
SEVERNÍ EVROPA 

• Všechny státy mají přístup k moři. 

• Povrch poznamenaný činností ledovce (údolí, jezera, fjordy). 

• Podnebí na rozhraní mírného a polárního (Golfský proud otepluje). 

• Krátké a vodnaté řeky (hydroelektrárny na výrobu el.). 

• Finsko a Švédsko – hustý jehličnatý les (tajga). 

• Většina obyvatel jsou Germáni, dále Finové a Laponci. 

• Státy: 

o Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island a pobaltské republiky (Estonsko, Lotyšsko, 

Litva). 

• Hustota zalidnění je malá. 

 

NORSKO 

Hlavní město: Oslo 

Počet obyvatel: 5 300 000 

Rozloha 324 000 km² 

Hustota zalidnění: 14 ob./km² 

 

• království (král Harald V.) 

• hospodářství: 

o průmysl těžební (dřevo, ropa a zemní plyn), dřevozpracující (papír), strojírenství 

(výroba lodí a ropných plošin) 

o rybolov (světová velmoc) 

• jehličnaté lesy, sob, medvěd, vlk 

• přístavy: Bergen, Trondheim, Narvik – daleko za polárním kruhem, ale nezamrzá -> Golfský 

proud 

 

ŠVÉDSKO 

Hlavní město: Stockholm 

Počet obyvatel: 10 200 000 

Rozloha 450 000 km² 



Hustota zalidnění: 23 ob./km² 

 

• království (Karel XVI. Gustav) 

• hospodářství – jedna z nejvyspělejších zemí v Evropě 

o průmysl – těžba dřeva a dřevozpracující (IKEA), strojírenství (auta – Volvo, Saab, 

Scania; lodě, Husquarna, Ericsson), těžba kvalitní železné rudy a z ní výroba špičkové 

švédské oceli 

o zemědělství – hlavně živočišná výroba (chov sobů, skotu, prasat a drůbeže) 

• města: Götteborg, Malmö 

 

FINSKO 

Hlavní město: Helsinky 

Počet obyvatel: 5 500 000 

Rozloha 338 000 km² 

Hustota zalidnění: 16 ob./km² 

• republika (prezident) 

• hospodářství: 

o průmysl 

▪ strojírenství – lodě a stroje pro těžbu dřeva 

▪ dřevozpracující (dřevo, papír) 

▪ značky Fiskars, Nokia 

o zemědělství 

▪ chov sobů, skotu a prasat 

• města: Turku, Tampere, Oulu, Lahti 

 

DÁNSKO 

Hlavní město: Kodaň 

Počet obyvatel: 5 700 000 

Rozloha 43 000 km² 

Hustota zalidnění: 131 ob./km² 



 

• království (Markéta II.) 

• mírné podnebí 

• hospodářství: 

o průmysl – těžební (ropa a zemní plyn), strojírenství (lodní motory), potravinářský 

(maso, mléčné výrobky, pivo), výroba hraček (Lego) 

o zemědělství – ohromné plochy orné půdy (60% - 1. na S) 

o rybolov 

• doprava: silniční, železniční a námořní = na vysoké úrovni, hlavní tah do skandinávských zemí 

 

 

ISLAND 

Hlavní město: Reykjavík 

Počet obyvatel: 330 000 

Rozloha 103 000 km² 

Hustota zalidnění: 3 ob./km² 

• republika (prezident) 

• činné sopky, gejzíry a horké prameny 

• největší ledovec v Evropě (Vatnajökull) 

• obyvatelé žijí při pobřeží, živí se rybolovem a zpracováním ryb 

 

POBALTSKÉ REPUBLIKY 

Společné znaky: 

• nedostatek nerostných surovin 

• zemědělství – převažuje živočišná výroba, chov skotu 

• rybolov 

• potravinářský průmysl 

 

 



ESTONSKO 

Hlavní město: Tallin 

Počet obyvatel: 1 300 000 

Rozloha 45 000 km² 

Hustota zalidnění: 28 ob./km² 

 

LOTYŠSKO (Latvia) 

Hlavní město: Riga 

Počet obyvatel: 2 000 000 

Rozloha 65 000 km² 

Hustota zalidnění: 31 ob./km² 

 

LITVA (Lithuania) 

Hlavní město: Vilnius 

Počet obyvatel: 3 000 000 

Rozloha 65 000 km² 

Hustota zalidnění: 52 ob./km² 

 

 

 

 


