




„Země fjordů, ostrovů, hor, 
ledovců, vodopádů, 
rybářských vesniček, sobů, 
půlnočního Slunce, 
Trollů(skřítkové),polárních 
badatelů (Nansen – Fram, 
Amundsen), kolébka zimních 
sportů, mořský národ“ 
 



POLÁRNÍ ZÁŘE 



 
S Trolly se na svých cestách po Norsku setkáte skoro 
 všude – v turistických obchodech, na zahradách,  
v parcích, v lese, na horách…, jsou po nich pojmenovaná  
mnohá místa. Dají se považovat za jeden z norských národních symbolů a 
pokud si z dovolené odsud chcete přivézt něco typicky norského, pořiďte 
si Trolla. Objevují se jako součást staronorské mytologie a jejich historie 
sahá až daleko do hluboké minulosti. Říká se, že poprvé se s nimi lidé 
setkali v odlehlých pustých částech daleko na severu, který byl v minulosti 
pokryt jen sněhem a ledem a kde byli Trollové původními obyvateli. 
Trollové můžou být buď velcí, jako obři, nebo i menšího vzrůstu (skoro 
jako trpaslíci), ale pokaždé je lidé poznali podle dlouhého zakřiveného 
nosu, čtyř prstů a chlupatého ocasu, který nezmizel, ani když na sebe 
vzali podobu jiného tvora. Trollové umí čarovat a jejich kouzla vůči lidem 
byla obvykle škodolibá, poněvadž lidé přišli do jejich kraje a narušovali jim 
jejich klid a život. Ale ne všichni Trollové musejí být zlí.  
 

TROLLOVÉ   



  

Konstituční monarchie 

Norština, norská koruna 

Norsko není členem Evropské Unie  

 

Hlavní město:  Oslo 

 

Města:     Bergen, Lillehammer, Trondheim 

 

Norsku patří: 

• ostrovy  Špicberky (Svalbard)    

                                       = „chladné pobřeží“   
          -400C, málo trvalých obyvatel, rybolov, těžba uhlí 

 

• Lofoty a Vesterály 

 

 



Velmi nízká hustota zalidnění (15 obyvatel na km2). 
Nerovnoměrné rozmístění 
 
 Nejvíce obyvatel žije na jihu (85%), Norové, Laponci 
dříve Vikingové 
 



Krátké prudké řeky      

hydroelektrárny    levná energie,             

                    nejvíce z Evropy 

Hodně lesů    dřevozpracující       

       průmysl  papírenský 

  
  

 

Norsko patří k nejvyspělejším státům světa, 

s nejvyšším HDP na obyvatele a podle různých 

výzkumů také k zemím s nejlepší kvalitou života. 



Námořní doprava  -  jedno z největších    

                          loďstev na světě 

Těžba ropy a zemního plynu z šelfu Severního 

                       moře 

Zemědělské půdy je nedostatek, hlavně 

živočišná výroba, rybolov (sledi, tresky, 

velryby) 
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