
Oslo, Norsko, červen 2017

Oslo
Oslo je hlavníím a také největším městem Norska. Leží na jihovýchodě země při ústí 
řek  Lysaker,  Aker,  Alna  a  Gjersjø  do  zátoky  Oslofjorden.  Město  je  významným 
norským přístavem a železničním uzlem. 

Mapa centra Osla Zdroj: Mapy.cz

Tip jak ušetřit
Oslo Pass
Karta, která vás opravňuje k bezplatnému použití dopravy v Oslo. A také k bezplatné 
návštěvě mnoha muzeí a dalších turistických atrakcí. Cena: 1 den (24 hodin) za 395 
NOK/ 2 dny za 595 NOK/ 3 dny za 745 NOK.
http://www.visitoslo.com/en/activities-and-attractions/oslo-pass/
Doprava
Letiště:
Oslo Airport Gardermoen (OSL)
Letiště  Oslo  Gardermoen  je  nejvyužívanějším  letištěm  v  Norsku.  Nachází  se  v 
Gardermoenu,  necelých  50  km severovýchodně  od  centra  Osla.  Do  centra  se  zněj 
můžeme  nejrychleji  dostat  rychlovlaky  společnosti  Flytoget,  které  jezdí  ve 
dvacetiminutovém intervalu  a  ze  stanice  Oslo  Lufthavn  (také  Gardermoen  stasjon, 
nachází se přímo pod terminálem a odjíždějí z ní i vlaky společnosti NBS) do stanice 
Oslo S v centru Osla dojedeme za 22 minut. Cena je 180 NOK za jednu cestu. Jízdenky 
jsou elektronické i papírové, ty zkoupíme v automatech, kde lze platit jak kartou, tak 
hotovostí.  Další  možností  jsou vlaky společnosti  NBS.  Jízdenku můžete  koupit  i  v 
automatu, stojí 90 NOK. Další možností jsou autobusy společnosti  Flybussen, které 
jezdí  na  autobusové nádraží  v  Oslu (Oslo  Bussterminal).  Jízdenky stojí  150 NOK, 
zpáteční, platící měsíc, stojí 250 NOK, cesta trvá 50 minut. Web letiště: http://osl.no
Sandefjord Airport Torp (TRP)
Letiště se nachází asi 8 km od města Sandefjord a více než 110 km jižně od Osla. Do 
Osla se dostaneme vlaky společnosti NBS ze železniční stanice  Sandefjord lufthavn 
stasjon (také Torp lufthavn stasjon, asi 3 km od letiště, z letiště jezdí zdarma kyvadlová 
doprava).  Standardní  cena  jízdenky  do  stanice  Oslo  S  je  273  NOK,  online  lze  v 
předstihu koupit i  za 249 NOK. Cesta trvá 90 minut. Další možností jsou autobusy 
Torpekspressen,  cesta  tdo  Osla  rvá  hodinu  a  45  minut.  Jízdenka  stojí  240  NOK, 
zpáteční 420 NOK. Web letiště: www.torp.no
Moss Airport Rygge (RYG)
Letiště přestalo být na konci října 2016 používáno pro civilní dopravu.

Co musíte vidět
Královský palác (Det kongelige slott)
Oficiální  rezidence  norské  královské 
rodiny. Byl postaven v první polovině 19. 
století.  Nejbližší  stanicí  metra  je 
Nationaltheatret. Otevřeno v letní sezoně, 
v roce 2017 od 24. června do 17. srpna.. 
Vstupné 135 NOK
http://www.royalcourt.no/artikkel.html?
tid=29623&sek=80422
Pevnost a hrad Akershus
(Akershus slott og festning)
Pevnost  a hrad Akershus. Areál  pevnosti 
přiléhá  z  jihu  ke  čtvrti  Kvadraturen. 
Nejbližší  stanicí  metra  je  Stortinget,  asi 
700  metrů  severně.  Hlavní  vlakové 
nádraží  (Oslo  sentrastasjon)  je  asi  900 
metrů od pevnosti. Do areálu pevnosti je 
vstup  zdarma.  Prohlídky  s  průvodcem 
jsou  za  60  NOK.  Vstupné  na  prohlídku 
hradu je 100 NOK. 
https://www.forsvarsbygg.no/no/festninge
ne/finn-din-festning/akershus-
festning/english/
V areálu  pevnosti  je  Muzeum  norských 
ozbrojených  sil  (Forsvarsmuseet,vstupné 
zdarma)  a  Muzeum  norského  odboje. 
Vstupné 60 NOK.
Radnice (Oslo rådhus)
Fridtjof  Nansens  plass.  Nejbližší  stanicí 
metra je  asi  500 metrů vzdálená  stanice 
Nationaltheatret.Funkcionalistická budova 
radnice.  Každoročně  se  zde  předává 
Nobelova cena míru.  Vstup zdarma. 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-
og-administrasjon/radhuset/visit-the-oslo-
city-hall/
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Autem: Oslem prochází mezinárodní silnice E6 (ze Švédska, přes Malmö a Göteborg, 
Oslo,  Trondheim  až  k  norským  hranicím  s  Ruskem)  a  E18 (z  Kristiansandu  přes 
Larvik, Drammen, Oslo do Stockholmu, Helsinek a Petrohradu). Za vjezd do Osla se 
platí 35 NOK. http://www.fjellinjen.no/private/prices/
Vlak:  Hlavní vlakové nádraží (Oslo sentralstasjon, Oslo S) najdeme v centru města 
poblíž zátoky Oslofjorden. Stanice metra u tohoto nádraží nese jméno Jernbanetorget. 
Další velkou železniční stanicí je podzemní stanice Nationaltheateret, která leží cca 1,5 
km západně od stanice Oslo sentralstasjon.
Bus: Hlavní  autobusové  nádraží  (Oslo  bussterminal)  najdeme  vedle  hlavního 
vlakového  nádraží  (Oslo  sentralstasjon).  Nejbližší  stanicí  metra  jsou  Grønland  a 
Jernbanetorget.
Loď: Přístav  pro  trajekty  je  poblíž  pevnosti  Akershus.  Nejbližší  stanicí  metra  je 
Nationaltheatret (asi 600 metrů severně od přístavu).
Doprava ve městě:
Městská  doprava  v  Oslu  je  zajišťována  metrem  (T-bane,  Tunnelbane),  autobusy, 
tramvajemi, vlaky a lodní dopravou. MHD je koordinována společností Ruter. Trasy 
linek, jízdní řády a další informace najdete na https://ruter.no/en. Hlavními dopravními 
uzly jsou Oslo Sentralstasjon  (Oslo S)  spolu se  stanicí  metra Jernbanetorget  a  pak 
stanice  „Nationaltheateret“.  Jednotlivá  jízdenka  pro  jednu  zónu  stojí  33  NOK,  je 
přestupná a platí hodinu (při koupi u řidiče autobusů nebo na lodi stojí 55 NOK), 24-
hodinová jízdenka stojí 90 NOK, 7-denní 240 NOK. Jízdenky si musíte označit nebo 
validivat. Jízdenky zakoupíte v elektronické podobě buď pomocí aplikace RuterBillett 
app, nebo pomocí plastové Travelcard, kterou pořídíte za 50 NOK. Jednotlivé jízdenky 
a 24-hodinové jízdenky koupíte také v automatu v papírové podobě.
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Hotely, ubytování:
Přehled hotelů,  hostelů,  penzionů a apartmánu v Oslu a okolí  s  detailním popisem, 
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Norsku
Levné letenky do Norska
Zájezdy do Norska

Katedrála  (Oslo domkirke) 
Stortorvet  (Nejblížší  stanicí  metra  je 
Stortinget,  asi  200  metrů).  Luteránská 
katedrála,  ve  které  se  odehrávají 
korunovace a královské svatby i pohřby. 
Vstup zdarma. 
Skokanský můstek Holmenkollen 
(Holmenkollbakken) 
a Muzeum lyžování (Skimuseet)
Kongeveien  5,  metro  Holmenkollen. 
Známý  skokanský  můstek.  Uvnitř  je 
muzeum  lyžování.  Vstupné  130  NOK. 
http://www.skiforeningen.no/en/holmenko
llen/
Munchovo muzeum (Munch-museet)
Tøyengata  53,  nejbližší  stanice  metra 
Tøyen.  Muzeum  s  díly  malíře  Edvarda 
Muncha. Vstupné 100 NOK.
http://munchmuseet.no/en/
Muzeum vikingských lodí
(Vikingskipshuset )
Huk  Aveny  35,  bus  č.  30,  zastávka 
Vikingskipene.  Muzeum představující  tři 
vikingské  lodě  a  předměty,  které  byly 
objeveny  spolu  s  nimi.  Jde  o  část 
Kulturhistorisk  museum  a  vstupné  100 
NOK je společné s Historickým muzeem 
(Historisk Museum, Fridrisgate 2)
http://www.khm.uio.no/english/visit-
us/viking-ship-museum/index.html 
Muzeum Kon-Tiki
Bygdøynesveien  36,  bus  č,  30,  zastávka 
Bygdøynes. Muzeum  představující 
zejména  plavidla  z  expedic  cestovatele 
Thora Hyerdahla - vor Kon-Tiki a vor Ra 
II. Vstupné 100 NOK. www.kon-tiki.no/
Národní galerie (Nasjonalgalleriet)
Universitetsgata  13,  nejbližší  stanice 
metra  je  Nationaltheatret.  Galerie 
představuje  zejména  sbírky  norského 
malířství. Uvidíte zde díla E. Muncha, ale 
také  díla  impresionistů  jako  je  Manet, 
Gauguin,  van  Gogh,  Renoir,  Cézzane. 
Vstupné 100 NOK, každý čtvrtek zdarma. 
http://www.nasjonalmuseet.no/
Norské lidové muzeum 
(Norsk Folkemuseum)
Museumsveien  10,  bus  č,  30,  zastávka 
Folkemuseet.  Skanzen  s  více  než  150 
tradičními  stavbami  z  celého  Norska. 
Vstupné 130 NOK
http://www.norskfolkemuseum.no/
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