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CR severských zemí 
Evropy

I. část 

(Norsko, Švédsko)



Charakteristika CR severských zemí:
• do CR menší zapojení než jiné části Evropy 

• chladné podnebí – koupací sezóna pouze 2 měsíce

• poznávací cesty soustředěny do letních měsíců

(severská nenarušená příroda, města, milí lidé) 

• tzv. bílé noci (v nejsevernějších částech regionu, 
Slunce nezapadne pod obzor) a polární záře (optický 
jev)

• v zimní části roku pouze velmi málo turistů (dlouhé 
severské noci) → krátkodobý DCR (lyžování, 
sportovní rybolov)

• zdrojové země CR



Norsko
• vyspělý stát s vysokou životní úrovní

• protáhlý tvar, velmi řídké osídlení

• bohatství v energetických zdrojích (ropa, zemní 
plyn ze Severního moře), rybolov

• království (král Harald V.)

• není členem EU!

• měna norská koruna, úřední jazyk norština

• symboly: fjordy (úzké mořské zálivy ledovcového 
původu – Hardangerfjord, Sognefjord), trollové, 
Nordkapp (nejsevernější bod evropské pevniny)



Mapa Norska:

[cit. 2013-07-02]. Dostupný pod 
licencí Public domain na 
WWW:<http://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Norway-map.png>



Hlavní atraktivity CR:

• vnitrozemí – horské scenérie, vodopády, ledovce 
(Jostedalsbreen)

• přístavy Bergen (původní dřevěná osada na 

UNESCO), Trondheim a Stavanger

• ostrovy Lofoty a Vesterály (rybářské vesničky)

• norské dřevěné kostelíky

• skanzen v Lillehammeru

• 6 000 let staré jeskynní malby u města Alta

(UNESCO)



Sognefjord v Norsku:

SCHMIDT, Peter. [cit. 2013-07-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sognefjord.jpg>



• Oslo - vládnoucí centrum Norska

- sportovní areál Holmenkollen 

- muzea a galerie: vikingská muzea,            
Frammuseet (Nansenova loď), muzeum 
Kon-Tiki (Heyerdahlův vor)

- Vigeland park (přírodní park, sochy umělce 
Vigelanda)

SIENICKI, Tomasz. [cit. 2013-07-02]. Dostupný pod 
licencí  Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSLO-NO-
02_05_ubt.jpeg>

Hrad a pevnost 

Akershus



Švédsko

• jeden z nejvyspělejších států Evropy, vysoká 
životní úroveň

• ze severských zemí největší, řídké osídlení

• království (král Karel XVI. Gustav)

• je členem EU, měna švédská koruna, úřední 

jazyk švédština

• oblast za polárním kruhem – Laponsko

• symboly: tři korunky, hokej, žlutá a modrá 
barva, Nobelova cena, IKEA

Lurdy



Mapa Švédska:

[cit. 2013-07-02]. Dostupný pod licencí Public domain na 
WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweden_CIA_
map_extended.gif>



Hlavní atraktivity CR:

• krásná a divoká severská příroda, jezera, řeky 

s peřejemi, rašeliniště (pěší turistika, rybolov, 

cykloturistika, vodní turistika, lyžařská turistika)

• národní parky: Abisko, Sarek

• střediska zimní rekreace: Falun, Leksand, Åre
• přístav Göteborg

• městečko Lund (dóm z 12. st.)

• univerzitní město Uppsala (největší kostel 

ve Skandinávii)



• Stockholm

- hlavní město s královským palácem

- starý přístav, nejstarší skanzen v Evropě

- „Benátky severu“ (spousta kanálů a mostů)

- barokní zámek Drottningholm („Versailles  

severu“, UNESCO) Drottningholm

Mastad. [cit. 2013-07-02]. Dostupný pod licencí  Creative 
Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drottningholm.jpg>



GUILLERMO. [cit. 2013-07-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_old_town_2002.jpg>

Stockholm - „Benátky severu“:


