu – municipality 

 Získat písemný souhlas pacienta o nakládání s informacemi o zdravotním stavu 
 Vyplnit nemocniční zprávu 
 Informovat pacienta o hospitalizaci 

 
 

 
 

 

 

10.  PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ  

STRUKTURA  

Management: 

Většina nemocničních zařízení má následující hierarchii manažerských pracovníků: ředitel 

zařízení, hlavní manažer ošetřovatelské péče a finanční manažer.  

Na všech odděleních působí:  

 Hlavní lékař – primář oddělení  

 Vrchní sestra, která odpovídá za činnost ošetřovatelského personálu na jednom 

konkrétním oddělení  

 

Léčebný proces tvoří: 

1. Primární systém 
2. Sekundární systém 

 

V primárním sektoru působí ambulantní lékaři a sestry (i sestry návštěvní služby), 

stomatologové, specialisté domácí péče, sociální pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 

farmaceuti apod.  

V sekundárním sektoru působí ústavní lékaři a sestry. Zastřešuje je organizace “Danish 

company for management in health care” (https://dssnet.dk). Dále zde působí farmaceuti v 

nemocnicích, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, psychologové, porodní 

asistentky, radiologové a další ekonomický a pomocný personál.  

Sestry mají svou profesionální organizaci “Danish Nursing Council” (DSR), (https://dsr.dk) 

 

https://dssnet.dk/
https://dsr.dk/
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Vzdělávání: 

Slib lékaře: Doctor's promise/Oath 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet 

 

Vzdělávání sester může probíhat několika způsoby. Jednou z možností je 3leté studium 

na střední škole. Další možností je studium na odborné škole, které trvá 3 roky a 10 

měsíců. Absolvent je sociálním a zdravotním asistentem. Třetí možností je tzv. EUX 

student, studium trvá 4,5 roku. Další vzdělávání pak umožní získání bakalářského titulu.  

Slib sestry – Nursing Promise/Oath (1958) 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet 

 

 

11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNICKÉ A 

OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

 UMÍRÁNÍ, PALIATIVNÍ PÉČE 

 

Všechna doporučení týkající se paliativní péče jsou 

formulována v 54stránkovém dokumentu 

“Recommendation for the palliative efforts done and 

published by the national Health board. Latest 

updated version 2017” 

V současnosti je na území Dánska 19 hospiců (1 

dětský).  Na hospicovou péči má nárok každý klient.  

 

 

https://www.laeger.dk/laegeloeftet
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet
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Paliativní péče probíhá na dvou úrovních: základní a specializované.  

 

Základní péče probíhá v nemocnicích a pečovatelských centrech, specializovaná pak v 

hospicích a paliativních centrech.  

 

Paliativní péče tedy zahrnuje spolupráci 

městských/obecních úřadů, praktických 

lékařů, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů i 

duchovních.  

V hospicích pracuje mnoho dobrovolníků (150 

dobrovolníků na 20–25 klientů). 

V roce 2010 byla zveřejněna databáze 

“Danish Palliative Care Database” (DPD). 

Cílem je monitorovat i zlepšit paliativní péči v základním a specializovaném rozsahu.  

Kompetence 

 

V posledních 20 letech probíhá tento obor výraznějším vývojem. Před 3 roky byla vydána 

doporučení pro sociální a zdravotnické pracovníky – “Recommendations for Competences 

for Social and Health Assistants”. Centrum pro rehabilitaci a paliativní péči mapuje od roku 

2009 situaci a poskytuje další vzdělávání profesionálů.  

Eutanázie 

Eutanázie není v Dánsku legální (čl. 239 trestního zákoníku – při porušení zákona může 

dojít k odnětí svobody od 60 dnů po 3 roky). 

Ve společnosti probíhají diskuze, mnoho občanů by legalizaci uvítalo. Od roku 1992 je 

možná tzv. pasivní pomoc při úmrtí – DNR (do not resuscitate) – pokud pacient vysloví 

toto přání, mělo by být respektováno.  

 

Smrt, pitva 

 

Pokud zemře člověk, dostaví se na místo lékař. Ten sepíše List o prohlídce zemřelého.  

V Dánsku je prováděno málo pitev. Pro srovnání: ve Finsku byla u 30 % zemřelých 

provedena pitva, v Dánsku to bylo u 2,4 %.  

Pokud bylo úmrtí zřejmě způsobeno trestným činem, je nařízena soudní pitva.  
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 TĚHOTENSTVÍ, POROD 

 

V Dánsku je u těhotných žen zaveden rutinní screening, jehož cílem je vyloučit zdravotní 

komplikace.  

• Mezi 4.-10. týdnem: stanovení termínu porodu 

• Mezi 11.-14. týdnem: nuchální translucence 

• Mezi 19.- 20. týdnem: malformace 

 

Tabulka screeningů. 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o novorozence 

 

 

Po porodu se provádí: 

 

1. Odběr krve z patičky pro screeningové vyšetření 17 vrozených vývojových vad 
(hormonální, metabolické poruchy, cystická fibróza). Test se provádí po 48-72 
hodinách od narození.  (viz.https://www.ssi.dk/nyfoedte) 
 

2. Vyšetření sluchu 
 

Vyšetření je dobrovolné, rodiče se sami rozhodnou, zda vyšetření chtějí nebo ne. 

Pokud je novorozenec zdráv, matka s ním může odejít z porodnice již po 3-6 hodinách (tzv. 

ambulantní porod). Pediatrická sestra navštěvuje novorozeně: 

 

 Po 5 dnech 

 Po 2-3 týdnech 

https://www.ssi.dk/nyfoedte
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 Po 2-3 měsících.  

 Po 6 měsících. Pokud se nejednalo o první porod, stačí rozhovor po telefonu.  

 Po 9-10 měsících 
 

Pediatrická sestra je v kontaktu s rodinou i po završení 1 roku dítěte (až 3 návštěvy ročně).  

1. května 2016 byl zaveden screening cystické fibrózy, který ročně podchytí asi 13 novorozenců s 

touto vadou a téměř 80 zdravých nosičů CF genu. 

 

 

 POTRAT 
 

 

O interrupci požádá žena:  

 Praktického lékaře  

 Gynekologa  

 Městský/obecní úřad  

 

Vyplní žádost o přerušení těhotenství (“formulář A”), kterou spolu s pasem/ID průkazem a 

kartou zdravotního pojištění předloží lékaři k podpisu. U dívek mladších 18 let musí s 

potratem souhlasit zákonný zástupce. Pokud žena nemluví dánsky, je přítomen tlumočník. 

Potrat se provádí nejčastěji chirurgicky, někdy podáním tablet.   

 

 

V Dánsku je možné provést interrupci do 12. týdne těhotenství. Ze zdravotní indikace je 

možné provést interrupci až do 22. týdne těhotenství. Tato situace vyžaduje souhlas tří 

lékařů. Všechny důvody k pozdějšímu ukončení těhotenství jsou uvedeny v zákoně a na 

domovských stránkách národního zdravotnického informačního systému. Ženě může pak 

být poskytnuta služba psychologa.   

Zdroj: 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.

ashx 

 

 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx
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 TRANSFÚZE 

 

V Dánsku operují Krevní centra a Asociace dárců krve, která informují občany na svých 

stránkách o tom, jak se stát dárcem. V celém státě je mnoho center a dá se říci, že v 

Dánsku je dostatek darované krve.  

 

Před transfúzí pacient podá písemně 

souhlas (zákon 4). Lékař poučí 

pacienta o možnostech léčby i 

možných komplikacích.  

V případě odmítnutí transfúze je 

pacient lékařem informován o 

důsledcích svého rozhodnutí. 

Odmítnutí transfúze není příliš časté. Obvykle se jedná o rozhodnutí z náboženských 

důvodů.  

 

Pokud je jedná o pacienta nezletilého (ml. 15 let), nebo pacienta, který má omezenou 

způsobilost, postupuje lékař podle naléhavosti stavu, ve kterém se nachází. Je-li osoba ve 

vážném stavu a transfúze je pro ni součástí neodkladné péče, lékař transfúzi podá.  

V Dánsku je přibližně 218 000 dobrovolných dárců krve, kteří poskytli 320 000 krevních 

dávek.  

 
Zdroj:  

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/ 

 

 

 

 TRANSPLANTACE, DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ 

 

Transplantace orgánů se v Dánsku provádějí ve třech transplantačních centrech: Aarhus 

University Hospital, Odense University Hospital a v National hospital Rigshospitalet v 

Kodani. 

 

Játra a plíce se transplantují v Rigshospitalet, srdce v Rigshospitalet a Aarhus University 

Hospital a ledviny ve všech třech centrech.  

 

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldende-karantaeneregler/
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Dánská neurochirurgická společnost definuje klinickou mozkovou smrt. Zákon č. 546 z 24. 

června 2005, § 53 obsahuje pravidla pro transplantace od nežijících dárců. Jednotky 

intenzivní péče jsou v neustálém kontaktu s transplantačními centry.  

 

 

Dárcovství orgánů od žijících dárců 

 

Jedná se o transplantace ledvin, zejména od dárců, kteří jsou s pacientem v 

příbuzenském vztahu.  

 

 

Jak se stát dárcem? 

 

Lidé mohou dát souhlas pro darování svých orgánů 3 způsoby:  

• Registr dárců 

• Karta dárce, kterou nosí při sobě 

• Ústní vyjádření rodině, příbuzným 

 

Ideální způsob je registrace v Národním registru a zároveň sdělení této skutečnosti v 

rodině nebo příbuzným.  

 

 

Protože je v Dánsku nedostatek vhodných orgánů pro transplantace, národní rada zdraví 

poskytuje informace a osvětu celé společnosti: www.organdonor.dk. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

Dánská transplantační centra spolupracují prostřednictvím Scandia transplant s ostatními 

skandinávskými zeměmi. Scandia transplant operuje 10 transplantačními centry, které 

vzájemně spolupracují. Mimo to Dánsko spolupracuje s dalšími evropskými centry v rámci 

Euro transplant. 

 

 

 

http://www.organdonor.dk/
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Graf ukazuje počet transplantací v Dánsku od 

roku 2007 do roku 2017. Od jednoho dárce byly 

použity průměrně 3-4 orgány.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf z 2017: nejstaršímu dárci bylo 84 let. 

Spolu s dalšímu dvěma dárci staršími 80 let 

věnovali 5 ledvin. 29 % dárců bylo starších než 70 

let. 

 

 

 

 

 

 

Graf ukazuje věk 103 dárců (2017), z nichž 

nakonec orgány od 97 dárců byly úspěšně 

transplantovány.  

 

 

 

 

 

 

Zdroje 

• “Scandia transplant”, údaje z ledna 2018 
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• Transplantační centra z Rigshospitalet, Aarhus University Hospital a Odense University 

Hospital, údaje z ledna 2018 

 

 


