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Island (hl.m. Reykjavík) 
 
Rozloha: 103 000 km2 
Obyvatelstvo: 263 000 
- republika 
 
P�írodní podmínky: 

- ostrov ležící t�sn� pod severním polárním kruhem � v dob� letního slunovratu tém�� 
nezapadá slunce, u zimního slunovratu je to naopak 

- sever – polární podnebí, jih – mírné díky teplému Golfskému proudu 
- Islandu se �íká „zem� ohn� a ledu“ – mezi ledovcovými plán�mi jsou �inné sopky a 

horké gejzíry 
 
Historie: 

- v 9. a 10. století p�ichází první obyvatelé Keltové a Vikingové 
- 930 vzniká sn�m obyvatel Alting – je považován za nejstarší parlament na sv�t� 
- okolo roku 1000 bylo p�ijato k�es�anství 
- b�hem historie byl Island ovládán nejprve Norskem a potom Dánskem 
- úplnou nezávislost získal Island až v roce 1944 
- DNES: Islandu se velmi dotkla hospodá�ská krize (stát v podstat� zkrachoval), ale 

díky odhodlání a disciplín� obyvatel se s problémem rychle vyrovnává, Island nemá 
vlastní armádu, bezpe�nost zajiš�uje na základ� dohody vojenská základna americké 
armády  

 
Zem�d�lství: 

- zem�d�lství je kv�li p�írodním podmínkám velmi náro�né, v nížinách ovce, skot a 
islandští poníci 

- rostlinná výroba pouze ve sklenících, které jsou vytáp�ny skoro zadarmo díky teplým 
pramen�m a geotermální energii ze sopek (ovoce – druhý nejv�tší producent banán� v 
Evrop�, zelenina) 

- velmi d�ležitý je rybolov (75% vývozu) 
  

T�žba: 
- nemá tém�� žádné nerostné bohatství 
 

Pr�mysl: 
- využívá se vodní a geotermální energie – výroba elekt�iny a vytáp�ní 
- orientován na zpracování ryb 

+ 
- chodníky v hlavním m�st� jsou vyh�ívány 
- výbuchy islandských sopek znep�íjem�ují leteckou dopravu po celém sv�t� 
- není �lenem EU 
- Island drží smutné prvenství v po�tu sebevražd na 1000 obyvatel, odborníci se 

domnívají, že je to kv�li nedostatku sv�tla v zimních m�sících 
- Islan�ané jsou jeden z nejzdrav�jších národ� sv�ta a dožívají se velmi vysokého v�ku 

 
 



 
Norsko (hl.m.Oslo) 

 
Rozloha: 386 960 km2 
Obyvatelstvo: 4 312 000 
- království 
 
P�írodní podmínky: 

- �ást Norska se nachází za severním polárním kruhem – nachází se zde i nejsevern�jší 
místo Evropy 

- k Norsku pat�í mnoho ostrov� p�i pob�eží 
- pob�eží je velmi �lenité – úzké dlouhé zálivy vytvo�ené ledovcem = fjordy jsou podél 

celého pob�eží 
- pob�eží díky teplému Golfskému proudu nezamrzá 
- jih – nížina, kde žije v�tšina obyvatel, v�tšinu území pokrývají Skandinávské hory, 

které jsou zalesn�né, je zde mnoho prudkých horských �ek, v zim� mnoho sn�hu 
- sever podnebí polární (subpolární), jih podnebí mírné 

  
Historie: 

- prvními obyvateli Norska byli Vikingové 
- historie Norska je úzce spojena s Dánskem, pozd�ji se Švédskem 
- 1905 získalo Norsko úplnou nezávislost 
- 1940 bylo Norsko ,i p�es odpor a pomoc Brit�, obsazeno N�meckem 
- DNES: Norsko je �lenem NATO, OSN, ale není �lenem EU – obyvatelé to 

v referendu již n�kolikrát odmítli 
 

Zem�d�lství: 
- velmi významný je rybolov a t�žba d�eva 
- p�evládá živo�išná výroba, p�evážn� na jihu 

  
T�žba: 

- ropa objevená v 60. letech 20. stol. v Severním mo�i je obrovským zdrojem p�íjm�, 
Norové jsou velkými odborníky na stavbu ropných plošin 

 
Pr�mysl: 

- v�tšina elekt�iny se vyrábí ve vodních elektrárnách, zbytek splováním ropy a zemního 
plynu  

- pr�mysl se zam��uje na zpracování d�eva a výrobu papíru 
- Norsko vlastní jednu z nejv�tších obchodních flotil na sv�t� a je jedním z nejv�tších 

sv�tových výrobc� lodí 
+ 

- mnoho Evropan� tráví dovolenou v Norsku ryba�ením 
- v poslední dob� šokoval sv�t i Norsko útok šíleného st�elce na mladé lidi  

 
 
 



Švédsko (hl.m.Stockholm) 
 
Rozloha: 449 960 km2 
Obyvatelstvo: 8 716 000 
- království 
 
P�írodní podmínky: 

- sever – polární pustiny pokryté ledem 
- západ na hranicích s Norskem – Skandinávské poho�í s prudkými �ekami 
- p�i pob�eží nížiny 
- v Baltském mo�i a Botnickém zálivu je mnoho ostrov� 
- ve st�edu a na jihu zem� je mnoho ledovcových jezer 
- více než polovinu zem� zabírají jehli�naté lesy, kde žijí vlci, medv�di, losi… 

 
Historie: 

- prvními obyvateli na tomto území byli Laponci, zbytky tohoto národa žijí dodnes 
daleko na severu a uchovávají si tradi�ní zp�sob života 

- p�ed 2000 lety p�íchod Viking� 
- 1397 – vznik Kalmárské unie – spojení Norska, Švédska pod Dánskou nadvládou 
- v 16. stol. získává Švédsko op�t nezávislost a stává se nejmocn�jší zemí severní 

Evropy 
- b�hem 30tileté války se Švédové dostali až do �ech, kde napáchali mnoho škod a 

uloupili velké množství majetku (nap�. sbírky Rudolfa II.) 
- v obou sv�tových válkách si Švédsko dokázalo zachovat a uchránit neutralitu 
- DNES: Švédsko je �lenem EU, v posledních 50 letech p�ijalo Švédsko mnoho 

p�ist�hovalc� z celého sv�ta (nap�. bývalé Jugoslávie) 
 

Zem�d�lství: 
- rozvinuto hlavn� v úrodných oblastech na jihu, pokrývá tém�� veškerou spot�ebu 

potravin v zemi 
- v�tšinu les� vlastní stát a velmi d�sledn� se o n� stará 
- rybolov 
- chov kožešinové zv��e (polární lišky, norci) 

T�žba: 
- t�žba vysoce kvalitní železné rudy 
 

Pr�mysl: 
- v�tšina elekt�iny se vyrábí ve vodních elektrárnách a jaderné elektrárny (jejich provoz 

je omezován a m�l by být zastaven) 
- výroba železa a oceli – švédská ocel je jedna z nejkvalitn�jších na sv�t� 
- zpracování d�eva – výroba nábytku (IKEA), výroba celulózy a papíru 
- automobily – Saab, Volvo, Scania 
- lod� – Gripen 
- kosmetika – Oriflame 
- elektronika – Sony Ericsson 
 

+ 
- švédští politici žijí velmi civilním zp�sobem života 
- ve Švédsku je zavedena prohibice – velmi omezený prodej alkoholu 



- Švédové utratí, v p�epo�tu na obyvatele, nejvíce pen�z za dovolenou 
- ve Švédku jsou velmi vysoké dan� a odvody do státní pokladny – díky tomu velmi 

rozvinutý sociální systém (pé�e o rodinu, nemocné, d�chodce, nezam�stnané atd.)  
- jako všechny severské zem� má velmi rozvinutý vzd�lávací systém 
 

Finsko (hl.m.Helsinky) 
 
Rozloha: 338 150 km2 
Obyvatelstvo: 5 067 000 
- republika 
 
P�írodní podmínky: 

- zem� se také nazývá „zem� tisíce jezer“ – velké množství ledovcových jezer 
- k Finsku pat�í také velké množství ostrov� 
- tém�� 2/3 území pokrývají lesy (medv�di, vlci, polární lišky…) 
- na severu, stejn� jako ve Švédsku) žijí Laponci 
- ochrana p�írody je na velmi vysoké úrovni 
- v�tšina zem� je rovinatá 
- sever – subpolární podnebí, jih – mírné podnebí 
 

Historie: 
- Finové pat�í mezi ugrofinské národy – jejich vzdálenými jazykovými p�íbuznými jsou 

Ma�a�i 
- od 12. století bylo Finsko ovládáno Švédy 
- na za�átku 19. století bylo napadeno a obsazeno Rusy 
- 1917 vypukla v Rusku socialistická revoluce – Finsko vyhlásilo nezávislost 
- 2. sv. válka – Finsko bojovalo proti Rusku, ze strachu z Ruské (Stalinovi) moci se 

p�iklonilo k nacistickému N�mecku 
- DNES: Finsko je �len EU, v sou�asné hospodá�ské krizi je jedinou zemí EU, která se 

nezadlužuje 
 
Zem�d�lství: 

- i p�es nep�íznivé p�írodní podmínky je Finsko v produkci základních plodin 
sob�sta�né 

- mnoho venkovských obyvatel pracuje v lesnictví 
- rybolov (mo�ský i v jezerech) 

 
T�žba: 

- nemá tém�� žádné nerostné bohatství 
 

Pr�mysl: 
- základem je zpracování d�eva – d�evo, papír 
- elektronika – Nokia 
- využívá se vodní energie 
 

+ 
- obyvatelé ,jako ve v�tšin� severských zemí, žije velmi zdravým životním stylem 
- sport – hokej, klasické lyžování (stejn� jako Švédsko, Norsko) 
- finská sauna 



 

Dánsko (hl.m.Koda�) 
 
Rozloha: 43 080 km2 
Obyvatelstvo: 5 189 000 
- království 
 
P�írodní podmínky: 

- zem� leží na Jutském poloostrov� a asi 500 ostrovech 
- Dánsko má mírné podnebí se silnými v�try 
- rovinatá nížinaté zem� (nejvyšší „hora“ má 173 m. n. m.) 
- v�tšinu území zabírá zem�d�lská p�da, proto zde tém�� nenajdeme p�vodní vegetaci 

  
Historie: 

- lidé zde žili již p�ed 100 000 lety, ale b�hem poslední doby ledové odtud život 
vymizel  

- první obyvatelé po dob� ledové byli Vikingové (osídlili celou severní Evropu), 
pronikli i do Anglie a N�mecka 

- od 1397 – stálo Dánsko v �ele Kalmárské unie (spole�n� s Nory a Švédy), pozd�ji 
došlo mezi t�mito zem�mi k válkám a Dánsko p�išlo o velkou �ást svého území 

- 1920 – vzniká sou�asné Dánsko s dnešními hranicemi 
- 2. sv. válka – okupováno N�meckem 
- DNES: Dánsko je �len EU a NATO. K Dánsku pat�í i Faerské ostrovy a Grónsko. 

 
Zem�d�lství: 

- p�da se využívá velmi intenzivn� – moderní zem�d�lské metody 
- p�evládá živo�išná výroba – produkce másla, sýr� (vyváží se do celého sv�ta) 
- rybolov 
- p�stování pšenice, brambor, cukrové �epy 

 
T�žba: 

- nerostné bohatství na pevnin� je velmi malé 
- v Severním mo�i se t�ží ropa a zemní plyn 
 

Pr�mysl: 
- elekt�ina se vyrábí p�evážn� v tepelných elektrárnách, dopln�na velkým množstvím 

v�trných turbín 
- výroba dopravních prost�edk� – v�etn� lodí 
- elektrotechnika 
- LEGO 
 

+ 
- velmi dob�e fungující sociální systém 
- výchova d�tí probíhá velmi svobodn� 
- v hlavním m�st� najdeme �tvr� Christiania, kterou obývají um�lci z celého sv�ta, 

v�tšinou žijí v nelegáln� obsazených opušt�ných domech 
- Legoland – nejnavšt�vovan�jší turistická atrakce 
- Koda� a švédské Malmo je spojeno nejdelším mostem v Evrop� (p�es mo�e) 

  



 
   

 
 


