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I. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ 

1.1 GEOGRAFIE 
 
Dánsko má rozlohu 44 000 km2. Povrch země je tvořen rovinami. Nejvyšší 

horou je 170,86 m vysoká Møllehøj, o 9 cm vyšší než Yding Skovhøj - 

170,77 m. 

Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově a na 443 pojmenovaných 

ostrovech, ze kterých je 72 obývaných. Celkem Dánsku náleží 1 419 ostrovů 

větších než 100 m2.  

Dánsko je omýváno mořem (pobřeží má délku 7 000 km). Jedinou suchou 

hranici má na jihu s Německem.  

Dánsko je nicméně jednou z největších zemí. Spolu s Grónskem a Faerskými 

ostrovy tvoří státní celek Dánské království. Grónsko má rozlohu 2 

166 000 km2 a Faerské ostrovy, které se skládají z 18 ostrovů, 1 399 km2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dánsko je nejjižnější ze severských zemí. Přestože neleží na Skandinávském 

poloostrově, tvoří se Švédskem, Norskem i Finskem tzv. skandinávské země. 

Hlavním městem je Kodaň. 

      

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

1.2 STÁTNÍ A TERITORIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Dánsko je konstituční monarchie. Hlavou státu je královna Margrethe – 

Markéta II. Dánsko je královstvím již od poloviny 9. století. 

Dánsko a Anglie soupeří o prvenství nejstaršího království. Prvním dánským 

panovníkem byl Gorm Starý.  

 
 

Královna Margarethe na návštěvě Grónska a Faerských ostrovů.  

 

 

 

 

5. června 1849 král Frederik VII. podepsal první demokratickou ústavu, která 

nahradila ústavu z roku 1665 a znamenala přechod ke konstituční monarchii. 

Pouze 8 % obyvatelstva mělo však volební právo. Ústava z roku 1915 

zajišťovala volební právo i ženám, služebnictvu a jiným chudým skupinám. 

Dánský parlament má 179 členů. Dvě křesla náleží reprezentantům Faerských 

ostrovů a další dvě reprezentantům Grónska.  

 

 
Dánské království má: 
 

o 5,8 miliónů obyvatel Dánska 

o 66 000 obyvatel Grónska  

o 49 200 obyvatel Faerských ostrovů 
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1.3 ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA 

Dánsko leží v pásmu středoevropského času, což znamená UTC +1:00 

(Coordinated Universal Time – koordinovaný světový čas), oproti Anglii o 

1 hodinu napřed, oproti Izraeli a Řecku o 1 hodinu zpět. V březnu se přechází 

na letní čas.   

Dánské podnebí je oceánské. Léta jsou chladnější s průměrnou teplotou 16° C, 

zimy pak mírné a deštivé s průměrnou teplotou 0,5 ° C. Časté jsou větry a mlhy.    

V posledních letech se však situace mění.  

V důsledku oteplování bylo léto 2018 nejteplejším s velkým počtem suchých 

dnů a teplotami nad 30 stupňů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa ukazuje, že Dánsko patří mezi země, které jsou připraveny na změny 

klimatu.  

 

 

4 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_-iN89PgAhVjxIsKHXY9DLoQjRx6BAgBEAU&url=https://videnskab.dk/naturvidenskab/amerikanske-forskere-danmark-bedst-i-verden-til-at-modstaa-klimaforandringer&psig=AOvVaw1ZSK9gctuH0LEGBNp_vk-V&ust=1551081508637157


 

2. HISTORIE ZEMĚ 

 

První obyvatelé 

První obyvatelé byli “hamburští lovci” (Hamburgian culture). V jižní části u 

hranic s Německem je archeologicky bohaté naleziště Slotseng, kde byly 

nalezeny kosti sobů poukazující na první lidská sídla na tomto území. 

Lidé hamburské a federmesské kultury žili v malých skupinách a kočovali. 

Později, kdy krajina změnila svůj charakter, můžeme najít první lidská 

sídliště.   

 

Za prvního historicky doloženého krále je považován Gorm Starý. Vládl v 

letech 936-958. Sídlil v Jellingu, kde nechal vztyčit proslulé runové kameny. 

V nápisu na nich je užit pojem “Dánsko”. “Denamearc” je rovněž zmíněn 

okolo 890 norským Ottarem v Anglo-Saské kronice Orosius. Gormův syn 

Harald I., známý též jako Harald Modrozub (Bluetooth), Dánsko 

christianizoval. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Král Harald těmito slovy vzdává počest jeho otci zvanému Gorm a jeho 
matce zvané Thyra.  
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3. POLITIKA ZEMĚ 

3.1 POLITICKÁ SITUACE 

Dánsko je od roku 1848 konstituční monarchií, demokratickým státem.  

Parlament je jednokomorový, nazývá se FOLKETING. Má 179 křesel, dvě 

křesla v něm náleží reprezentantům Grónska a dvě reprezentantům 

Faerských ostrovů.  

 

Volební systém je propracovaný, účast ve volbách vysoká. V listopadu 2017 

to bylo 85,5 % (4 145 321). 

Volební systém je systémem poměrného zastoupení. Severské země se řadí 

k zemím s největší proporcionalitou, přičemž Dánsko patří na první místo. 

Důkazem vysoké proporcionality je fakt, že parlamentní zastoupení nalézá  

5-11 politických stran, přičemž žádná z nich nezískává parlamentní většinu. 

Systém poměrného zastoupení funguje na bázi dvoustupňového 

přerozdělování mandátů, a to jednak na místní a také národní úrovni.  

Pokud např. strana obdrží ve volbách 10 % hlasů, má rovněž 10% zastoupení 

v parlamentu. Strana musí ve volbách získat více než dvě procenta hlasů, 

aby se do parlamentu dostala. Tato metoda zajišťuje zastoupení všech částí 

země.  
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4. EKONOMIKA 

4.1 MĚNA 

Dánsko není členem eurozóny. Národní měnou je kroner (Dánská koruna), 

která má hodnotu 7,48 dánských korun za 1 euro. Index ekonomické svobody 

je 76.6, což dle výroční zprávy Economic Freedom of the World z roku 2018 

činí 12. místo.  

Celkové skóre se zvýšilo o 1,5 díky nárůstu v klíčových komponentech 

ekonomické svobody (právní systém, daňové zatížení, vláda).  

Vyspělost dánské ekonomiky se projevuje vysokou životní úrovní i pevnou 

měnou. Politika otevřeného trhu udržuje flexibilitu a konkurenceschopnost. 

Transparentní a účinné regulační a právní prostředí podporuje silnou 

podnikatelskou činnost.   

Bankovní předpisy jsou rozumné a postupy poskytování úvěrů jsou obezřetné. 

Měnová stabilita je dobře udržována a soudní systém poskytuje silnou 

ochranu vlastnických práv. Politický tlak na vládní výdaje se zvyšuje. Vysoká 

míra efektivity podniků a regulační flexibilita vyvážily některé nedostatky 

velkých sociálních výdajů. 

 

 

 

 

4.2 MZDY 

K výdobytkům sociálního státu patří to, že má Dánsko nejvyšší minimální 

mzdu. Většina ekonomicky činného obyvatelstva je ze střední třídy.  
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4.3 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHODY 

 

Dánsko má stále jeden z nejlepších systémů sociálního zabezpečení na 

světě.  

Věk odchodu do důchodu se zvyšuje s narůstající průměrnou délkou života. 

V současné době je to 70/71 let.  

 

 

 

4.4 CENY 

Většině turistů se jeví Dánsko jako drahá země. Tím, že jsou v Dánsku 

relativně vysoké platy, ceny jsou srovnatelné s jinými vyspělými zeměmi.  

 

o 1 l mléka - 5,95 d. kr/0,80 euro 

o 1 kg losos - 274 d. kr/kg/36 euro 

o 1,5 l Coca Cola - 2,5 euro 

o 1 l benzín    11 d.kr/1,50 euro 

 

 

Cena aut je v porovnání s jinými zeměmi vysoká: 

 

Polo GTI – 38 000 eur 
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4.5 TYPICKÉ PRODUKTY 

 

Dánské zemědělství je charakteristické velkou intenzitou a vysokou 

produktivitou. Je vedoucím producentem vepřového v Evropě. Společnost 

Danish Crown je největším vývozcem masa. 

Arla je 5.
 největší výrobcem mléčných produktů na světě. 

 

 

 

 

 

 

 

V dánské politice se dříve než jinde prosadily environmentální otázky. 

Společnost Vestas produkuje větrnou energii. 

 

 

 

 

Novo Nordic produkuje insulin a další diabetické pomůcky.  

 

 

The Lego Group je druhý největší producent hraček na světě. Společnost 

se proslavila zejména stavebnicí Lego. Sídlí v Billundu. 
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5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY 

Dánská ústava zaručuje svobodu náboženského vyznání. 

Náboženské společnosti a kongregace: 

Aby byla oficiálně uznána náboženská skupina, musí mít alespoň 150 členů. 

Aby byla oficiálně uznána náboženská kongregace, musí mít alespoň 50 

členů. Výjimkou jsou řídce osídlené oblasti (např. Grónsko), kde stačí členů 

méně.  

Státní církví je evangelická církev luteránská.   

Luterská (luteránská) církev je protestantským křesťanským vyznáním, které 

vychází z odkazu Martina Luthera. Na světě je přibližně 70 miliónů luteránů. 

V Dánsku žije přibližně 300 000 muslimů. Na území je 140 mešit. 

 

Na rozloze 44 000 km2 se nachází 1 900 typických dánských kostelů. Většina 

z nich byla postavena mezi lety 1100-1200.   

 

http://www.pewres

earch.org/fact-

tank/2017/06/19/un

like-their-central-

and-eastern-

european-

neighbors-most-

czechs-dont-

believe-in-god/ 10 
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6. SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY 

V Dánsku je během roku 10 státních a tradičních svátků. Pracující mají 

nárok na 6 týdnů dovolené. Školy mají 8–10 týdnů prázdnin.  

 

Tradiční oslavou v Dánsku je Fastelavn – masopustní neděle – pohyblivý 

svátek v únoru. Děti si oblékají různé kostýmy – masky a chodí na koledu. 

V poslední době mnoho dánských dětí slaví v řínu i Halloween.  

 

 

 

 

 

 

23. června se slaví svatojánská noc. Svátek je kombinací pohanské a 

křesťanské tradice. Je to svátek Jana Křtitele a současně připadá na tento 

den letní slunovrat, tedy nejdelší den v roce. Lidé se setkávají u ohňů a 

zpívají. Na vrcholku hranice bývá často umístěn panák v podobě 

čarodějnice. 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce a Vánoce jsou svátky setkávání se s rodinou a přáteli. 

Tradičními symboly jsou barvená vajíčka o Velikonocích a ozdobený 

stromek o Vánocích. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvP7gpvTeAhUB1iwKHbHMBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/p%C3%A5ske-p%C3%A5ske%C3%A6g-malet-farverige-gr%C3%A6s-654769/&psig=AOvVaw13v0kQ4tbu7tqKOAMjziPM&ust=1543398805211454
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7. RODINA 

7.1 TRADIČNÍ RODINA, STÁTNÍ PODPORA 

Podle Národního statistického úřadu je v Dánsku 37 různých forem rodiny.  

Většinou se jedná o tradiční rodinu, kde je otec, matka a děti. V posledních 

letech vzrostl počet rozvedených rodin. Každé třetí dánské dítě má rozvedené 

rodiče.  

Dánsko je první zemí, která umožňovala párům stejného pohlaví uzavřít sňatek 

– a to od 26. května 1989. 

 

7.2 SŇATEK, ROZVOD, REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 

V Dánsku se uzavírají sňatky občanské i církevní. I ty musí být ale registrovány 

na městském úřadě. 

Rozvod je možný provézt elektronicky po vyplnění příslušného formuláře.  

Počet rozvodů v roce 2017 byl 15 265, což bylo o 11 % více než v předešlém 

roce 

 

7.3 ADOPCE DÍTĚTE 

Adopce v Dánsku je anonymní. Identita adoptivních rodičů se biologickým 

rodičům nesděluje. Během posledních 20-30 let narůstá počet adopcí dětí 

narozených v jiné zemi (19 adopcí z 20 se týká dětí z ciziny). Celkově je ročně 

adoptováno přibližně 500 dětí z ciziny a jen 20-30 dětí dánské národnosti.  

Ačkoliv splnění všech požadavků na adoptivní rodinu je mnohdy komplikovaný 

proces, děti čekající na adopci zůstávají v dětských domovech jen po nutnou, 

co nejkratší dobu.  

Osvojené dítě má stejná práva jako ostatní děti.  

 

 



8. ŽIVOTNÍ STYL 

8.1 VŠEOBECNĚ 

Pokud se po celém světě mluví či píše o životním stylu Dánů, zazní slovo 

hygge. Nejbližším anglickým slovem je cosiness – útulnost. Hygge je 

synonymem inspirujícího životního stylu zaměřeného na štěstí, pospolitost 

a radost ze života. Prožívání obyčejných okamžiků všedního dne jako 

neobyčejné. Trend souvisí i s klimatem. Dlouhé chladné zimy si říkají o 

příjemné domácí prostředí – svíčky, vůně, dobré pití a jídlo. Hygge proniká do 

všech oblastí života: bydlení, jídlo, design, oblečení. K tomu, aby si Dánové 

život užili, potřebují vlastně málo. Jde i o koncept minimalismu.  Hygge je také 

potřeba soužití a trend komunitních společností.  

 

8.2 VZDĚLÁNÍ 

 

Vzdělání je v Dánsku poskytováno zdarma. Během studia na středních a 

vyšších školách studenti dostávají různé podpory od státu (ve výši cca 800 

euro). 

Vedle státních vznikají i soukromé školy.  

Pro Dánsko je typický koncept celoživotního vzdělávání. 
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8.3 MENTALITA 

 

Neformální přístup je typický rys dánské mentality. Jde o vztahy mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, bohatšími a chudšími lidmi, i studenty a jejich 

učiteli.  

Lidé nezdůrazňují, jak velké jsou jejich příjmy. Dánové si váží přátelských 

vztahů a setkávají se s ostatními lidmi ne proto, že patří do stejné sociální 

skupiny, ale proto, že mají např. stejné zájmy. 

Dánové se sami vidí jako přátelský, veselý a laskavý národ se smyslem pro 

humor. Jsou velmi přímí, což cizinci někdy vnímají jako nevhodné chování. 

Nemají moc rádi autority. Pro cizince může být složitý i jejich humor 

postavený na sarkasmu. 

Jsou disciplinovaní v dodržování termínů a časů schůzek a považují za 

důležité být všude včas.   

 

 

 

 

8.4 SPECIFIKA KOMUNIKACE, ETIKETA 

Dříve se lidé pozdravili „Hello “, dnes „Hi “. 

Součástí pozdravu bývá objetí, ale spíše mezi již známými lidmi nebo přáteli. 

Nejběžnější pozdrav je potřesení rukou.  
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8.5 JÍDLO 

Během posledních 30-50 let se dánská kuchyně stala mezinárodní.   

 Stále více lidí začalo po roce 1960 cestovat a navštěvovat cizí země. 

 Stále větší vliv příslušníků jiných národů, kteří tvoří 13 % dánského 

obyvatelstva 

Dánsko je tradiční zemědělská země. Častým pokrmem bývala zelenina a 

ovesná kaše, z masa zejména vepřové.  Dánsko je obklopeno mořem, 

tradičním pokrmem je ryba. Bývala jídlem pro chudé. Dnes je tomu jinak. 

Ryby jsou sice dražší, ale jsou zdravé.  

Nejtypičtější dánské pokrmy jsou RUGBRØD a SMØRREBRØD – dánský 

tmavý chléb, HOT DOG a BRUN SOVS - “hnědá omáčka”.  

 

 

 

8.6 SPORT, VOLNÝ ČAS 

 

Lidé v Dánsku obvykle pracují 7,4 hodin denně. Mnoho z nich tráví volný 

čas sportovními aktivitami. 

Fotbal, házená a badminton jsou nejoblíbenější dánské sporty.  

Velmi rozšířenými sporty je běhání a cyklistika. Kolo se používá jako 

dopravní prostředek do zaměstnání, školy apod. V používání kol je Dánsko 

na druhém místě za Holandskem. 
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