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Summary: 

In thepresentwork isprocessed summaryof information about natural and 

tourist attractionsofNorway. Thefirst part discussesthe historical developmentofthe 

country and isdividedintoparts by historicalevents. Thefollowingsection focuses on 

the geology ofthe area and includes geographic data. Another part isdevoted 

to natural and tourist attractions ofthe country. Itisdivided intoparts, whichfocus 

on attractions in areasof Norway, such as cities and their culturalsights and 

natural attractions. 
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Anotace:  

V předloţené práci je zpracován souhrn informací o přírodních a 

turistických zajímavostech Norska. První část pojednává o historickém vývoji 

země a je rozdělena do podkapitol podle jednotlivých historických událostí. 

Následující část je zaměřena na geologii dané oblasti a zahrnuje i geografické 

údaje. Další část se věnuje přírodním a turistickým atrakcím země. Je rozdělena 

na jednotlivé části, které se zaměřují na zajímavosti v jednotlivých oblastech 

Norska, jako jsou města a jejich kulturní památky a přírodní atrakce.  
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

kg – kilogram 

km – kilometr 

m – metr 

m n. m – metrů nad mořem 

n. l. – našeho letopočtu 

OSN – Organizace spojených národů 

př. n. l. – před naším letopočtem 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

 

Cizojazyčné zkratky 

NATO - NorthAtlanticTreatyOrganisation ( Severoaltalnická aliance) 

UNESCO - United NationsEducational, Scientific and CulturalOrganization (Orga-

nizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 
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1 Úvod, cíl práce 

Bakalářská práce je věnovaná jedné z nejkrásnějších zemí světa. Norsko je 

strhující destinace, kde se prolíná úchvatná příroda s aktivním kulturním ţivotem. 

Nádherné fjordy, které se zařezávají hluboko do vnitrozemí, ledovce, které 

pokrývají vrcholky hor, horské masivy připomínající přírodní pevnosti, smaragdově 

zelená jezera a velké mnoţství hučících vodopádů tvoří okouzlující prostředí. To 

vše doplňují malebné vesničky s dřevěnými kostelíky a klidnou atmosférou. 

Protikladem těchto přírodních krás jsou Norská města, kde není nouze o kulturu a 

zábavu. Měla jsem moţnost sama tuto zemi navštívit v rámci individuální dovolené 

a vidět, co všechno nabízí. Norsko mě velmi okouzlilo, a proto jsem si toto téma 

vybrala pro svou práci.  

Cílem bakalářské práce je poskytnout souhrn informací o přírodních a 

kulturních zajímavostech Norska. První kapitola se zabývá historickým vývojem 

území, který byl pro zemi velmi dramatický. Pro přehlednost jsem z velkého 

mnoţství informací vybrala ty nejdůleţitější události.  

Následující kapitola podává přehled o  geologických a přírodních 

podmínkách země. Je zde zahrnuta jak samostatná geologie, tak geografické 

údaje.  

Hlavní částí práce je kapitola zaměřená na přírodní a turistické zajímavosti 

Norska. Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, kde jsou popsány 

nejzajímavější turistické atrakce v daných oblastech. Jde o místa nejvíce známá a 

pro turisty nezapomenutelná.  
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2 Historický vývoj území 

2.1 První osídlení 

Podle nálezů archeologů bylo první osídlenou částí Norska jeho 

severozápadní pobřeţí a to přibliţně v letech 8 000 aţ 10 000 př. n. l. Vnitrozemí 

pak bylo osídleno později, pravděpodobně okolo roku 3 000 př. n. l.  

Jedním z prvních dochovaných písemných pramenů o Norsku je zpráva 

Pythease, řeckého cestovatele, který někdy ve 4. století př. n. l. navštívil Británii, 

ze které se pak plavil dál na sever. Doplul do neznámé země a dal jí jméno Thule. 

Myslel si, ţe se jedná o ostrov, ale pravděpodobně se jednalo o západní pobřeţí 

Norska. Ve své zprávě Pytheas popisuje zemědělství a sběr medu místních 

obyvatel. Římský historik Tacitus se zase ve 2. století n. l. zmiňuje o obyvatelích 

Skandinávie jako o zdatných mořeplavcích a nazývá je Suiony. Podle 

dochovaných pramenů je tedy moţné, ţe na území dnešního Norska ţilo mnoho 

drobných kmenů. Tyto kmeny se zabývaly především lovem, rybolovem a chovem 

dobytka. Na severu země ţili tzv. Finnové, známější jako Sámové, kteří se ţivili 

především chovem sobů. Zemědělství bylo moţné jen v jiţní části země, zbytek 

pokrývaly lesy, baţiny a hory (Podhorský, 2007). 

2.2 Období Vikingů 

Koncem 8. století vstoupili do historie severní Germáni obývající 

Skandinávii. Prameny tehdejší doby začaly zaznamenávat loupeţná přepadení 

pirátů ze severu. V této době se o této zemi ještě mnoho neví.  

Díky velmi členitému reliéfu a neprostupnosti lesů v horách, byla od sebe 

lidská sídliště značně vzdálená a tvořila uzavřené celky. Nové příbytky se 

rozrůstaly pomalu a pravděpodobně mezi nimi byly velké rozdíly. Přesto si však 

v 8. a 9. století lze všimnout změn v osídlení. Ze starých usedlostí vznikala nová 

rodinná hospodářství a rozšiřovaly se louky a lány polí. V průběhu několika století 

se příhodné oblasti začaly hospodářsky vyuţívat a populace začala růst. Vyvíjely 
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se nové technologie, začala se rozvíjet výroba ţeleza, vylepšovaly se metody 

zemědělství, lidé začali vyuţívat koně k taţení pluhu a lesnímu hospodářství. I 

obydlí se postupně měnila. Nejprve lidé ţili v domech z kamene a hlíny 

dohromady s dobytkem, postupně se však obydlí rozdělila na obytný dům a 

roubená hospodářská stavení pro dobytek, tzv. selské dvorce. Zemědělci si 

přilepšovali lovem sobů, losů a sladkovodních ryb. Na pobřeţí také lovili treskovité 

ryby, sledě a tuleně. Za úlovkem se rybáři vydávali v mělkých vodách ostrůvků a 

mysů, kterých je na pobřeţí nespočetně. Pohled na otevřený oceán a myšlenka 

na cizí země na opačném konci byla pro zdejší lidi velmi lákavá. Začali se tedy 

věnovat výrobě výkonnějších lodí. Postupně svá plavidla zdokonalovali. Tyto lodě 

se staly cestou k úspěchu Vikingů a nedílnou součástí jejich kultury. Jednu 

z těchto lodí můţeme vidět na obrázku 1.  

 

Obr.1Vikingská loď z muzea v Oslu (internet 1) 

O nájezdech Vikingů je hodně zpráv, mnoho z nich však pochází 

od církevních představitelů, na které působila náhlá zjevení muţů se zbraněmi 

v robustních, hrozivě vypadajících lodích děsivě. Historici však hodnotí jejich 

výpravy jako výrazný vývoj skandinávské společnosti. Stoupající mnoţství 

populace a s tím spojený nedostatek půdy, mohlo být důvodem toho, ţe se 

Skandinávci rozhodli získat majetek snadnějším a zajímavějším způsobem. Další 

moţností vysvětlení vikingských vpádů je jakýsi akt odvety. Mezi Seveřany, kteří 

se usadili v Británii, začala působit anglosaská křesťanská misie, která činila násilí 

proti pohanům. První přepadení center křesťanů v Anglii, Irsku a Skotsku jsou pak 

logickým vysvětlením odvety. Své výpravy nazývali víkinga ten, kdo je podnikal, 
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byl víkingr. Název Norvegr(severní cesta, Norsko) ještě nebylo názvem země, 

označovalo pouze dlouhou námořní trasu okolo západního pobřeţí.  

První vikingský král byl Harald Hálfdanarson neboli Krásnovlasý a jako 

první se taky pokusil o ovládnutí Norska. V jeho době existovaly na území Norska 

tři mocenské celky: Trøndelag s přístupem na sever, Østland na východě a 

Vestland na západě. V boji o moc byli největšími konkurenty Dánové, 

ve středověku jim totiţ patřil jiţní cíp dnešního Švédska. Po smrti Haralda 

Krásnovlasého vládl jeho syn Eirik Krvavá sekera a měl za manţelku Gunnhildu 

z Jellingu, coţ znamenalo spojenectví dánských králů s rodem Haraldovým. 

Po smrti Eirika stál v čele území jeho nevlastní bratr Hakon Dobrý. Byl to první 

norský král, který byl pokřtěn v Anglii. Zavést křesťanství se mu ale nepovedlo. 

Hakon bojoval s Dány a kolem roku 960 padl v bitvě. Dánové pak zase rozšířili 

svou moc na východ Norska. První křesťanský král byl Olav Tryggvason, 

ke kterému se váţe spoustu legend. Je známo, ţe víru šířil s krutostí. Po jeho 

smrti ho nahradil známý Olav Haraldsson, který byl prohlášen za svatého. I kdyţ 

měli Norové své krále, hlavní moc tady měli pořád Dánové aţ do roku 1035, kdy 

zemřel dánský vládce Knot Veliký, a Dánové museli opustit norskou politiku. Tato 

politická stabilita trvala celé století (Bakke et al., 2005). 

2.3 Země ve středověku 

V 11. aţ 13. století populace v celé Evropě, tedy i v Norsku, rostla. Ve 14. 

století byl však tento růst zastaven vlivem morové epidemie. Během této epidemie 

došlo k masovému vymírání a odhaduje se, ţe se v Norku sníţil počet obyvatel aţ 

na jednu třetinu. Tento pokles navíc nebyl vystřídán ţádným výrazným růstem 

více neţ celé jedno století.  

V těchto letech začala v Norsku vznikat města – pevnosti Oslo, Trondheim 

a Borg. Později byl jako sídlo krále a středisko pro západní Norsko zaloţen 

Bergen. Rozvíjel se obchod se sušenými rybami, rybím tukem a dalších rybích, ale 

i jiných produktů. Městskou společnost tvořili měšťané, kteří se dělili 

na obchodníky, coţ byla vyšší vrstva, dále řemeslníky, kteří tvořili střední vrstvu a 

niţší vrstvu pak tvořili dělníci a sluţebnictvo. Nejvyšší vrstvu ve společnosti pak 
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tvořila šlechta a panovník. V první polovině 12. století vládl na území jiţ jediný 

panovník. Koruna tehdy padla na hlavu teprve sedmiletého Magnuse, syna Erlinga 

Křivého, který mu jiţ před tím zajistil královský titul. Ten musel ale království svého 

syna tvrdě hájit. Uzavřel mír s Valdemarem Velikým, dánským králem.  

Zanedlouho došlo k významnému povstání. Šlo o povstání Birkebienerů 

(březonohých), tedy chudých rolníků a uprchlé čeledi, kteří se bouřili proti norské 

šlechtě a církvi. Za svého vůdce si zvolili muţe, nejasného původu, jménem 

Sverre. Ten shromaţďoval povstalce a vytvořil velmi ukázněné vojsko. Mezi 

králem Magnusem a Sverrem se vedl dlouhý a tvrdý boj. Sverre nakonec 

Magnuse porazil a sám se stal pánem země. Jeho nástupcem se stal jeho vnuk 

HakonHakosson (později Hakon IV. Starý), kterému se pak podařilo udrţet jednotu 

země a jeho vláda byla dobou stability a míru. 

Další významnější událostí bylo spojenectví Norska se Švédskem, 

ke kterému došlo díky sňatku dcery Hakona IV. s bratrem švédského krále. 

Narodil se jim syn Magnus, který se stal dědicem norského i švédského trůnu. 

Trůn norský a švédský po něm pak zdědil i jeho syn Hakon VI. a ve snaze zajistit 

mír s Dánskem, oţenil se HakonVl. s dcerou dánského krále Valdemara Markétou. 

Tak se spojilo Norsko, Švédsko i Dánsko a vznikla tzv. Kalmarská unie. Se 

vznikem unie ale docházelo k oslabení norské politické a státní působnosti a sílil 

vliv Dánska. Dánsko v unii zaujalo vedoucí postavení. To mělo za následek, ţe 

z Kalmarské unie vystoupilo Švédsko (Bakke et al., 2005). 

2.4 Norsko součástí dánské říše 

 Za „temné“ období se povaţuje doba od počátku 16. století aţ do počátku 19. 

století. Norsko tehdy ztratilo poslední zbytky státnosti, kdyţ tehdejší dánský král 

Kristián III. vydal v roce 1536 tzv. norský paragraf. V něm stálo, ţe Norsko uţ dále 

není svébytné království a ţe se stává součástí dánského státu. Norská říšská 

rada byla nahrazena dánskou říšskou radou a začaly první pokusy „podánštit“ 

Nory. Dánština se v Norsku stala jazykem správním i obchodním. Jiná kultura neţ 

dánská nebo německá nebyla v zemi vítána.  
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V této době však Norsko zaţívalo hospodářský růst. Rostla poptávka 

po norském dřevu, rybách a kovech v Anglii i jiných zemích. Na této hospodářské 

prosperitě Norska se ale nepodílela dánská vláda, ale především norské 

obyvatelstvo. Norsko mělo velmi bohaté přírodní a nerostné zdroje. Od konce 17. 

století rostla norská produkce a tím se samozřejmě zlepšovaly ţivotní podmínky i 

sebevědomí obyvatelstva. Také tehdy proběhla  řada povstání rolníků a sedláků 

proti dánské nadvládě. Obyvatelstvo se dělilo na dvě společnosti: společnost 

selské kultury a společnost kultury úřednicko – měšťanské. Venkovské 

obyvatelstvo, tedy selská kultura, se nelišilo od městského obyvatelstva pouze 

tím, ţe mluvili norskými dialekty, zatímco měšťané pouţívali dánštinu, ale také 

mentalitou, ţivotním stylem a vzdělaností (Bakke et al., 2005).  

2.5 Budování vlastního národa 

Koncem 18. století probíhala ve Francii Velká francouzská revoluce a 

novinky o tamějších událostech se díky tisku šířily i do Norska. Dánský dvůr se ale 

neobával, ţe by se Norové nechali inspirovat revolučními událostmi z Francie. 

Patřil k několika málo dvorům, kde zprávy o revoluci nevyvolávaly paniku. Postoje 

dánského dvora dokonce umoţňovaly tolerantní vztah k revolučním ideálům i 

v samotném Norsku. Dánové měli za to, ţe vytvořili vládu, která naslouchá 

veřejnému mínění prostřednictvím svobodného tisku. Nicméně v Norsku vznikaly 

různé debatní krouţky, ve kterých se probíraly poslední zprávy z Francie, dále 

například vznikaly časopisy, v nichţ byly oslavné články o francouzské revoluci. 

Za tyto názory nebyl ale nikdo stíhán ani pronásledován právě díky dánskému 

zákonu o svobodě tisku.  

Stále probíhaly války proti Francii a Velká Británie naléhala na Dánsko, aby 

se přidalo k protifrancouzské koalici nebo aby ji aspoň podporovalo. Dánové 

nakonec ustoupili a povolili anglické ozbrojené doprovody pro své a tím i 

pro norské obchodní lodě. Norské výrobky se dostaly pod britskou ochranou aţ 

do Středozemí, za vysoké ceny se vyváţelo především ţelezo a měď. Norský 

vývoz i námořní obchod tehdy prosperoval. O spojenectví Dánska stále usilovala 

Velká Británie i Francie. Dánsko obě strany ujišťovalo svou neutralitou. Britům to 

ale nestačilo a roku 1808 zahájili bombardování Kodaně. Britská agrese rozhodla 
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o tom, ţe se Dánsko spojilo s Francií. To ale mělo negativní dopad na Norsko. 

Británie, jakoţto hlavní obchodní partner Norska, se stala nepřítelem. To 

znamenalo konec obchodní prosperity země. Kontinentální blokáda oddělila 

Norsko od Dánska a tím odřízla hlavní zdroj přísunu potravin. Toto a tehdejší 

velká neúroda v samotném Norsku pak způsobilo rozsáhlé hladomory. V roce 

1809 si hladomor vyţádal aţ 32 tisíc obětí. Krize nutila k hledání nových řešení. 

Norsko se stalo autonomní oblastí a o svém osudu muselo rozhodnout samo. 

V následujících letech docházelo k mnoha jednáním o budoucím osudu Norské 

země. K nejdůleţitějším patřilo zasedání na zámečku Eidsvoll, kde se řešilo 

vyhlášení nezávislosti Norska a diskutovalo se o přípravě ústavy. Základní 

principy, na nichţ měla být ústava postavena, byly: Norsko se stane monarchií, 

král bude mít výkonnou moc, parlament zákonodárnou moc a nezávislí soudci 

moc soudní. Dále se uplatňovala svoboda slova, svoboda tisku a svoboda 

náboţenského vyznání. Dne 17. května 1814 byla ústava podepsána a byl zvolen 

norský král Kristián Frederik. Ještě téhoţ roku došlo k napadení Norska ze strany 

švédského vůdce za účelem vytvoření unie. Krátká válka mezi Norskem a 

Švédskem skončila dohodou, kde Kristián Frederik předal norské pohraničí 

švédským posádkám, zároveň přislíbil své odstoupení z funkce, ale také dosáhl 

toho, ţe definitivní rozhodnutí o norském postavení v unii bude mít norský 

parlament. Dne 4. listopadu 1814 byl zvolen norským králem švédský král a 

vznikla unie se Švédskem (Bakke et al., 2005).  

2.6 Unie se Švédskem 

Uzavřením dohody tedy vznikl norsko – švédský stát jako unie dvou 

království. Byly spojeny jedním panovníkem, zahraniční politikou i financemi. 

Norsko mělo vlastní ústavu i samosprávu, avšak Švédsko bylo bohatší, tedy i 

hospodářsky silnější a veškerá rozhodnutí, která se týkala unie, se přijímala 

ve Stockholmu. Začlenění do nového státního útvaru vyvolalo zmatek 

ve financích, který byl doprovázen dlouhodobou hospodářskou krizí. Tu vyvolalo 

především zadluţení Norska a výrazný pokles vývozu norských produktů. Klesl 

hlavně odběr dřeva a ţeleza. Jediné odvětví, kterého se krize téměř nedotkla, byl 

vývoz ryb. Krize pak byla zaţehnána v druhé polovině 19. století. Ekonomika 
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rostla nadprůměrným tempem a z norských obyvatel se stával sebevědomý a 

vzdělaný lid. Hlavní příčinou hospodářského rozvoje se stala industrializace. Tento 

rozvoj byl však přerušen další hospodářskou krizí v letech 1875 aţ 1879. Mnoho 

podniků tehdy zaniklo, zvýšila se nezaměstnanost a krize otřásla také 

zemědělstvím. Koncem osmdesátých let 19. století se však dostavilo hospodářské 

oţivení. Díky ziskům z lodní dopravy bylo v zemi dostatek kapitálu pro investice, 

dále byl vytvořen stabilní úvěrový systém a neomezeně se dováţelo ţelezo a ocel. 

To přispělo k vytvoření výhodných podmínek pro industrializaci. Rozvíjela se 

tovární výroba například celulózy a papíru, zavedením parních strojů a později 

elektřiny se zmodernizovala výroba lodí a zpracování dřeva. Největším zdrojem 

bohatství Norska byla však námořní plavba. Norsko si vydobylo dominující místo 

v lodním podnikání. Díky růstu ţivotní úrovně obyvatelstva vzrostl i jeho počet, 

od roku 1876 do roku 1910 z 1,8 milionu na 2,4 milionu.  

S rostoucí ţivotní úrovní a také vzdělaností obyvatelstva rostl i zájem 

o politické dění. Vznikaly nové politické strany. Norsko začalo bojovat o zaloţení 

vlastního ministerstva zahraničí. Tím se samozřejmě dostalo do sporu se 

Švédskem. Tento spor vyvrcholil v roce 1905, kdy po dohodě obou národů došlo 

k rozdělení unie a Norsko se stalo samostatným národním státem. Po vyhlášení 

samostatnosti nastalo pro Norsko období tzv. „učednických let“. Země hledala své 

místo mezi ostatními evropskými státy. Politický ţivot se modernizoval a 

docházelo k hospodářským a sociálním proměnám. Ze společnosti převáţně 

zemědělské se stávala společnost průmyslová, která se výrazně hospodářsky 

rozvíjela (Bakke et al., 2005).  

2.7 Norsko ve světových válkách 

V době I. světové války bylo Norsko zemí neutrální. I tak se ho však válka 

dotkla. Ovlivnila především lodní dopravu, která zajišťovala mezinárodní obchod. 

To přineslo Norsku všemoţná omezení ve vývozu a dovozu produktů. 

Při vyhlášení neomezené ponorkové války přišla země dokonce o několik desítek 

lodí, ale hlavně o 2 tisíce námořníku, coţ vyvolalo značné rozhořčení a Norsko 

zvaţovalo, ţe vstoupí do války. Díky diplomatickému zásahu Švédska a Dánska 

byla však tato krize zaţehnána.  
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V meziválečném období, tedy v letech 1919 aţ 1939, se stalo Norsko 

vzkvétajícím státem s vyspělou společností. Jeho mezinárodní uznání dosáhlo 

vysokého stupně.  

Kdyţ pak roku 1939 vypukla 2. světová válka, Norové stáli za svou 

neutralitou a byli přesvědčeni, ţe jim nic nehrozí. Německo je ujišťovalo svými 

sympatiemi. Proto norská vláda dále udrţovala obchodní styky jak s Německem, 

tak s Velkou Británií. Pro Němce byli Norové příslušníky germánské rasy a odtud 

nejspíš plynuly jejich sympatie. Němci si chtěli Nory získat a ne je podrobit, jenţe 

Norsko mělo strategickou polohu a navíc tady měli nacisté svou podporu v podobě 

strany Národní sjednocení, kterou zaloţil Vidkun Quisling, jehoţ tvář je k vidění na 

obrázku 2. Ten se ještě před Vánocemi roku 1939 tajně sešel s Hitlerem a nabídl 

nacistům, ţe se ujme vlády v Norsku s jejich pomocí. Strategickou polohu Norska 

si uvědomovali ale také západní spojenci. Velká Británie nebrala norskou 

neutralitu nijak doslova a to se projevilo v incidentu v norských vodách, kde britská 

válečná loď zaútočila na německou loď vezoucí britské zajatce a pobila část 

posádky. Nicméně byla norská vláda i navzdory tomuto konfliktu přesvědčená, ţe 

si neutralitu zachová. Britská vláda se rozhodla prodlouţit minovou hranici 

v Severním moři aţ k neutrálním norským břehům, proti čemuţ Norové 

protestovali, ale to uţ se dávali německé invazní jednotky do pohybu a mířily k 

Norsku. Německý velvyslanec předal norskému ministru zahraničí ultimátum, ve 

kterém se mělo protestovat proti britskému zaminování a vojenská zařízení a 

přístavní pevnosti měly být předány Německu. Norská vláda však odmítla a 

rozhodla, ţe pokud má být vtaţena do války, tak rozhodně ne na straně Německa. 

Mezitím uţ ale německé jednotky obsazovaly některá norská města a i kdyţ se 

norská vláda snaţila zmobilizovat obranu, bylo uţ příliš pozdě. Dne 9. dubna 1940 

v poledne se dostal do rozhlasu Quisling a vyhlásil sesazení dosavadní vlády a 

přijetí moci jeho vládou. Norský král s tím samozřejmě nesouhlasil a prohlásit, ţe 

v takovém případě odstoupí z funkce. Později i s celou vládou odešel do Británie. 

Byl následován mnoha mladými Nory, kteří se stali příslušníky britsko – norského 

letectva a válečného loďstva.  

Norsko bylo tedy obsazeno německými vojsky. Quisling byl zanedlouho 

nahrazen Josephem Terbovenem, který plnil funkci říšského správce a měl skoro 
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neomezené pravomoci pro jednání s norským parlamentem a pro změny norských 

poměrů. Terboven rozpustil všechny politické strany, kromě Národního sjednocení 

v čele s Quislingem. Navrhoval sesadit krále i vládu kvůli tomu, ţe opustili zemi a 

dopustili se tím vlastizrady. Norsko se mělo stát součástí hospodářského prostoru 

Německa a dodávat suroviny jako hliník a vyrábět levnou elektřinu. V zemi 

docházelo k mnoha stávkám jak proti okupaci, tak proti Quislingově straně. 

Na odpor se stavěli například učitelé, divadelníci, herci, ale i pastoři. Vycházely 

ilegální tiskoviny, spisovatelé psali bojové básně a výzvy. Docházelo k odporům 

proti nuceným pracím. Norští občané pomáhali v útěku norským ţidům. Vytvářeli 

domácí odboje a vedli rozsáhlé operace proti okupantům. To si ale vyţádalo oběti 

(Bakke et al., 2005).  

 

Obr.2Vidkun Quisling (internet 2) 

2.8 Poválečné Norsko 

Po osvobození v roce 1945 na tom Norsko ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi nebylo nijak špatně. Na dlouhou dobu se dostává k politické 

moci Dělnická strana, která tvořila tzv. „stát jedné strany“. Byl to také počátek 

hospodářského růstu země. Docházelo ke spolupráci při zajišťování příjmů. 

Okupace měla za následek to, ţe se Norové sjednotili jako národ. Ti, co za války 

spolupracovali s Němci, byli potrestáni. Za vlastizradu bylo obţalováno 46 tisíc lidí, 

k nepodmíněnému vězení bylo odsouzeno 17 tisíc lidí a 37 lidí bylo popraveno, 

mezi nimi byl i Vidkun Quisling.  

Norsko se s poválečnou situací vyrovnávalo velmi dobře. Počátkem 

sedmdesátých let 20. století se zde začala těţit ropa a později na to navázala 

těţba zemního plynu, coţ byl pro Norsko velmi významný krok k modernímu státu.  
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Také kulturně se Norsko stmelilo. K vyrovnávání místních rozdílů mezi 

obyvatelstvem přispěla vyšší vzdělanost, komunikace a také televize. 

Od skromné země na okraji Evropy si Norsko vyšlapalo cestu k jedné 

z nejbohatších zemí světa. V jedné věci však stále zůstává stranou. Jiţ několikrát 

Norští obyvatelé odmítli připojení k Evropské unii (Bakke et al., 2005).  

2.9 Norsko v současnosti 

V současné době je formou vlády v Norsku konstituční monarchie.  Norské 

království (KongeriketNorge) je oficiální název a současným králem je Harald V. 

Země je rozdělena na 19 krajů, z nichţ je jedním ze samostatných celků i hlavní 

město Oslo, které má přes 590 tisíc obyvatel. Krajům se věnuji 

v samostatné podkapitole 2.9.1 Kraje v Norsku – fylke. Dalšími většími městy je 

například Bergen s více neţ 260 tisíci obyvateli a Trondheim se 170 tisíci 

obyvateli. Norové tvoří asi 90% obyvatel, mezi nejvýznamnější menšiny patří 

Sámové, Dánové, Finové a Švédové. Celkový počet obyvatel je okolo 4,9 milionů 

a úřední jazyk je norština v jejich dvou formách Bokmǻl a Nynorsk (Podhorský, 

2007 a internet 3).  

 

Obr.3Král Harald V. (internet 4) 

Norsko, jako název země, vzniklo spojením dvou slov nord – verg, neboli 

„severní cesta“. Země tak byla pojmenována, protoţe podél pobřeţí vedla známá 

a důleţitá námořní obchodní cesta. Dováţely se po ní například kůţe ledních 

medvědů, kůţe tuleňů nebo kly mroţů. Kromě toho, ţe moře slouţilo 

k poskytování přepravy, bylo a je také důleţitým zdrojem obţivy. I dnes pochází 
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bohatství Norska především z rybolovu, dále pak z těţby ropy a ze systémů 

vodních elektráren (Podhorský, 2007).  

Od roku 1949 je Norsko členem NATO. Do Evropské unie Norové jiţ 

dvakrát odmítli vstoupit, jak ukázala hlasování v referendech v letech 1972 a 1994. 

Je to mírumilovný stát, coţ potvrzuje i to, ţe kaţdý rok uděluje Nobelovu cenu 

míru a do mírových misí OSN vyslalo jiţ asi 60 tisíc vojáků.  

Norové jsou národ velmi vlastenecký, ale přesto jim to nebrání přijímat 

imigranty a uprchlíky. Jsou velmi pohostinní a vţdy vítají hosty s velkou radostí. 

Z jedné strany jsou tolerantní a liberální, na druhé straně si potrpí na zastaralé 

zákony. Platí tady například částečná prohibice. Alkohol mohou kupovat jen osoby 

starší dvaceti let a to jen ve státních prodejnách Vinmonopolet (Evensberget, 

2008). 

2.9.1 Kraje v Norsku – fylke 

 Kraj Østfold leţí na východním pobřeţí Oslofjordu. Tento kraj je zajímavý 

například tím, ţe se tady narodil známý průzkumník Roald Amundsen. Nachází se 

tady několik historicky významných měst. Například město Halden, leţící těsně 

u hranice se Švédskem, bylo pro svou strategickou polohu v historii často 

napadáno Švédy. Proto zde vznikala silná opevnění. Dodnes je dominantou města 

známá pevnost Fredrikstenfestning, kde je také moţnost navštívit Vojenské a 

kulturní muzeum.  

Akershus je hustě osídlený kraj, jenţ má na svém území i samostatný 

územní celek Oslo, které popisuji v podkapitole 4.1.1 Oslo – hlavní město. Jedná 

se o mírně zvlněnou krajinu okolo hlavního města. V tomto kraji se nachází známé 

město Eidsvoll, které bylo důleţitým místem v norských dějinách, protoţe se zde 

konalo shromáţdění pro přijetí norské ústavy v roce 1814.  

Vestfold je po Oslu druhým nejmenším krajem Norska. Jsou zde města, 

která byla významná ve vikingské době. Jedním z nich je město Tønsberg, které 

bylo zaloţeno jiţ v roce 872 a stalo se důleţitým obchodním a strategickým 

místem Vikingů.  
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Na sever od Vestfoldu se rozkládá další kraj Buskerud. Jde o krajinu 

hornatou s náhorní plošinou Hardangervidda, kde leţí stejnojmenný národní park, 

který uţ ale není součástí tohoto kraje. Nejdůleţitějším městským centrem je 

město Drammen, které je jedno z největších v Norsku. 

Dalším krajem je Oppland, kterým prochází údolí Gudbrandsdalen. V tomto 

údolí leţí největší norské jezero Mjøsa. Dále se v kraji nachází několik národních 

parků, nejvýznamnější je Jotunheimen, kde se tyčí nejvyšší vrchol Norska 

Galdhøpiggen. Nejznámějším městem tohoto kraje je bezpochyby Lillehammer, 

kde se v roce 1994 konaly zimní Olympijské hry.  

Hedmark je další kraj při hranici se Švédskem. Nachází se tady údolí 

Østerdalen, kterým protéká Glomma, nejdelší norská řeka. Hlavním městem kraje 

je Hamar, kde vznikla první ţeleznice v zemi a je tady známá sportovní hala 

ve tvaru obrácené lodi Vikingů.  

Na jihu Norska leţí další kraj Telemark. Příjemná oblast se spoustou jezer a 

řek je velmi oblíbená u turistů. Tento kraj je znám především díky Telemarskému 

kanálu, který vznikl více neţ před 100 lety. Hlavním městským centrem je Skien, 

kde se narodil nejznámější norský dramatik Henrik Ibsen (Podhorský, 2007). 

Aust – Agder je dalším krajem v jiţní části Norska, jeho pobřeţí je poměrně 

hustě osídlené, ale naopak na sever do vnitrozemí se nachází oblasti, které jsou 

neobydlené, a je tady nádherná příroda. Na pobřeţí leţí městečko Risør, které je 

oblíbené především v létě pro velké mnoţství festivalů a koncertů.  

Nejjiţnější norský kraj je Vest – Agder. Na pobřeţí jsou oblíbená letoviska 

vyhledávána především pro vodní sporty a pobyt na pláţích. Nejdůleţitější město 

tohoto kraje je Kristiansand, které patří mezi největší města Norska a je také 

největší jachetní metropolí v zemi. Leţí tady také jiţ zmiňovaný nejjiţnější bod 

Norska Lindesnes.  

Kraj Rogaland uţ spadá do západního Norska. Krajina tady začíná být 

divočejší a dobrodruţnější. Pobřeţí západního Norska je totiţ poseto fjordy. Hlavní 

město kraje je průmyslový Stavanger a je to zároveň čtvrté největší město země.  
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Hordaland je kraj, kde se hluboko do pevniny zařezává rozlehlý 

Hardangerfjord, který se při svém ústí mění ve velkou zátoku plnou ostrůvků. 

Městské centrum kraje je Bergen, druhé největší město Norska. Na území kraje 

leţí národní park Hardangervidda. 

Kraj SognogFjordane se můţe pochlubit největším norským fjordem 

nazvaným Sognefjord, který měří přes 200 km a je hluboký aţ 1308 m. V tomto 

kraji se rozkládá také horské masiv Breheimen, který pokrývá jiţ zmíněný ledovec 

Jostedalsbreen. 

MøreogRomsdal je kraj plný lákadel pro turisty. Nádherný výhled poskytuje 

vyhlídka Dalsnibba. Velmi navštěvovanou oblastí je okolí Geirangerfjordu nebo 

známá tzv. Zlatá cesta, která prochází nejhezčími částmi kraje. Největším městem 

je Ǻlesund.  

Sør – Trøndelag je krajem středního Norska. Země se tady zuţuje a krajina 

má drsnější ráz. Největší fjord kraje je Trondheimfjorden, jenţ je ráj pro rybáře. 

Nejdůleţitějším městským centrem je Trondheim, třetí největší město v Norsku.  

Nord -  Trøndelag také ještě spadá do oblasti středního Noska. Nejklidnější 

místa tohoto kraje se nachází u hranice se Švédskem, ale mnoho opuštěných 

oblastí najdeme i u pobřeţí. Krajem prochází údolí Namdalen, jímţ protéká řeka 

Namsen, která proslula mnoţstvím lososů (Podhorský, 2007).  

Kraj Nordland spadá do severního Norska. Nedůleţitější roli v oblastech 

severního Norska hraje příroda a to nejen v případě tohoto kraje, ale i u dvou 

následujících. K vidění jsou nádherné hory, úrodná údolí, ale i velké mnoţství 

ostrovů. Součástí kraje je souostroví Lofoty s malebnými zátokami a rybářskými 

domky. V tomto kraji se taky dostáváme za polární kruh, konkrétně za rovnoběţku 

na 66°33´.  

V kraji Troms se nenachází ţádné pověstné turistické atrakce, proto není 

příliš známý, ale to, ţe není příliš turisticky vytíţen, jen prospívá jeho překrásné 

přírodě. Do kraje Troms patří souostroví Vesterály, které je tvořeno ostrovy 

Hinnøya, Andøya a Langøya. 
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Nejsevernější a nejméně lidnatý kraj v Norsku je Finnmark. Krajina je spíše 

rovinatá, fjordy na pobřeţí jsou široké a ostrovy jsou od pevniny odděleny úzkými 

průlivy.  Ve vnitrozemí ţijí tradiční obyvatelé Sámové. Nejnavštěvovanější místo 

Finnmarku je Nordkapp, nejsevernější bod Norska (Podhorský, 2007).  

3 Geologie vymezené oblasti 

3.1 Geologické poměry 

Jak bylo uvedeno výše, Norsko leţí na Skandinávském poloostrově. Tento 

poloostrov je součástí fyzickogeografické jednotky nazvané Skandinávie, která je 

tvořena územím Norska, Švédska, Finska, Kolským poloostrovem, Karelskou 

republikou a malou částí Ruské federace. Podle Václava Krále (1991) pojmenoval 

tuto část pevniny jiţ v roce 1898 geolog W. RamsayFennoskandie. Geologická 

hranice oblasti, která odděluje předprvohorní metamorfované horniny 

od prvohorních sedimentů, je současně hranicí fytogeografickou a klimatickou, coţ 

znamená, ţe jednotka geologická je i jednotkou fyzickogeografickou. Oblast 

Fennoskandie se rozprostírá na ploše o velikosti 1 390 000 km2. 

Fennoskandie je na severozápadní straně vyzdviţená a spadá do moře 

příkrým fjordovým pobřeţím. K jihovýchodu je její sklon naopak mírnější, většinou 

bez větších svahových stupňů nebo ohybů.  

Od konce kaledonského vrásnění aţ do zalednění ve čtvrtohorách byl 

povrch Fennoskandiedenudován a erodován. Ale také během zalednění 

docházelo k zbrušování a sniţování krajiny. Činnost ledovce způsobila usměrnění 

tvarů povrchu ve směru jeho pohybu, tzn. na jih, jihovýchod, východ a někde i 

severovýchod.  

Skalní podklad Fennoskandie je tvořen horninami, které vznikly v prvních 

dobách vývoje Země, proto je to nejstarší součást evropské pevniny. 

Fennoskandie se dělí na dvě hlavní jednotky, na Skandy a baltský štít, a to podle 

odlišného vývoje a stáří (Král, 1999).  

Baltský štít je podklad Fennoskadie tvořený prahorními a starohorními 

horninami, na který je nasunutá horská oblast Skand. Jeho horniny jsou 
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především silně metamorfované pronikající hlubinnými vyvřelinami. 

Z přeměněných hornin se vyskytují převáţně různé druhy rul, ale také migmatity, 

granulity, svory a v různém stupni přeměněné vápence, pískovce, křemence a 

droby. Z hlubinných vyvřelin jsou tu zastoupeny granodiority a ţuly, dále pak 

basické vyvřeliny, například gabra a pyroxenity.  

V baltském štítu jsou tři masivy, které jsou zároveň nejstaršími prahorními 

jádry. Jedním z nich je kolský masiv, kde byly objeveny horniny staré 3,5 aţ 3,8 

miliard let. Další masivy jsou karelský a jihoskandinávský. Během prahor a 

starohor došlo k několika horotvorným cyklům a vznikla horská pásma, která byla 

vlivem exogenních činitelů zarovnávána (Král, 1999).  

Mohutná horská soustava Skandy vznikla v prvohorách vlivem 

kaledonského vrásnění a dnešní Skandy jsou jejím pozůstatkem. Pohoří je 

tvořeno útvary mladších starohor a starších prvohor, kde se vyskytují 

metamorfované i nemetamorfované horniny, jejichţ petrografické sloţení je velmi 

pestré.  

Ve čtvrtohorách, kdy se podnebí ochladilo, vznikly ve Skandách ledovce, 

které se spojily a tak se vytvořil jeden velký ledovcový štít. Tento štít pokryl celé 

území Fennoskadie, dále zasahoval aţ do středu Evropy a východoevropské 

roviny. Vlivem tlaku ledovce se velká oblast skandinávské pevniny dostala 

pod mořskou hladinu. Později, při odtávání ledovce, se začala pevnina postupně 

zvedat. Zdvihy pokračují aţ do současnosti. Podle Krále (1999) například 

v Botnickém zálivu dosahují aţ 1 m za sto let.  

Skandy se táhnou na západním pobřeţí Fennoskandie a jsou dlouhé 1 750 

km a široké okolo 150 aţ 300 km. Největší část zabírají na jihu Norska, kde se 

nachází také jejich nejvyšší masivy jako Jotunheimen s nejvyšší horou 

Galdhopiggen, dále masivy Dovrefjell, Rondane a Breheimen. Tyto horské masivy 

dosahují výšek nad 2 000 m. Ve směru na severovýchod se pásma hor sniţují, ale 

dále na sever se zvedají a znova přesahují 2 000 m.  

Horský reliéf se ve Skandách rozděluje na tři typy. Prvním typem je 

středohorský, který je i nejčastější a vyznačuje se zaoblenými hřbety nebo vrcholy 

a mírnými svahy. Dalším typem jsou hory s náhorními plošinami, které jsou 
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většinou uspořádány stupňovitě a mívají příkré svahy, někdy vyšší neţ 500 aţ 

1 000 m. Nejvíce se vyskytují v jiţní části Skand v Norsku, kde je jiţ zmiňovaná 

největší náhorní plošina Hardangervidda. Třetím typem je velehorský nebo také 

alpinský typ reliéfu, jenţ je charakteristický vysokými štíty, skalnatými hřebeny a 

ledovcovými kary. Tento typ se vykytuje v jiţním Norsku, v jeho vrcholových 

oblastech a místy i na pobřeţí a také za polárním kruhem na severu Norska. 

Nejvyšší vrcholy Skand jsou z velké části tvořeny basickými horninami gabra nebo 

amfibolity (Král, 1999). 

3.2 Geografie 

Norko, svou rozlohou 385 364 km2, je jednou z největších zemí Evropy. 

Leţí na Skandinávském poloostrově, jak vidíme na obrázku 4, a jeho pobřeţí je 

omýváno vodami průlivu Skagerrak, Severním mořem, Norským mořem a 

Barentsovým mořem. Nejsevernější bod je Severní mys, neboli Nordkapp a 

naopak nejjiţnější bod je Lindesnes (Evensberget, 2008, internet 5).  

 

Obr. 4 Poloha Norska v rámci Evropy (internet 6) 

Země patří mezi nejhornatější státy v Evropě. Skandinávské pohoří – 

Skandy – prostupuje téměř celým územím. Nejvyšší hora je Galdhøpiggen, která 

dosahuje výšky 2 469 m n. m. a nachází se v pohoří Jotunheimen. V některých 

vrcholových oblastech se vyskytují ledovce. Celková plocha ledovců je asi 5000 

km2. Největší ledovec je Jostedalsbreen, který má rozlohu 487 km2 (Podhorský, 

2007). 
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Je zde také poměrně hustá říční síť. Nejdelší řeka je Glomma s délkou 611 

kilometrů. Protoţe se mnoho řečišť vyvinulo aţ po tom, co ustoupil pevninský 

ledovec, vyznačují se norské řeky nevyrovnaným spádem a mnoţstvím vodopádů. 

Také je zde velké mnoţství jezer vzniklých převáţně ledovcovou činností. Největší 

z nich je jezero Mjøsa o rozloze 365 km2 (Podhorský, 2007). 

Co se týká klimatickým poměrů, jsou v různých částech země různé. 

Převládají větry ze západního směru, které přinášejí hojné sráţky od Atlantického 

oceánu. Na pobřeţí jsou chladná léta a mírnější zimy. U pobřeţí je podnebí docela 

mírné, coţ je ovlivněno Golfským proudem. Proto je zde tepleji neţ jinde ve stejné 

zeměpisné šířce. Průměrná teplota v červenci je v Oslu 18°C, ale například 

v Tromsø jen 12°C. Svahy Skandinávských hor obrácené k Atlantickému oceánu 

patří v Evropě k nejdeštivějším místům. Ve vnitrozemí je průměr sráţek mnohem 

menší (Podhorský, 2007).  

Rozmanitost fauny a flóry se liší v jednotlivých částech země, coţ je dáno 

právě klimatickými rozdíly. Existuje zde několik vegetačních pásem. Ze severu se 

táhne arktické pásmo, tedy tundra, kde se vyskytují převáţně mechy, lišejníky a 

také břízy. Na něj navazuje směrem na jih subarktické pásmo neboli lesotundra, 

kde jsou jiţ souvislé lesní porosty. V lesotundře ţijí velcí savci jako sob, los nebo 

piţmoň. Na subarktické pásmo pak navazuje pásmo jehličnatých lesů, které je 

tvořeno většinou smrkem a borovicí. Ţije zde například los, jelen, rys, vlk, rosomák 

nebo medvěd. Z ptáků jsou zde zastoupeni především malí pěvci. Na pobřeţí a 

na ostrovech se pak vyskytují velké kolonie racků, buřňáků nebo papuchalků. 

V moři ţijí lososi, tresky a sledi, z větších pak kosatky a delfíni. Jiţní Norsko spadá 

do pásma lesů smíšených, kde se rovnoměrně střídají listnaté a jehličnaté stromy 

(Podhorský, 2007). 

K Norsku patří i Svalbard, coţ je název pro skupinu ostrovů v severní 

oblasti Atlantického oceánu. Nejrozsáhlejší je souostroví Špicberky, jejichţ rozloha 

je 61 000 km2. Na jejich území leţí několik norských národních parků. Dále sem 

patří osamělý ostrov Jan Mayen, který má sopečný původ a rozlohu 380 km2. 

Sopka Beerenberg, která je s 2 277 m nejvyšším vrcholem ostrova, je jiţ vyhaslá a 

její kráter je vyplněn sněhem. Dalším ostrovem je Bjørnøya (Medvědí ostrov) 
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o rozloze 178 km2, leţící mezi severním norským pobřeţím a Špicberky (Král, 

1999).   

 

Obr.5Mapka Svalbard (internet 7) 

4 Přírodní a turistické zajímavosti 

4.1 Východ Norska 

Východním Norskem bývá nazývaná oblast, která se ve skutečnosti 

nachází v jiţní části země u hranice se Švédskem. Je to oblast s velkou hustotou 

zalidnění, neboť v okolí Oslofjordu ţije aţ polovina populace celé země. Z velkého 

mnoţství měst, která se tady nacházejí, je největší hlavní město Oslo. Příroda je 

zde stejně úchvatná, jako v ostatních částech země. Turistické stezky vedou 

kolem ledovců, vodopádů a hor pokrytými sněhem. S krásnými národními parky, 

kouzelnými vesničkami, dřevěnými kostely a horskými masivy můţe východ 

Norska konkurovat západním fjordům (Podhorský, 2007).  

4.1.1 Oslo – hlavní město 

Název Oslo je odvozeno ze dvou slov a to ze slova Ás, coţ ve staronorštině 

znamená bůh a ze slova Lo, které znamená louka. Takţe význam názvu města je 

Louka Bohů. Podle kronikáře SnorrihoSturlusona město zaloţil král Harald 

Hardrǻde kolem roku 1048. Jeho syn zde nechal později vybudovat katedrálu a 
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zaloţil biskupství. Začátkem 14. století tady byla postavena pevnost Akershus a 

královská rezidence, ačkoli královským sídlem byl v té době Bergen. V  první 

polovině 14. století se město vyvíjelo, avšak kolem roku 1349 byl tento vývoj 

zastaven. Bylo to v době, kdy Evropu zasáhla morová epidemie a zemřela více 

neţ polovina obyvatelstva. Úřady byly přesunuty do Stockholmu a význam Osla 

byl zcela zapomenut. Město bylo znovu vzkříšeno aţ dánským králem Kristiánem 

IV. v roce 1624 po velkém poţáru. Kristián IV. ho nechal celé obnovit a nazval ho 

Christiania. Město prosperovalo po celou dobu dánské nadvlády a také během 

unie se Švédskem. V roce 1905 získalo Norsko nezávislost a Christiania se stala 

sídlem krále a hlavním městem. O dvacet let později získalo Oslo svůj původní 

název (Lee, 2005).  

V dnešní době je Oslo jednou z největších evropských metropolí, ve které 

ţije více neţ půl milionu lidí. Můţe se pyšnit originální architektonikou, mnoţstvím 

výjimečných muzeí a ve vzdálenějším okolí i krásnou přírodou (Podhorský, 2007).  

Velké mnoţství nejvýznamnějších památek a institucí v Oslu se nachází 

v západní části města. Je to tzv. srdce města, protoţe zde byl postaven Královský 

palác a vybudována třída Karl JohansGate. Třída Karl JohansGate je nejrušnější a 

nejznámější ulicí v Norsku a kaţdodenně přes ni přejde asi 100 tisíc lidí. Ulice je 

lemována nejrůznějšími restauracemi, prodejnami se speciálním zboţím a 

obchodními domy, ale hlavně nejdůleţitějšími institucemi Norska.  

Na západním konci třídy se vznešeně tyčí Královský palác. Tento palác 

nechal postavit král Karl Johan po nástupu na švédsko – norský trůn. Palác je 

postaven na vyvýšeném místě z omítnutých cihel, coţ potvrzuje obrázek 6. Má tři 

křídla a kaţdé z nich má tři podlaţí. Zahrada Slottsparken, která obklopuje palác 

z jihu a východu, není oplocena a je přístupná návštěvníkům. Park na západní 

straně je však soukromý majetek, proto je pro veřejnost uzavřen.  
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Obr. 6Norský královský palác (internet 8) 

Na opačném konci třídy Karl JohansGate stojí budova norského 

parlamentu.  Mezi Královským palácem a budovou parlamentu stojí další 

významné instituce, například univerzita, jejíţ budova je postavena 

v neoklasicistním stylu a v jejíţ aule jsou obrazy známého norského malíře 

Edvarda Muncha. Naproti budovy univerzity je barokní budova Národního divadla.  

Další významné instituce v okolí třídy Karl JohansGate jsou Národní galerie 

a Historické museum.  V Národní galerii je k vidění největší sbírka obrazů, kreseb, 

rytin a soch v zemi. Je zde například známý obraz Výkřik od Edvarda Muncha. 

Historické museum zase nabízí pohled do dějin od nejstaršího osídlení aţ po 

současnost. Další známá musea v okolí jsou Museum uţitého umění nebo 

Ibsenovo museum, coţ je museum známého norského spisovatele.  

Od ulice Karl JohansGate směrem k moři se nedaleko nachází náměstí 

Rǻdhusplassen s modernistickou městskou radnicí. Objekt je obloţen tmavě 

červenými cihlami a je to administrativní centrum města. Právě tady se 

kaţdoročně uděluje Nobelova cena míru (Evensberget, 2008).  

 

Obr.7Radnice v Oslu (internet 9) 
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Na jihozápadě od radnice se podél přístaviště táhne známá promenáda 

AkerBrygge se spoustou obchodů a restaurací (Podhorský, 2007).  

Ve východní části centra města vzniklo první trţiště, ze kterého se samotné 

město pak vyvinulo. Nejdůleţitějším turistickým prvkem této městské části je 

pevnost Akershus, která se tyčí na konci Oslofjordu.  Slouţila k ochraně Osla proti 

útokům z moře. Dnes pevnost uchovává různé historické předměty a je jedním 

z hlavních míst v pořádání vládních událostí.  

Další zajímavostí je katedrála, která od doby svého vzniku prošla řadou 

rekonstrukcí. Výzdobu provádělo mnoho výborných umělců. Katedrála nabízí 900 

míst k sezení, ve věţi je obrovský zvon váţící 1 600 kg a tři zvony menší, 

pod katedrálou je krypta.  

Nachází se tady také mnoho muzeí například Museum norského odboje, 

Museum norské architektury, Museum současného umění nebo Divadelní 

museum (Evensberget, 2008).  

Součástí Osla je poloostrov Bygdøy, na který se lze přeplavit z promenády 

AkerBrygge. Bygdøy je pověstný zajímavými musei. Jedno z nich je například 

museum Fram, které je pojmenované po polární lodi Fram, s níţ Roald Amundsen 

a jeho posádka podnikaly výpravy k pólům. Další důleţité museum je Museum 

Vikingských lodí, kde jsou vystavené především tři asi tisíc let staré vikingské lodě 

Oseberg, Tune a Gokstad. Byly obloţeny nepropustným jílem, proto vydrţely 

do dnešní doby. Zajímavým museem je Museum Kon – Tiky, kde je k vidění 

například vor ThoraHeyerdahla, který se s ním plavil roku 1947 z Peru 

do Polynésie. Dále se zde nachází jeden z nejstarších skanzenů na světě Norské 

lidové museum, kde je expozice věnována komplexnímu norskému lidovému 

stavitelství. Součástí expozice je předvádění tradičních činností jako vaření 

nad ohništěm nebo krmení dobytka. V létě se tady pravidelně uskutečňuje akce 

nazvaná Norský večer, během níţ si návštěvníci mohou vyslechnout tradiční 

norské pohádky nebo shlédnout či zatančit si lidové tance.  
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Obr.8 Muzeum lodi Fram (internet 10) 

Také v okolí centra jsou zajímavá místa, která stojí za návštěvu. Jedno 

z nich je lyţařský areál Holmenkollen, kde se v roce 1952 uskutečnily zimní 

Olympijské hry. Jsou tu mnohakilometrové tratě pro lyţování a známý skokanský 

můstek, ale také Lyţařské muzeum, kde se kromě expozice historie lyţování a 

části věnované badatelům Roaldu Amundsenovi a FridtjofuNansenovi nabízí 

záţitek na simulátoru skoku ze skokanského můstku nebo sjezdu ze sjezdovky 

(Podhorský, 2007).  

Za zhlédnutí také stojí Vigelandsparken, coţ je park pojmenovaný 

podle sochaře Gustava Vigelanda. Nachází se v něm přes 200 jeho soch a 

sousoší znázorňující lidstvo a lidský ţivot. Nejznámější je monolit proplétajících se 

lidských těl z ţuly, jenţ je zároveň nejvyšším bodem v tomto parku. Měří kolem 15 

metrů a je sloţen ze 121 propletených postav. Okolo monolitu je 36 sousoší 

prezentující fáze a vztahy ţivota (Evensberget, 2008).  

Severně od centra Osla se táhne krajina nazvaná Nordmarka. Je to oblast 

charakteristická jezery a zalesněnými pahorky. Je tady mnoho turistických stezek, 

proto je to velmi oblíbený cíl nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Jednou 

z oblíbených tras je výšlap k televiznímu vysílači Tryvannstǻrnet odkud je 

nádherný výhled na Oslo i široké okolí (Lee, 2005).  
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4.1.2 Lillehammer 

Toto město je velmi oblíbené lyţařské středisko. Do podvědomí se ale 

dostalo především díky zimním olympijským hrám, které se zde konaly v roce 

1994. Město leţí na severním okraji jezera Mjøsa a je obklopeno statky, malými 

vesnicemi a lesy (Butler et al., 2012).  

Před konáním olympiády v roce 1994 investovala norská vláda asi 2 

miliardy norských korun do vylepšení zdejší infrastruktury. Vzniklo několik 

zařízení, která se pouţívají i dnes. V komplexu pojmenovaném Olympiaparken si 

mohou návštěvníci prohlédnout olympijská sportoviště i jiná místa spojená 

s olympiádou. Jedním z nich je skokanský můstek Lygǻrdsbakkene, který je 

vysoký 136 m a úhel místa dopadu je 37,5°. Během olympiády byly okolo můstku 

postaveny tribuny pro 50 tisíc diváků. Konalo se tady i zahájení her. Ještě dnes 

kousek od můstku stojí věţ, na které hořel olympijský oheň. Na můstek vede 

lanovka, ze které je úţasný výhled na město. Nebo je moţnost dostat se tam i 

pěšky po 952 schodech. Celý můstek vidíme na obrázku 9. Zajímavé je i Norské 

olympijské muzeum, které je v hokejovém areálu HǻkonsHall. Toto muzeum se 

zabývá expozicemi starověkých i novodobých her a úspěchy norských 

reprezentantů, ale také lillehammerskou olympiádou.  

 

Obr.9Lyžařský můstek Lygǻrdsbakkene (internet 11) 

V Lillehammeru je i nejlepší muzeum lidové architektury v zemi nazvané 

Maihaugen. Je to dílo lillehammerského zubaře AnderseSandviga. Skanzen je 

v podstatě malé městečko, které tvoří asi 180 domů. Mezi nejzajímavější stavby 

patří sloupový kostel převezený z Garma, poštovní muzeum a stavení ze statku 
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Bjørnstad. Hlavní části skanzenu jsou tvořené městskou a venkovskou 

architekturou a na ně navazuje architektura 20. století.  

Další zajímavá místa ve městě Lillehammer jsou Bjerkebӕ k, coţ je museum 

věnované ţivotu slavné norské spisovatelky SigridUndsetové, dále Muzeum 

umění, nebo Norské muzeum historických vozidel (Butler et al., 2012).  

4.1.3 Národní park Rondane 

První národní park v Norsku byl zaloţen v roce 1962. Rozkládá se na 963 

km2 a má za úkol chránit stejnojmenný horský masiv, který je povaţován za jednu 

z nejlepších vysokohorských turistických destinací. Předpokládá se, ţe tuto oblast 

lidé osídlili jiţ před několika tisíci lety, jak dokládají pohřební mohyly a prastaré 

sobí pasti.  

Značná část zdejší přírody, která je pokrytá ledovci a lišejníky, leţí ve výšce 

nad 1400 m n. m. a některé skalnaté vrcholky přesahují dokonce 2000 m n. m., 

jako například nejvyšší vrcholy Rondslottet (2178 m n. m.) a Storronden (2138 m 

n. m.). Ţije tady asi jen 28 druhů savců a 124 druhů ptáků. Zároveň je park jedním 

z posledních míst, kde se potuluje jedno z největších stád divokých sobů, jak 

můţeme vidět na obrázku 10 (Butler et al., 2012).  

 

Obr.10 Sobi v přírodě (internet 12) 

 



Monika Ivanová: Norsko – země přírodních krás 

 

2012 26 

 

4.1.4 Národní park Jotunheimen 

Tento národní park se rozkládá na ploše 1151 km2 a jeho název znamená 

„domov obrů“. Je tvořen vysokými horami a ledovci a je nejoblíbenější a 

nejvyhledávanější přírodní oblastí v Norsku. Je zde mnoho turistických tras, které 

vedou úchvatnými údolími, kolem hlubokých jezer, burácejících vodopádů a 

ledovců. Je tady hned několik horských vrcholů přesahujících 2300 m n. m. 

Jedním z nich je samozřejmě Galdhøpiggen s výškou 2469 m n. m.  

Parkem vede známá a svým výhledem naprosto úţasná silnice zvaná 

Sognefjellsvegen. Je představovaná jako jedna z nejhezčích projíţděk v zemi. 

Údajně ji postavili nezaměstnaní mladíci v roce 1939. Je to nejvýše poloţená 

silnice v severní Evropě, protoţe stoupá aţ do výše 1434 m n. m. Silnice bývá 

většinou otevřená od května do září. Záleţí, kdy roztaje sníh, který se tady někdy 

drţí aţ do začátku července. Místy je dost úzká a po obou jejích stranách mohou 

být sněhové bariéry i několik metrů vysoké. Touto silnicí projíţdějí většinou 

motorová vozidla, ale populární je i u cyklistů. Často bývá řazena mezi 

nejkrásnější cyklotrasy světa. Je to však velmi náročná trasa a vyţaduje výbornou 

fyzickou zdatnost i vybavenost bicyklu.  

Také pěší turistika je v Jotunheimenském národním parku samozřejmostí. 

Nabízí se mnoho moţností jak vidět skvostnou přírodu. Například túra 

na Galdhopiggen je plná ledovců, úzkých hřebenů a skalních amfiteátrů, jedná se 

o náročný osmihodinový výstup s převýšením 1470 m. Další moţností je trasa 

po Besseggenském hřebenu, coţ je nejoblíbenější trasa v Norsku. Tento fakt, ţe 

je oblíbená, dokládá i to, ţe během tří měsíců v roce, kdy je schůdná, ji pokoří více 

neţ 30 tisíc turistů. Takţe nevýhodou této trasy je, ţe je dost frekventovaná (Butler 

et al., 2012). 

4.1.5 Hardangervidda 

Je to náhorní plošina, jejíţ součástí je stejnojmenný národní park, který uţ 

spadá do kraje západního Norska. Rozkládá se v severní tundře a je nejjiţněji 

poloţeným domovem polárních lišek a také útočištěm největšího stáda divokých 

sobů v Norsku. V roce 1998 jich zde ţilo 19 tisíc. V poslední době jejich počet klesl 
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asi na 7 tisíc. Tento pokles je ale ve shodě s programem správy parku 

o přírodních zdrojích. Ještě nedávno tady totiţ platil zákaz jejich lovu a to vedlo 

k tomu, ţe se stádo rozmnoţilo a díky nedostatečnému mnoţství potravy 

jednotlivé kusy nebezpečně ubývaly na hmotnosti. 

Pěší turistika na Hardangerviddě je přijatelná jen červenci a srpnu. 

Po zbytek roku je to díky sněhu a moţnosti náhlé změny počasí příliš riskantní. 

Vedou tudy různě dlouhé a náročné turistické trasy. Někdy jde o snadné dvou aţ 

tří hodinové procházky, někdy se můţe jednat aţ o několikadenní túry. Vţdycky 

ale vedou okouzlující přírodou, kterou tvoří ledová jezera, pustá rašeliniště a 

sněhem pokryté hory (Butler et al., 2012). 

4.2 Jih Norska 

Lidé znají Norsko především jako zemi fjordů a horských masivů. Avšak jih 

země dává moţnost poznat jej úplně z jiné strany. Ať uţ je tato oblast výjimečná 

krásnými bělostnými a v létě i rušnými vesničkami na břehu moře nebo naopak 

idylickými vesnicemi s dřevěnými kostely a bohatou kulturou ve vnitrozemí a lesy 

krášlenými temnými jezery, je turisty velmi vyhledávaná (Butler et al., 2012).  

4.2.1 Kristiansand 

Kristiansand je páté největší norské město. Je to rušné město, které nabízí 

širokou škálu obchodů, skvělé restaurace i bohatý noční ţivot. Je to jedno z míst, 

kam norští obyvatelé jezdí v létě za sluncem. Velmi oblíbená prázdninová 

destinace je to i pro děti, neboť se tady nachází Dyrepark. V překladu to znamená 

„zvířecí park“ a vznikl kombinací několika parků. Prvním je zábavní park, 

ve kterém se děti mohou zúčastnit plavby na pirátské lodi, honby za pokladem 

nebo navštívit strašidelný zámek. Dalším parkem je Kardamomové městečko, 

které bylo vytvořeno přesně podle dětských příběhů spisovatele ThorbjørnaEgnera 

a je nazvané podle základní ingredience skandinávských vaflí. Další částí je vodní 

park s bazény a skluzavkami a poslední a největší částí je ZOO, kde ţijí různé 

druhy zvířat.  
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Nejvýznamnější stavbou ve městě je Christiansholmská pevnost, která byla 

postavena ve druhé polovině 17. století, aby chránila město před útoky z moře. 

Proto byly její zdi silné aţ 5 m. Nepřátelům se nikdy nepodařilo tuto pevnost 

pokořit. 

Další zajímavostí je například katedrála postavená v roce 1884 ve stylu 

pozdní gotiky, která pojme aţ 1800 lidí nebo Setesdalsbanen, coţ je 

širokorozchodná ţelezniční trať (Butler et al., 2012). 

4.2.2 Kongsberg 

Je to příjemné město obklopené hustými lesy a divokou protékající řekou. 

Je tady pěkné přírodní prostředí, spousta muzeí a kulturního vyţití, ale hlavně 

královský stříbrný důl, se kterým je spjatá celá historie města.  

V roce 1623 údajně objevily stříbro v blízkém údolí Numedal dvě děti 

s volem. Otec těchto dětí se pokusil nalezené stříbro zpeněţit. To se ale doneslo 

královským vojákům, kteří zatkli celou rodinu a přinutili je vyzradit místo, kde bylo 

stříbro nalezeno. Za nějakou dobu tady bylo zaloţeno město Kongsberg a díky 

stříbrné horečce se v té době stalo druhým největším městem Norska. Poslední 

důl skončil svou činnost v roce 1957, ale dodnes je tady státní mincovna.   

Do královského stříbrného dolu je moţné se podívat v rámci organizované 

exkurze. Hlavní štola největšího dolu sahá do hloubky 1070 m, z toho 550 m 

pod úroveň moře. Na začátku exkurze se návštěvníci projedou vláčkem částí, 

kterou horníci museli vykopat bez techniky a dynamitu, aby mohli čerpat vodu. 

Hornina se nejprve musela nahřát plamenem a pak polít vodou, aby praskla. 

Tímto způsobem se štola rozšiřovala. Byla dokončena za 73 let. K vidění jsou tu i 

nástroje pouţívané při těţbě nebo důmyslný výtah. Probíhá tady také instruktáţ 

výroby vlastní mince, rychlokurz vykopání dolu ve své vlastní zahradě a 

pro odváţnější exkurze s lanem a baterkou.  

Další, co Kongsbergu stojí za návštěvu je Norské hornické muzeum. Toto 

muzeum je umístěno v huti z roku 1844 a zabývá se historií hornictví ve městě. Je 

tu spoustu hornických předmětů, modelů a hornin a dokonce i staré tavící pece. 

V budově muzea se nachází i Královská mincovna, která tady byla přemístěna 
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z pevnosti Akershus v Oslu v roce 1686, dále muzeum lyţování a muzeum zbraní 

a průmyslu. Vstupy do všech těchto muzeí i mincovny jsou zahrnuty v jedné 

vstupence.  

Další zvláštností je KongsbergKirke, neboli Kongsbergský kostel. Tento 

kostel byl otevřen v roce 1761 a je to největší barokní kostel v zemi. Interiér je 

rokokový a tvoří ho zdobené lustry a neobyčejný oltář, který kombinuje oltářní 

obraz, varhany i kazatelnu z jedné stěny. V létě se tady konají kaţdou středu 

varhanní koncerty.  

V Kongsbergu se také vţdy na začátku července koná druhý největší 

festival v Norsku. Jde o jazzový festival a zúčastňuje se ho mnoho zahraničních i 

norských hudebníků. Část výnosu jde na dobročinné účely (Butler et al., 2012).  

4.2.3 Telemarský kanál 

Telemarský kanál byl vybudován v letech 1887 – 1892 pro přepravu dřeva. 

Měří 105 km a spojuje města Skien na pobřeţí a Dalen, které se nachází aţ 

v severozápadní části kraje Telemark. Tvoří ho jezera a jednotlivé kanály a plavba 

po něm je neopakovatelným záţitkem. Od června do poloviny srpna se kaţdý den 

vydávají různá plavidla na plavbu těmito kanály. Telemarský kanál nabízí několik 

tras, některé jsou půldenní, jiné mohou zabrat celý den.  

Jedním z výchozích bodů je jiţ zmíněný Skien, který je zajímavý tím, ţe se 

zde narodil slavný norský spisovatel a dramatik Henrik Ibsen. V zemědělské 

usedlosti, kde Ibsen jako dítě nějakou dobu ţil se svou rodinou, je dnes jedinečné 

muzeum Henrik Ibsenmuseet. Domem provází průvodci, kteří dobře znají Ibsenův 

profesní ţivot a jsou připraveni odpovídat na jakékoli otázky a ve stodole je 

připravena audiovizuální projekce (Butler et al., 2012).  

4.2.4 Lindesnes 

Lindesnes je nejjiţnější výběţek Norska. Jedná se o poloostrov, ze kterého 

je občas moţno vidět sílu přírody rozpoutanou mezi Severním mořem a průlivem 

Skagerrak.  
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Známý je klasický maják LindesnesFyr, který se tyčí nad mysem. Kousek 

od něj jsou dvě budovy s expozicemi věnovanými historii majáku. Je tady i 

návštěvnické centrum, které nabízí další informace o tomto místě. Současný 

maják byl postaven v roce 1915 a varovné světlo je z něj vidět do vzdálenosti 19,5 

námořních mil (Butler et al., 2012).  

 

Obr.11Maják Lindesnes (internet 13) 

4.3 Západ Norska 

Západní pobřeţí Norska je nejčlenitější pobřeţí v Evropě. Tato krajina 

fjordů je nejvyhledávanější oblastí celé země a není se čemu divit. Fjordy tady 

vytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Hluboká údolí spadající do moře jsou 

vyhloubená a vyleštěná ledovci a jsou obklopená divokou, ale překrásnou 

přírodou. Kromě toho se tu také nachází krásná města plná kulturních i 

adrenalinových záţitků (Butler et al., 2012).  

4.3.1 Bergen 

Bergen byl zaloţen někdy v 11. století pravděpodobně králem Olavem 

Kyrre. Ve 13. století zde byla postavena královská rezidence a Bergen se tak stal 

hlavním městem Norska aţ do 14. století. Jeho prosperitu ještě upevnilo členství 

ve spolku hanzovních měst.  

Později však díky konkurenci a morové epidemii začala hanzovní liga 

upadat. Přesto si Bergen zachoval svou důleţitost a v 17. a 18. století byl 

významným centrem námořního obchodu.  
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Dnes ţije v tomto městě okolo 250 tisíci obyvatel a je tak druhé největší 

město v zemi. Velmi půvabné jsou zdejší starobylé dláţděné ulice, které lemují 

dřevěné domy. Nejkrásnější a také nejstarší je čtvrť Bryggen, která je zapsaná 

na seznamu UNESCO. Tvoří ji dlouhé řady dřevěných domků, které vidíme na 

obrázku 12 a které pokrývají13 tisíc m2. Tyto domy byly postaveny po poţáru na 

začátku 17. století, avšak tento styl staveb se stavěl uţ ve 12. století. Ve 14. 

století stálo ve čtvrti asi 30 dřevěných domů, ve kterých zpravidla sídlilo několik 

obchodních firem.  Měly slouţit jako obchodní prostory a skladiště, tak i jako 

obydlí. Mimo jiné měly tyto domy i své vlastní jeřáby na nakládání a vykládání 

zboţí z lodí.  

 

Obr.12Hanzovní domky v Bryggenu (internet 14) 

Za návštěvu určitě stojí Hanzovní muzeum, které umoţňuje pohled 

do ţivota hanzovních obchodníků. Poukazuje na kontrast mezi prostým ţivotem a 

pracovními podmínkami hanzovních učedníků a námořníků a ţivotem těch, kdo 

obchod řídili.  Mimo jiné je zde k vidění ředitelova kancelář, byt i soukromý bar a 

byt učenců, kteří spali v jedné posteli po dvou, rybí skladiště a rybí lis, kterým 

se stlačovaly ryby do sudů.  

Dalšími zajímavými muzei jsou Bryggens Museum, coţ je archeologické 

muzeum, které dokumentuje Bergen od jeho osídlení a Bergen Museum, které se 

dělí na dvě části. První částí jsou Kulturně historické sbírky, které se zabývají 

pestrou směsicí témat od Henrika Ibsena, přes vikingské zbraně aţ po egyptské 

mumie. Druhou část představují Přírodovědné sbírky, jejichţ součástí je například 

sbírka mořských ţivočichů.  
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V Bergenu se nachází také známé akvárium, které zahrnuje velkou 

venkovní nádrţ s tuleni a tučňáky a asi 70 dalších akvárií například s hady a 

krokodýli. V roce 2010 tady byl otevřený ţraločí tunel, jenţ přináší 

nezapomenutelnou podívanou.  

Krásný výhled na město poskytuje lanová dráha Fløibanen, která kaţdých 

15 minut vyjíţdí na vrchol hory Fløyen s nadmořskou výškou 320 m. Zpátky pak 

vede několik tras lesem a kolem jezer. Další lanovka je Ulriksbanen, která stoupá 

k hoře Ulriken ve výšce 642 m n. m., odkud je nádherný výhled na město, fjordy a 

okolní kopce (Butler et al., 2012).  

4.3.2 Voss 

Město Voss je známé norské centrum adrenalinových záţitků. Tuto pověst 

si vyslouţilo nejen díky dobré poloze u jezera a blízko fjordů, ale také díky 

profesionálním operátorům adrenalinových sportů. Jedním z nich je 

NordicVentures, coţ je nejprofesionálnější operátor svého druhu v zemi. V jeho 

nabídce je tandemový paragliding, parasailing a také bungee jumping. Dále nabízí 

výlety na kajaku s průvodcem, coţ je ideální způsob, jak si vychutnat okolní fjordy, 

bez tlačení s ostatními turisty. Existují různé varianty těchto výletů.  

Další agenturou, nabízející adrenalinové záţitky, je Voss Rafting Senter, 

která se specializuje na rafting na divoké vodě, ale nabízí i canyoning, slaňování 

vodopádů, rybaření a pěší turistiku. Pěší túry s průvodcem je moţno zajistit i 

u agentury Vossafjell nebo jejich partnera HeritageAdventures.  

Ve Vossu jsou k vidění i jiné zajímavosti, které nesouvisí s adrenalinovými 

sporty. Například Vangskyrkja a kříţ svatého Olafa, coţ je kamenný kostel, 

na jehoţ místě stál kdysi dávný pohanský chrám. Ve 13. století tu byl vybudován 

kostel v gotickém stylu. V polovině 16. století bylo odstraněno mnoho původních 

prvků a zachoval se jen původní kamenný oltář a dřevěná věţ. Kousek dál v poli 

stojí starý kamenný kříţ, který tu byl vztyčený králem Olafem Haraldssonem v 11. 

století jako památka na obrácení zdejších obyvatel na křesťanskou víru.  
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Úţasný panoramatický výhled na město i okolí umoţňuje lanovka 

Hangursbanen, která vyváţí turisty na horu Hangur ve výšce 660 m n. m (Butler 

et al., 2012).   

4.3.3 Okolí Hardangerfojrdu 

Hardangerfjord je jedním z typických představitelů krajiny norských fjordů. 

Zařezává se do země od Atlantického oceánu aţ ke stěně náhorní plošiny 

Hardangervidda a v jeho okolí jsou nádherná místa. Jedním z nich je Utne, coţ je 

nejhezčí vesnička v okolí. Je známá ovocnými sady a jedinečným skanzenem 

Hardanger Folk Museum. Ten má funkci archivu a depozitáře kulturního dědictví 

místního regionu. Jsou tady historické stavby, lodě, hospodářská stavení, obchody 

a škola. Pro návštěvníky je tu připravena zajímavá expozice o hardangerských 

ţenách, svatbách, hudbě, tanci, sklizni ovoce i proslulých hardangerských 

houslích. Kaţdé červencové úterý se tady pečou údajně výborné místní koláče.  

Další zajímavostí je Trolltunga. V češtině to znamená „trolí jazyk“ a jedná se 

o skalní útvar, který visí ve vodorovné poloze vysoko nad jezerem. Stejně jako 

z podobných skalních útvarů, je z něj úţasný panoramatický výhled do okolí a je to 

ideální místo pro originální fotografie. Trolltunga se nachází v blízkosti malého 

průmyslového města Odda (Butler et al., 2012).  

 

Obr.13Pohled na Trolltungu (internet 15) 
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4.3.4 Stavanger a Lysefjord 

Stavanger je příjemné a v létě i poměrně rušné město, jehoţ centrum je 

okolo hezkého přístavu. Velmi pěkná je historická čtvrť nad západním břehem 

přístavu. Vedou tudy dláţděné chodníky, dřevěné domy jsou tu na bílo natřené, 

pečlivě udrţované a většinu z nich krášlí truhlíky s barevnými květinami.  

Město Stavanger se můţe pochlubit i mnoţstvím muzeí. Jedno 

z nejzajímavějších muzeí je Konzervárenské muzeum, které je přestavěné 

ze staré konzervárny na ryby. Ve své historii byl Satvanger místem, kde byla více 

neţ polovina konzerváren z celé země. Muzeum poskytuje informace o konzervaci 

šprotů a kuliček z rybího masa. Výstava tady provádí celým výrobním procesem 

od fáze nasolování, přes uzení aţ po balení. Další pozoruhodné muzeum je 

NorskOljemuseum, coţ je moderní muzeum, které se řadí k nejlepším v Norsku. 

Jsou tu interaktivní exponáty, autentické rekonstrukce a obrovské modely. 

K nejpoutavějším patří asi největší vrták na světě, sál Petrodome, v němţ je 

názorná ukázka vývoje přírody během milionů let, skluzavka pro nouzové úniky 

nebo modely naftařských těţebních plošin. 

Stavanger je vstupní bránou do Lysefjordu, který je pro mnohé tím 

nejkrásnějším fjordem v Norsku. Nachází se tady jeden z nejznámějších norských 

přírodních útvarů Preikestolen, v češtině „ Kazatelna“. Jak můţeme vidět 

na obrázku 14,je to obrovský, ţulový skalní blok, který je vysunutý ze svislé skalní 

stěny a tyčí se 604 m nad Lysefjordem. Nahoře je zakončen plošinou, kde se 

scházejí lidé, aby zaţili ten nezapomenutelný výhled. Kupodivu tady nejsou ani 

ţádné zábrany a najde se mnoho odváţlivců, kteří si například sednou na okraj se 

svěšenýma nohama, toto ale není pro slabší povahy trpícími závratěmi. Prý ale 

ještě nebyl hlášen jediný případ pádu. Na Preikestolen vede několik značených 

tras.  
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Obr. 14Skalní útvar Preikestolen  (internet 16) 

 

Další známou přírodní zajímavostí je Kjeragbolten, obrovský balvan uvízlý 

mezi dvěma skalními stěnami. K tomuto místu ale vede náročná cesta, která trvá 5 

hodin. Táhne se do kopce přes tři hřebeny, coţ ještě ztěţují rozbahněné a strmé 

úseky. Dostat se přímo na balvan je velmi nebezpečné, je totiţ třeba přelézt 

přes nechráněnou římsu na kolmé skále vysoké asi tisíc metrů (Butler et al., 

2012).  

 

Obr.15Kjeragbolten  (internet 17) 
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4.3.5 Atlantská oceánská silnice 

Mezi městy Molde a Kristiansund vede cesta spojující asi 17 ostrůvků. Je 

tvořená převáţně mosty a nedávno se stala Národní turistickou trasou. Trasa 

tímto osmikilometrovým úsekem je velmi malebná, ale za bouřky můţe působit i 

dost dramaticky. Silniční výlet po této cestě je určitě skvělý záţitek, zvlášť 

v sezóně, kdy lze u pobřeţí spatřit velryby a tuleně (Butler et al., 2012).  

4.4 Západním Norskem po vlastní ose 

Jak uţ jsem se zmínila, sama jsem měla tu čest Norsko navštívit. Má 

návštěva západních fjordů trvala 10 dní. Za tu dobu jsem stihla navštívit jedny 

z nejdůleţitějších zajímavostí v této oblasti. Jsou to: jazyk ledovce 

JostedalsbreenBriksdalbreen, Cesta Trollů, Geirangerfojrd a město Ǻlesund.  

 

Obr.16Mapka vlastní trasy – (internet 18, upraveno) 

4.4.1 Jostedalsbreen 

Největší evropský pevninský ledovec Jostedalsbreen se dlouhou dobu 

zvětšoval, na rozdíl od jiných ledovců ve světě, které se zřejmě vlivem globálního 

oteplování zmenšovaly. Nyní uţ ale i Jostedalsbreen ustoupil a začíná ubývat. I 

kdyţ se kaţdoročně podle odhadu zmenší o 400 tisíc tun hmoty, stále je mohutný. 

A – jazyk Briksdalsbreen 

B – Cesta Trollů 

C – Geirangerfjord 

D – město Ǻlesund 
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Jeho rozloha je 487 km2 a tloušťka místy aţ 600 m. Na jeho větší části a v jeho 

okolí byl vyhlášen stejnojmenný národní park.  

Jedním z přístupných jazyků ledovce Jostedalsbreen je Briksdalsbreen. 

Délka tohoto ledovcového jazyka se za poslední léta často měnila. V roce 1997 

dosáhl nejdále za posledních 70 let. Ale zakrátko na to, se zase asi o 500 m stáhl. 

Do nedávna se tady běţně pořádaly túry s průvodci, na některých místech bylo 

moţné se na ledovec vyšplhat. V roce 2005 ledovec ale právě v těchto místech 

popraskal a rozbil se. Nicméně k Briksdalbreenu vedou dvě velmi pěkné stezky. 

Jedna je strmější a druhá je pozvolná s moţností vývozu na tzv. trollích kárkách 

(Butler et al., 2012).  

Sama jsem cestu k Briksdalbreenu absolvovala. Vybrala jsem si tu 

pozvolnou stezku a procházka opravdu stála za to. Stezka vede kolem různých 

skalních úkazů a vodopádů. U samotného jazyka Briksdalbreen je nádherné 

tyrkysově modré jezero, coţ dokazuje obrázek 17. Zkoušela jsem rukou jeho 

teplotu a bylo opravdu ledově studené. Nevýhodou bylo poměrně velké mnoţství 

návštěvníků, kteří mi tuto nezapomenutelnou atmosféru trochu narušovali.  

 

Obr.17Briksdalbreen ( original 2011) 

4.4.2 Cesta Trollů 

Cesta Trollů vede úchvatnými horskými scenériemi, také proto byla 

nedávno prohlášena za Národní turistickou trasu. Silnice vede krásným údolím a 

tvoří ji jedenáct táhlých serpentin se sklonem 8% a většina úseku je prakticky 
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jednosměrná. Je lemována několika vodopády, z nichţ největší je Stigfossen 

s výškou 180 m. Silnice je udrţovaná a bývá sjízdná od konce května do poloviny 

října. Na vrcholku jsou dvě nové rozhledny, ze kterých je úţasný výhled na široké 

údolí. Byla jsem na obou těchto rozhlednách, bohuţel nám ale zrovna nepřálo 

počasí, takţe výhled byl poněkud omezený a nešlo vidět celé široké údolí, jak 

vidíme na obrázku 18. Nicméně jsem si vychutnávala hukot okolních vodopádů a 

výhled na klikatou a nebezpečně vypadající cestu. Na mnoha místech okolo jsem 

si všimla kupek na sebe naskládaných kamenů, které, jak jsem se později 

dozvěděla, představují Trolly a staví je tu návštěvníci s přáním se do Norska ještě 

jednou vrátit.  

 

Obr.18Briksdalbreen ( original 2011) 

Součástí Cesty Trollů je i Trollveggen (Zeď trollů), coţ je nejvyšší kolmá 

stěna v Evropě s výškou okolo 1000 m. Je velkým lákadlem pro horolezce a 

poprvé ji zdolal norsko – anglický tým v roce 1958 (Butler et al., 2012). 

4.4.3 Geirangerfjord 

Geirangerfjord je součástí Světového dědictví UNESCO. Na jeho kolmých 

skalnatých stěnách je k vidění několik opuštěných farem. Do smaragdově zelené 

vody fjordu se s burácením řítí tři překrásné vodopády nazvané De SyvSøstre 

(Sedm sester), Friaren (Prosebník) a Brudesløret (Svatební závoj). Trajekt, který 

tudy běţně pluje, nabízí nejen přepravu, ale hlavně skvělou vyhlídkovou jízdu. Já 
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si vychutnala výhled na Geirangerfjord ze zdejší vyhlídky. Kniţní průvodci většinou 

varují před davy turistů, které sem vozí zájezdové autobusy, ale my jsme měli 

štěstí, protoţe jsme téměř na ţádné turisty nenarazili a to i přes pěkné počasí. 

Od severu sem vede tzv. Orlí cesta, která se spouští serpentinami po téměř kolmé 

stěně a nabízí impozantní výhled na tento fjord.  

 

Obr.19Pohled na Geirangerford z vyhlídky (original 2011) 

Blízko Geirangeru  se ve výšce 1500 m n. m. nachází vyhlídka Dalsnibba, 

ze které je nejkrásnější výhled na údolí. Na vrchol se lze dostat pěšky, autem 

za poplatek nebo během června a srpna několikrát denně jezdí placený autobus 

(Butler et al., 2012).  

My jsme na Dalsnibbu jeli autem a stálo nás to 100 Norských korun, takţe 

to není zrovna levná záleţitost, ale díky záţitku z výhledu, který nás čekal nahoře, 

jsme na to rychle zapomněli. Výhled je zachycen na obrázku 20. 

 

Obr. 20Pohled z Dalsnibby do údolí (original 2011) 
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4.4.4 Ǻlesund 

Ǻlesund je příjemné přímořské město a rozkládá se na úzkém poloostrově. 

Mnoho lidí ho svou krásou srovnává s Bergenem, i kdyţ je menší a turisticky 

méně vytíţené. Jde také o největší základnu norské rybářské flotily, která loví 

tresky. Mimo to, se tu nachází několik zajímavých míst, kde lze strávit volný čas. 

Jedním takovým je proslulé Sunnmøre Museum, coţ je muzeum pod širým 

nebem. Leţí asi 4 km od centra města na místě, kde kdysi bylo kupecké středisko. 

Je zde víc neţ 50 tradičních budov a asi 40 historických plavidel, mezi kterými 

jsou i repliky lodí z doby Vikingů a obchodní lodě z doby kolem roku 1000.  

Dalším zajímavým místem, kde lze trávit volný den v Ǻlesundu je Atlantský 

oceánský park. Ten umoţňuje návštěvníkům seznámit se s podmořským světem 

severního Atlantiku a s bohatstvím ţivota pod vodou u pobřeţí a ve fjordech. Tato 

návštěva můţe být velmi poučná pro děti, které si tady mohou zkusit chytit kraba 

nebo krmit ryby v malé nádrţi. Impozantní je obrovské akvárium s objemem 4 

miliony litrů. Záţitek je pozorování těch největších ryb při krmení, které probíhá 

kaţdý den ve 13 hodin. 

V Ǻlesundu je mnoho malebných uliček a procházka jimi je velmi uvolňující. 

Obyvatelům tady opravdu nic nechybí. Jak jsem měla moţnost vidět, mají tady 

všechno od obchodů, trţnic, přes zábavní střediska po restaurace a bary. Zaujaly 

mě velké obchody se suvenýry. Tolik variací na soby a trolly jsem ještě neviděla. 

Některé věci byly opravdu moc hezké, některé však aţ kýčovité, jak uţ to se 

suvenýry bývá.  

Přímo v centru města se nachází vrchol Aksla, na němţ je nádherná 

vyhlídka Kniven. Výšlap k vyhlídce trvá asi 15 minut a vede po 418 schodech, ale 

úţasný výhled na město a okolí za tu námahu stojí. I kdyţ nám zrovna nepřálo 

počasí, tak jsme na široké okolí přes mlhu bohuţel neviděli. Pro méně otrlé 

na vrchol vede i silnice (Butler et al., 2012).  
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Obr.21Pohled na Ǻlesund z vyhlídky (original 2011) 

4.5 Střed Norska 

Střední Norsko je v podstatě tvořeno krajem Trøndelag, který se ještě dělí 

na jiţní a severní Trøndelag. V historii tudy procházela důleţitá obchodní stezka, 

která spojovala civilizovaný jih země s dalekým severem. Krajina Trøndelagu je 

tvořená převáţně kopci a jezery (Podhorský, 2007).  

4.5.1 Trondheim 

V minulosti býval Trondheim hlavním městem Norska. Dnes je jeho třetím 

největším městem. Je to půvabné sídlo s velmi dlouhou historií. Širokými ulicemi 

se potuluje velké mnoţství studentů, kteří studují na zdejší univerzitě, díky tomu je 

město velmi ţivé. Jsou tu dobré kavárny, restaurace i muzea. Trondheim je 

povaţován za hlavní norské město technologií a to právě díky zmiňované vědecké 

a technologické univerzitě a výzkumnému institutu, který zaměstnává přes 2 tisíce 

lidí.  

Asi nejvýznamnější stavbou ve městě je katedrála Nidaros, coţ je největší 

středověká stavba ve Skandinávii. Fasáda na západní straně katedrály je pokrytá 

odshora dolů sochami biblických hrdinů, norských králů a biskupů. Tyto sochy byly 

vytesány na počátku 20. století a působí úchvatně. Zajímavý je i interiér katedrály, 

jenţ je velmi střídmě osvětlen. Nad původním hrobem vikinského krále svatého 

Olafa stojí oltář. Původní chrámová loď, která byla několikrát ničena poţáry, je 

v současnosti z velké části věrnou rekonstrukcí z 19. století. Stavba má podzemní 
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kryptu, kde jsou převáţně středověké tesané náhrobky. Katedrála je přístupná buď 

individuálně, nebo se zde během léta pořádají organizované prohlídky.  

 

Obr.22Katedrála Nidaros (internet 19) 

Za návštěvu dále stojí Arcibiskupský palác z 12. století, který se nachází 

vedle katedrály Nidaros. V západním křídle paláce jsou vystaveny korunovační 

klenoty. Zdejší muzeum nabízí prohlídku soch, chrličů a plastik z katedrály a také 

expozici artefaktů, které byly nalezeny během stavby muzea.  

K nejlepším muzeím svého druhu v Norsku patří skanzen 

SverresborgTrøndelagFolkemuseum. V hlavní budově je pro návštěvníky 

připravena expozice nazvaná Livsbilder (Obrazy ze ţivota), kde jsou k vidění 

různé předměty od školních pomůcek přes oblečení po jízdní kola od poloviny 19. 

století po současnost. Zbylých, více neţ 60 historických budov, leţí pod širým 

nebem na kopci, odkud je krásný výhled na město. Je tady například pošta, zubní 

ordinace, dřevěný kostelík, dvojice malých muzeí, které se věnují telekomunikaci a 

lyţování a obchody okolo centrálního náměstí. Zdejší restaurace sídlí v opravené 

staré budově a nabízí norské speciality, například sobí steak nebo losí hamburger.  

V Trondheimu je spousta dalších zajímavých muzeí jako například Národní 

vojenské muzeum, které je plné staroţitných mečů, zbroje a kanonů nebo 

Rockový dům, které je zasvěceno norskému rocku a popu a je tady spousta 

interaktivních expozic. Po návštěvě muzeí je moţnost si odpočinout ve zdejším 

vodním parku Pirbadet, kde je mnoho vodních atrakcí jako bazén s vlnobitím, 

sauna nebo stometrový tobogán (Butler et al., 2012).  
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4.6 Sever Norska 

Krajina severního Norska je ve srovnání s ostatními částmi země turisty 

navštěvovaná méně. Není to proto, ţe by byla méně přitaţlivá, spíš proto, ţe 

příroda je tady poněkud divočejší a teploty niţší. Rozsáhlá pole ustupují lesům a 

jezerům, vrcholy jsou ostřejší, hranice lesa se na svazích stále sniţuje a nabízí se 

úţasné výhledy. Za pomyslnou křivkou polárního kruhu tu lze v létě zaţít polární 

den, v zimě naopak polární záři (Butler et al., 2012).  

4.6.1 Středisko polárního kruhu 

Překročení rovnoběţky na 66°33´ můţe být vcelku magický okamţik. Tato 

hodnota severní zeměpisné šířky určuje nejjiţnější dosah svitu půlnočního slunce 

během letního slunovratu a šera polární noci během zimního slunovratu.  

Toto centrum leţí u silnice E6 mezi městy Mo i Rana a Fauske. Je zde 

expozice vycpané divoké zvěře a audiovizuální projekce o polárním kraji. 

Návštěvníci toto středisko navštěvují však hlavně proto, ţe tady mohou získat 

pohlednice se zvláštním razítkem s polárním kruhem a osvědčení, které potvrzuje, 

ţe překročili polární kruh. To vše samozřejmě za poplatek. Také jsou tu plné 

regály nejrůznějších někdy aţ kýčovitých suvenýrů od ošklivých trollů, hebkých 

plyšových ledních medvědů a sobů aţ po spodní prádlo s různými nápisy (Butler 

et al., 2012).  

4.6.2 Lofoty 

Hrbolaté vysoké vrcholky, které se majestátně tyčí proti obloze, v létě 

překrásné odstíny ţluté a zelené barvy a křišťálově jasné čtyřiadvaceti hodinové 

severské světlo a v neposlední řadě úţasně čistý vzduch, to vše představuje 

kouzelné souostroví Lofoty. Souostroví je tvořeno několika ostrovy, ke kterým patří 

chráněné zátoky, malebné vesnice a ovčí farmy.  

Nejrozšířenější odvětví, spolu s turismem, je rybářství. V posledních letech 

sice zásoby tresek klesají, pořád jsou ale nejdůleţitějším zdrojem příjmů zdejších 

obyvatel. Jiţ v historii se o zdejší vody bohaté na tresky sváděly nesčetné boje.  
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Mezi největší ostrovy patří Austvǻgøy, kde leţí přístavní město Svolvӕ r, coţ 

je asi nejrušnější místo na Lofotech. Velkou zajímavostí ve městě je MagicIce. Jde 

o ledový bar, který příhodně sídlí v bývalé mrazírně. Prostor o výměře 500 m2 je 

vyplněn obrovskými ledovými sochami, které znázorňují  lofotský ţivot. Dále je 

moţno zaţít lodní výlet do úţin nedalekého Trollfjordu, které v přístavu nabízí 

několik konkurenčních společností.  

Dalším větším ostrovem je Vestvǻgøy, kde je největším turistickým 

lákadlem Lofotské vikinské muzeum, které nabízí pohled do vikinských časů. Je 

moţnost projít se 1,5 km dlouhou stezkou, která vede kolem hlavních atrakcí 

skanzenu.  

Na ostrově Flakstadøy je asi nejzajímavější vesnička Nusfjord, která se 

rozkládá kolem malého zastrčeného přístavu. Místní však docela těţí 

z turistického ruchu a jen procházka po vsi stojí asi 30 Norských korun. Originální 

atrakcí je Krismar, dílna šperkaře z Itálie Michele Sarna, který tady prezentuje své 

nádherné stříbrné výtvory.  

Moskenesøy je asi 34 km dlouhý nejjiţnější lofotský ostrov. Jeho špičatý 

hřbet, který trčí z oceánu, je rozdělený jezery a fjordy a je rájem horolezců (Butler 

et al., 2012).  

4.6.3 Tromsø 

Tromsø je největším městem v severním Norsku a s ţivými kulturními 

akcemi, pouličními umělci, Maratonem pod půlnočním sluncem a velkým 

mnoţstvím hospod i nikdy nekončícím večírkem. Kromě toho je to v létě skvělé 

místo pro túry a v zimě pro lyţování nebo jízdu se psím spřeţením.  

Je zde řada památek a institucí jako například uznávaná univerzita, 

katedrála, botanická zahrada nebo úctyhodný pivovar Mack, jenţ je z roku 1877 a 

vyrábí 18 druhů piva, včetně výborných značek jako Pilsner, Isbjørn nebo Haakon.  

Jiným naučným místem je středisko Polaria, které poskytuje multimediální 

seznámení se severním Norskem a Špicberky. Dále je zde k vidění akvárium 

s polárními rybami, z nichţ největší atrakcí jsou tři hraví tuleni vousatí.  
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Za návštěvu dále stojí museum Tromské univerzity, kde jsou expozice 

o tradičním i soudobém ţivotě Sámů, o Vikinzích a výstava různých uměleckých i 

běţných předmětů.  

V Tromsø se pořádá několik výjimečných událostí. Jednou takovou je 

zmíněný Maraton pod půlnočním sluncem, který se koná vţdy jednu sobotu 

v červnu. Kromě celých 42 km se běţí i půlmaraton a dětský závod. Další událostí 

je Sámský týden, jehoţ součástí je národní šampionát v jízdě na saních se sobím 

spřeţením nebo Festival polární záře, který trvá šest dní a hraje na něm hudba 

všech ţánrů (Butler et al., 2012).  

4.6.4 Nordkapp 

Místo Nordkapp se udává jako nejsevernější bod kontinentální Evropy, kam 

se dá dojet autem a ročně jej navštíví kolem 200 tisíc lidí. Jeho přesná poloha je 

71°10´21´´ severní zeměpisné šířky a od poloviny května do konce července tu 

slunce neklesne za obzor. V minulosti byl obětním místem Sámů, kteří mu 

připisovali magickou moc. Poprvé název Nordkapp (Severní mys) pouţil anglický 

výzkumník Richard Chancellor, kdyţ hledal severovýchodní cestu v roce 1553.  

V okolí je pro návštěvníky k dispozici jídelna s restaurací, pěkný bar Grotten 

s výhledem přes skleněnou stěnu, kaple sv. Jana, pošta a velký obchod se 

suvenýry. Je zde také promítací sál s pěti plátny, kde se promítá17 minutový 

panoramatický film. Nejúchvatnější ze všeho je však výhled z 307 m vysokého 

skalního útesu (Butler et al., 2012).  

4.7 Špicberky 

Překrásné souostroví s dramatickou krajinou zasněţených vrcholů a 

ledovců, táhlých ledových plání a plovoucích ledovcových ker, domov ledních 

medvědů a země svázaná příběhy o polárnicích, tak lze ve zkratce popsat 

Špicberky.  

Za oficiálně prvního návštěvníka z Evropy se povaţuje holandský 

mořeplavec WillemBarents, který na souostroví narazil při hledání severovýchodní 

cesty do Číny a pojmenoval ostrovy Spitsbergen, tzn. „špičaté hory“. Později 



Monika Ivanová: Norsko – země přírodních krás 

 

2012 46 

 

Špicberky navštívilo mnoho dalších badatelů a vyuţívali je především jako 

přechodník při pokusech o dobytí severního pólu. Kromě toho se vody u 

souostroví vyuţívaly pro lov velryb. V 17. století kolem pobřeţí pluly holandské, 

anglické, francouzské, norské a dánské lodě a odhaduje se, ţe během asi 100 let 

tady jen Holanďané ulovili okolo 60 tisíc velryb. V roce 1612 tady také velrybáři 

objevili uhlí. Bylo zde otevřeno několik uhelných dolů. V současné době zůstal 

jediným funkčním důl č. 7 v okolí města Longyearbyen, jenţ uţ skoro 40 let 

produkuje asi 70 tisíc tun uhlí za rok.  

Špicberky jsou tvořeny ze 60% ledovcem, 27% holým kamenem a 13% 

vegetací. Většina zdejších ledovců ale ustupuje. Například ledovec 

AustreBrøggerbreen se od roku 1977 zmenšil o 16 m. Podnebí je na Špicberkách 

svěţí polární, avšak suché s pouhými 200 aţ 300 mm sráţek za rok. Na severu 

hlavního ostrova se celoročně vyskytují ledovcové kry, západní pobřeţí bývá v létě 

téměř bez ledu. Sníh a mráz jsou však obvyklé v kterémkoli ročním období. 

V lednu je průměrná teplota -16°C, v červenci 6°C. Tyto klimatické podmínky 

vyhovují nejen ledním medvědům, ale vyskytuje se zde také polární liška nebo 

zakrslý špicberský sob. Ačkoli byly velryby v minulosti velmi hojně loveny, občas je 

lze spatřit. Dále tu ţijí mroţi a výborně se tu daří tuleňům.  

Jediné opravdové špicberské město je Longyearbyen. Samotné město není 

aţ tak zajímavé, neboť jej lemují pozůstatky opuštěných těţebních zařízení a 

průmyslové stavby. Má však překrásné pozadí se dvěma ledovcovými jazyky 

Longyearbreen a Lars Hjertabreen a hlavně je místo, které slouţí jako základna 

k výpravám do divočiny.  

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje nezávislé cestování 

po Špicberkách. Existuje několik licencovaných operátorů a agentur, které se 

starají o organizované výlety. Ty se mění v závislosti na ročním období. V létě se 

pořádají lodní výlety k ledovcům nebo do blízkých osad, výlety za pozorováním 

ptactva, pěší túry spojené s hledáním zkamenělin nebo výpravy na psím spřeţení, 

nejde však o jízdu na saních, nýbrţ o vozíky taţenými psi. V zimě jsou naopak 

oblíbené výpravy na psím spřeţení se saněmi nebo jízda na sněţných skútrech. 
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Výpravy mohou být různě dlouhé, od několika hodinových aţ po vícedenní (Butler 

et al., 2012).  

 

Obr.23Zaledněné Špicberky (internet 20) 
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5 Závěr 

Úkolem této práce bylo poskytnutí souhrnných informací o zajímavých 

přírodních a turistických místech v Norsku. Místa, o kterých jsem v práci psala, 

jsou vybrána podle důleţitosti a atraktivnosti z pohledu turisty v rámci jednotlivých 

částí země. Do kaţdé části jsou zahrnuty jak kulturní zajímavosti v podobě měst a 

jejich památek, tak přírodní atrakce, pro které je Norsko známé.  

Největší důraz byl kladen na vybraná místa v Západním Norsku, která jsem 

sama navštívila. Šlo o jazyk ledovce JostedalsbreenBriksdalsbreen, rozhlednu 

u Cesty Trollů, Geirangerfjord a vyhlídku Dalsnibba a město Ǻlesund. 

Nejdůleţitější informace o těchto místech byly čerpány z průvodců, ale také jsem 

se snaţila vyuţít vlastní záţitky a zkušenosti.  

Další poznatky o ostatních místech mi poskytla řada průvodců. Dozvěděla 

jsem se mnoho dalších zajímavých věcí. Největším pomocníkem mi byl však 

průvodce od nakladatelství Svojtka & Co., s.r.o., které vydalo české vydání 

přepracované od tvůrců průvodců Lonely Planet.  

Nejtěţší při zpracování práce pro mě bylo zestručnit informace 

o historickém vývoji Norska. Čerpala jsem z knihy, která byla velmi obsáhlá, proto 

bylo těţké vybrat to nejdůleţitější.  

Dalším těţkým úkolem bylo vybrat nejzajímavější turistické cíle, vzhledem 

k tomu, ţe Norsko jich má opravdu nespočetně mnoho. Je to země neomezených 

moţností, co se týká vyuţití volného času. Omezení tady však hrozí v případě 

finančních prostředků. Norsko je totiţ na „naše české poměry“ docela drahá země. 

I přesto však doporučuji tuto úţasnou zemi navštívit. Její přírodní krásy totiţ 

člověka mnohonásobně odmění skvělými záţitky.  

Díky novým poznatkům, které jsem se dozvěděla během zpracování 

bakalářské práce, jsem rozhodnuta se do Norska ještě podívat a věřím, ţe tam 

na mě čeká mnoho dalších dobrodruţství.  
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