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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na národní parky Švédska. Zprvu jsem se snažil 

komplexně popsat celkovou fyziogeografii Skandinávie a historii Švédska. V další kapitole 

se zabývám obecně národními parky a to konkrétně národním parkem Tyresta, Garphyttan 

a Abisko. U každého národního parku poskytuji základní informace o fyziogeografii, 

fauně, flóře a nejzajímavější turistické trase. V bakalářské práci také uvádím tabulku 

se všemi švédskými národními parky a jejich stručný popis. V závěru představuji návrh 

týdenního poznávacího zájezdu a jeho kalkulaci. Svůj itinerář jsem vyzkoušel v praxi 

a získané poznatky uvedl v závěru. 

 

Klí čová slova: Švédsko, národní park, fauna, flóra, turistická trasa, itinerář 

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on national parks of sweden. Initially I tried to 

comprehensively describe overall physical geography and history of Scandinavia.  

In the next charter I deal with national parks in general and specifically the national park 

Tyresta, Garphyttan and Abisko. For each national park I provide basic information about 

physical geografy, fauna, flora and the most interesting tourist route. In the bachelor thesis 

I present a chart with all swedish national parks and their brief description. In conclusion, 

I suggest week sightseeing tour with its calculation. I tried my itinerary in practice and my 

gained evidences I mentioned in conclusion. 
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1 Úvod 

Carl von Linné označil tuto severskou zemi za „Ultima Thule“, což můžeme 

přeložit jako místo, které leží na konci světa (Mertz 2003).  

Na mnoho lidí, kteří Švédsko znají pouze z knih, tak může působit. Stejně tak jako 

na mě, než jsem ji navštívil. Země dlouhých letních bílých dnů, které nad polárním kruhem 

nekončí, a dlouhých šerých zimních nocí je opravdu úchvatná. Zůstala zde ta pravá 

nedotčená příroda, kterou my jsme si udržet nedokázali. A je to hlavně díky skvělému 

přístupu Švédů k ochraně přírody. To dokazuje mnoho národních parků a přírodních 

rezervací po celém území. Už při vystoupení z letadla jsem si všimnul, že mají dvakrát 

tolik třídících kontejnerů než je u nás. Na vysoké úrovni je recyklace průmyslových 

a zemědělských materiálů, odpadních vod, ale i vypouštění skleníkových plynů. 

Oproti České Republice už dávno mají na více než 250 benzinových pumpách palivo E85, 

které se z 85 % skládá z etanolu a z 15 % z benzinu. Ve Stockholmu jsem neviděl jediné 

taxi, které by nemělo označení FFV [1]. Hlavním problémem švédské ekologie je silné 

znečištění Baltského moře.  

Švédsko je vyhledávané vrcholovými cestovateli, díky své drsné, ale krásné přírodě 

a stovkám kilometrů turistických stezek, i obyčejnými turisty, kteří chtějí vidět typické 

červené domečky v zasněžených krajinách, průzračně čistá jezera, rozlehlé lesy a stáda 

sobů anebo historické jádro, které nechybí v žádném švédském městě. 

V jedné části bakalářské práce popisuji návrh týdenního zájezdu do Švédska 

pro turistickou kancelář. Rozhodl jsem se tento itinerář připravit a poté „na vlastní kůži“ 

vyzkoušet. Výlet jsem specializoval jako kulturně – přírodní poznávací zájezd. Zahrnul 

jsem zde prohlídky historických měst a objektů, ale také túry skrz národní parky. V závěru 

se pokusím vše zanalyzovat a popsat, jestli by bylo možné zařadit tento zájezd do nabídky 

cestovní kanceláře. 

Návštěva Švédska mě velice obohatila a zaujala tak, že jsme si s kamarády, 

kteří se mnou cestovali, slíbili, že se sem musíme ještě vrátit. 
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2 Seznam zkratek 

FFV – flexi fuel vehicle  

Km2 – kilometrů čtverečních 

M. n. m. – metrů nad mořem 

Mm/ m2 – milimetrů na metr čtvereční 

Mm/ rok – milimetrů za rok 

NP – národní park 

Př. n. l. – před naším letopočtem 

St. n. l. – století našeho letopočtu 
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3 Historie oblasti 

Název Skandinávie se poprvé objevil u římského spisovatele Plinia Staršího 

v 1. st. n. l. – Scatinavia či Scadinavia. Toto slovo je pragermánského původu a vykládá se 

jako „ostrov stínů“ (Král 1999). 

Historie Skandinávie a Švédska sahá asi 9 000 let př. n. l. V těchto dobách na tuto 

oblast působilo mírnější klima, pohybovali se zde lovci a sběrači. Ve středomoří 

se rozvíjela antická kultura, ale zde byla ještě kmenová společenství. Kmeny v oblasti 

Skandinávie existovaly až do devátého století našeho letopočtu. Od vzniku run, 

starogermánského písma, přišla doba Vikingů [2]. 

Vikingové ovládli Skandinávii mezi osmým a jedenáctým stoletím. Švédští 

vikingové cestovali na východ a jih a byli uznávanými válečníky. Plavili se po Baltu, 

Středomoří a ruských řekách. A málokdo ví, že byli zřejmě zakladatelé Ruska. Evropané 

z východu jim říkali „Rus“ a odtud vznikl samotný název Rusko. V těchto dobách 

se Švédsko stalo obchodní tepnou Evropy [2]. 

Současně se začalo formovat švédské království, které vzniklo spojením Gotlandu 

a Svealandu a vzkvétalo až do 14. století., kdy jej postihla, stejně jako velkou část Evropy, 

morová epidemie. Poté král Magnus Eriksson spojil Norsko, Švédsko a Dánsko 

v Kalmarskou unii. Tato unie vydržela pouze do roku 1523, kdy Dánové zmasakrovali 

švédské šlechtice. A švédové si zvolili svého prvního krále, jímž se stal Gustav Vasa [2]. 

V novověku se Švédsko vyšvihlo na pozici evropské velmoci, kterou přerušil 

až ruský car Petr Veliký, který si podmanil celé Švédsko [2]. 

V průběhu devatenáctého století se z velmoci stala chudá země, počet obyvatel 

se zdvojnásobil, ale jídla bylo stále stejně. Chudoba vyvrcholila obrovskou vlnou emigrace 

do Spojených států amerických. Na konci devatenáctého století se začal rodit nový, 

industrializovaný stát. Po první světové válce se ze Švédska stal demokratický stát. Nyní 

patří Švédsko mezi nejbohatší a ekonomicky nejstabilnější zemi Evropy [2]. 
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4 Fyziogeografie celé oblasti 

4.1 Stavba 

Vymezujeme- li Skandinávii jako fyzicko – geografickou jednotku, musíme 

k ní počítat nejen Skandinávský poloostrov, ale i Kolský poloostrov, Finsko a malé části 

Ruska. Poté můžeme hovořit o nejstarší oblasti evropské pevniny. Tato vymezená oblast 

neboli Fennoskandie má rozlohu 1 390 000 km2 (Král 1999).  

Skandinávská oblast je součástí Baltského štítu, který patří k základním kamenům 

geologické mapy Evropy (obr. č. 1), (Šlégl et al. 1999). Fennoskandii můžeme podle stáří 

a odlišného vývoje rozdělit na dvě základní jednotky, baltský štít a Skandy, tento název 

zavedl namísto Skandinávské vysočiny švédský geograf E. Ljungner v roce 1944. 

Baltským štítem rozumíme prahorní a starohorní horninový podklad Fennoskandie, 

který vystupuje na povrch téměř všude v nížinných, pahorkatých i vrchovinných oblastech, 

ale předpokládá se i v jednotce Skandy, která je na baltský štít nasunuta. Horniny baltského 

štítu jsou tvořeny soubory vesměs silně metamorfovaných hornin, proniknuté hlubinnými 

vyvřelinami. Z metamorfovaných hornin jsou zde zastoupeny různé druhy rul, granulity, 

migmatity, svory, ale i polohy vápenců, křemenců, pískovců a drob v různém stupni 

přeměny. Ze složky hlubinných vyvřelin se zde nachází různé druhy žul a granodiority, 

ale i bazické vyvřeliny gabbra (Král 1999). 

Baltský štít má tři nejstarší prahorní jádra, která jsou označována jako, kolský 

masiv, ten leží na Kolském poloostrově, karelský masiv, ležící v ruské Karélii, 

a jihoskandinávský masiv v jižním Norsku a jihozápadním Švédsku. Stáří hornin 

v kolském masivu bylo zjištěno na 3,5 až 3,8 miliardy let. Během dlouhé doby prahor 

a starohor proběhlo několik horotvorných cyklů, avšak vyvrásněná horská pásma byla 

snesena a zarovnána, působením exogenních činitelů, takže na počátku prvohor měl 

baltský štít ráz dokonale vyrovnané paroviny, takzvaný subkambrický peneplén. 

Od prvohor až do současnosti zůstal baltský štít trvale souší, vystaven denudací 

a při kolísání mořské hladiny byly dočasně zaplaveny jen některé části pobřeží 

(Král 1999). 

Skandy jsou dnes zbytkem mohutné horské soustavy, jež vznikla uprostřed prvohor 

kaledonským vrásněním. Jejich pokračováním jsou horské oblasti na severu Britských  
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ostrovů, na rozdíl od nich, jsou však Skandy nasunuty na baltský štít tlakem, 

který směřoval k východu až jihovýchodu. Vrásněním vznikla celá řada tektonických 

příkrovových jednotek, které byly sunuty po zlomových plochách většinou jen mírně 

ukloněných. Hlavní tektonické linie směřují od severovýchodu až na jihozápad. Na stavbě 

pohoří se podílejí útvary mladších starohor a starších prvohor (kambrium, ordovik, silur). 

Po kaledonském vrásnění se Skandy staly trvale souší a byly vystaveny denudaci 

(Král 1999). 

Teprve čtvrtohory se staly novou významnou dobou ve vývoji Fennoskandie. 

V pleistocénu se ochladilo podnebí a vznikly ve Skandách ledovce, které se spojily 

v ledovcový štít a ten dosáhl až střední Evropy. V dnešní době je velikost zalednění 

asi 5 000 km2, což je asi o 2 000 km2 více než v Alpách (Šlégl et al. 1999). Pod velkým 

tlakem ledovce se velké části skandinávské pevniny octly pod mořskou hladinou a teprve 

v holocénu, od 8 000 let př. n. l. až do současnosti, se pevnina vlivem odtávání ledovce 

zvedala. To způsobilo velké změny v pobřežní čáře v oblasti mělkého Baltského moře. 

Díky studiím mořských a jezerních holocenních sedimentů a příslušných teras se zjistilo, 

že se zde vystřídalo několik mořských a jezerních stádií, než moře nabylo dnešního stavu. 

V současnosti zde pokračují takzvané epirogenetické zdvihy, které v oblasti Botnického 

zálivu dosahují jednoho metru za sto let. Při srovnání historických a současných 

topografických map můžeme zjistit, že se rozloha ostrovů zvětšuje a některé nové se 

vynořují (Král 1999). 

Obr. č. 1 Geologické provincie (mapsorama). 
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4.2 Povrch 

Celou Fennoskandii si můžeme představit jako starou pevninskou kru jednostranně 

vyzdviženou na severozápad, kde spadá do moře příkrým fjordovým pobřežím. Sklon 

směrem k jihovýchodu je velmi pozvolný. Kvůli dlouhému geologickému období, 

od konce kaledonského vrásnění až do čtvrtohorního zalednění, kdy probíhala denudace 

a eroze, zde převládají destrukční tvary reliéfu před tvary akumulačními. 

Proto významným tvarem Fennoskandie jsou staré zarovnané povrchy – peneplény. 

Ve středním Švédsku, v okolí jezera Vanern a v okolí Stockholmu, je rozšířen takzvaný 

subkambrický peneplén (Král 1999). 

Čtvrtohorní zalednění přispělo k obroušení a snížení krajiny. Činnost ledovce 

se projevovala jinak v rovinných oblastech a jinak v horských oblastech, avšak všude 

převládala destrukční činnost nad akumulací. Deterze neboli obrušování a ohlazování 

skalního podkladu a exarace neboli brázdění způsobili výrazné usměrnění povrchových 

tvarů do směru pohybu ledovce. Tyto dva pochody jsou významně usnadňovány erozními 

účinky mořenového materiálu vlečeného ledovcem. Tavné vody se pod ním nashromáždí, 

poté transportují horninový materiál a v místech vírů vymílají do podkladu obří hrnce, 

vytvářejí dutiny v čele ledovce a vytékají ven.  V severských oblastech mohou ledovcové 

splazy sestupovat i do moře, poté se nazývají plovoucí splazy. Okraje mocných 

kontinentálních ledovců, které se dostaly až k moři, se zde odlamují a odplouvají 

jako plovoucí ledovce. Na pevnině, po odtání ledovce, vznikají v depresích jezera 

a objevují se zde různé glaciální sedimenty, zejména morény, jejichž ledovcové valy 

se mohou stát hrázemi ledovcových jezer [3]. Nejznámější jezera tohoto původu jsou jezera 

Vättern, Vänern a Mälaren [4].  Ledovcové útvary jako rýhy, ohlazy, oblíky a jezerní pánve 

mají v jižním Švédsku směr jižní [3]. 

Větší povrchové nerovnosti vznikly tam, kde vystupují tvrdé horniny, které jsou 

odolnější proti zvětrávání. V důsledku vzdáleného alpínského vrásnění vznikly další 

nerovnosti – neotektonické zlomové pohyby. Jsou předpokládány nejen kolem Skand, 

ale také i kolem velkých Švédských jezer (Král 1999). 
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Fennoskandii můžeme z geomorfologického hlediska rozdělit na několik 

základních jednotek: 

Skandy tvoří od jihozápadu k severovýchodu několik protažených pásem, které 

jsou odděleny tektonickými sníženinami. Je to pohoří o délce 1 800 kilometrů a šířce 

150 až 300 kilometrů. Skandy mají asymetrickou stavbu, na východě jsou pozvolné 

a naopak na západě strmé [6]. Z Norska se na území Švédska táhne dlouhé Skandinávské 

pohoří. Na severu tohoto pohoří se nachází pohoří Kjolen s nejvyšší horou Švédska 

Kebnekaise s výškou 2 123 metrů (Bateman, Egan 2000). Další nejvyšší hory jsou Sarek 

(2 090 metrů) a Halti (1 324 metrů) [5]. 

Plošina Norrland tvoří široké východní podhúří Skand, od nichž je oddělena 

výrazným zlomovým svahem, který je prořezaný hlubokými údolími s tvary trogů, 

kde jsou četná jezera. Krajina má typický ráz zvlněné plošiny, která se stupňovitě sklání 

až k pobřeží botnického zálivu [5]. 

Nížiny středního Švédska se rozprostírají od pobřeží Baltského moře v okolí 

Stockholmu přes oblast velkých švédských jezer až k průlivu Skagerrak. Oblast byla 

ovlivněna glaciotektonikou a v nejvíce postižených místech vznikly pánve velkých jezer. 

Celá oblast je pokryta morénovými uloženinami [5]. 

Jihošvédská vysočina se nachází v celé oblasti jižního Švédska až po oblast velkých 

jezer, na okrajích se mění na pobřežní nížiny a roviny [5]. Jihošvédská vysočina je lokálně 

vyklenuta, její nejvyšší bod je vrch Tomtabacken s výškou pouze 378 metrů [6]. Celá oblast 

je glaciálně modelována, uplatnila se zde i tektonika a puklinatost. Patří sem ostrovy 

Öland, Gotland, Bornholm a poloostrov Skaane [5]. 

Maanselkä je menší vyvýšenina, která tvoří rozvodí mezi Baltským, Barentsovým 

a Bílým mořem a zároveň je klínem mezi Finskou a Karelskou jezerní plošinou. Oblast je 

budována nejstaršími horninami prahor v Evropě. Jsou zde pozůstatky glaciální abrazní 

a akumulační činnosti a mnoho glaciálních jezer [5]. 

Finská jezerní plošina se rozléhá ve vnitrozemí jižního Finska, na severozápadě 

končí vyvýšeninou Suomenselkä, na jihu morénovým hřbetem Salpausselkä 

a na severovýchodě hřbetem Maanselkä. I přes její nerovný povrch, který vznikl akumulací  
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ledovcového tillu, nepřesahuje výšku 250 metrů [5]. Typickými úkazy pro tuto oblast jsou 

dlouhé valy z morénových nánosů zvané eskery (obr. č. 2). „ To jsou dlouhé a úzké, 

někdy esovitě prohnuté valy budované štěrkopískovým materiálem, pocházejícím 

z ledovcovo-říčních nánosů. Nápadné jsou zvláště tehdy, vyčnívají-li nad hladinu jezer. 

Vznikly z materiálu spodní morény, který byl unášen pod ledovcovým vodním tokem 

v dlouhém tunelu a posléze uložen na jeho dně. Po odtání ledovce vyčníval nad okolní 

povrch o několik desítek metrů, ale za posledních asi 8 000 let byla jeho výška 

pochopitelně podstatně snížena. Eskery bývají dlouhé několik kilometrů, výjimečně 

až několik desítek kilometrů.“   [7]. 

Jutsko a její přilehlé ostrovy je nezvrásněnou oblastí se sedimenty mocnějšími více 

než 3 kilometry, pod nimiž se nachází okraj baltského štítu. Vyskytují se zde prvohorní 

sedimenty, avšak sled vrstev je nekompletní kvůli vynořování a denudaci vrstev. Mocnost 

ledovcových sedimentů je desetinásobně větší než ve Švédsku, která činí 4 – 5 metrů. 

Pozůstatkem po ledovci, který ustoupil zhruba před 10 000 lety, jsou glaciální tvary [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Vznik eskerů (geology). 
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4.3 Půdy 

Mezi dominantní půdy Švédska patří jílovité, které se formovaly pod ledovcem 

(obr. č. 3). Jíly, které vznikali z žuly a ruly, tvoří chudé půdy Švédska, lesnictví a kyselé 

deště přispívají k jejich acidifikaci. Na druhou stranu, malé oblasti jílovitých půd 

z mladších usazeninových vápenců tvořících hnědozemě jsou rozptýleny převážně v jižním 

Švédsku a poskytují zemědělské půdy s vysokou úrodností.  Kromě toho rozsáhlé plochy 

středního Švédska jsou kryty těžkým a úrodným podmořským jílem, který se vyzvednul 

z moře postglaciálním zemským zdvihem. Jedna pětina země, zvláště deštivé jihozápadní 

Švédsko a chladný vzdálený sever, je pokryta bažinami a rašeliništěm [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 3 Klasifikace dominantních typů půd (markinfo). 
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4.4 Vodstvo 

Vlivem nepropustného 

skalnatého podloží a klimatických 

podmínek je říční síť velmi hustá 

(obr. č. 4). Hlavním rysem celé 

Skandinávie je množství jezer 

všech velikostí, močálů 

a rašelinišť. Díky pozdnímu  

ústupu pevniského ledovce, 

zhruba před 10 000 lety,  je říční 

síť velmi mladá. Kvůli tomu mají 

řeky nevyrovnaný spád, tvoří 

vodopády a peřeje a v nížinách 

se klikatí [5]. 

Švédské pobřeží je dlouhé 

7 000 kilometrů, které omílá 

Botnický záliv a Blatské moře.  

Skoro nulová salinita na severu 

Botnického zálivu se liší 

od hodnot Atlantického oceánu 

v průlivu Skagerrak. Švédsko má 

také více než 100 000 jezer a 7 000 vodních toků. Jedinečná rozmanitost mořských, 

brakických a sladkovodních prostředí, je neocenitelná sama o sobě a také velmi 

drahocenná lidmi. (obr. č. 5). Celková rozloha švédských moří a jezer odpovídá polovině 

rozlohy pevniny. Převážná většina obyvatelstva žije v blízkosti nějaké vody. Sociální 

a kulturní tradice se týkají námořní dopravy a rybolovu a jsou po staletí nedílnou součástí 

švédské společnosti. Vodní toky, jezera a moře jsou důležité pro turistiku, 

rekreaci, dopravu a získávání energie [9]. 

 Velké Švédské řeky jsou vodnaté, ale s velice vyrovnanými celoročními průtoky, 

které jsou způsobené tím, že tyto řeky protékají jezery a ty působí jako regulátory toku.  

              Obr. č. 4 Vodstvo Švédska (mapsofworld). 
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Nejdůležitější z nich jsou Torne älv, která se svojí délkou 522 kilometrů je nejdelší řekou 

Švédska. Nachází se v severním Švédsku. Využívá se k plavení dřeva a její velká část tvoří 

hranici s Finskem. V určitých oblastech od listopadu až do května zamrzá. Další řeka 

se nazývá Dalälven, tuto řeku můžeme nalést taktéž v severním Švédsku, ale pramení 

v Norsku. Její délka činí 520 kilometrů a hlavní využití má při získávání vodní energie. 

Kläralvenje, třetí nejdelší řeka Švédska s délkou 500 kilometrů. Protéká hornatou krajinou 

s mnoha peřejemi a vodopády a ústí do jezera Vänern u Karlstadu Její zdroj vody je 

sněhový, takže nejvyšších vodních stavů dosahuje na jaře až začátku léta. Led se na řece 

drží 5 až 7 měsíců. Od města Munkfors je splavná. Je využívaná hlavně jako zdroj vodní 

energie a splavbu dřeva (Král 1999). 

Jezera jsou velmi rozlehlá a početná a téměř 99 % jsou glaciálního původu. Pánve 

velkých jezer vznikly v tektonických sníženinách a byly modelovány akumulační 

a hloubící činností ledovce. Největší a nejdůležitější jezera Švédska jsou velká švédská 

jezera: Vännern (5 400 km2), Vättern (1 900 km2), Mälaren (1 100 km2) [10]. 

Ledovce zaujímají ve Skandách plochu asi 5 000 km2. Jsou to ledovce norského 

nebo fjeldového typu. Tvoří štíty a ledové čapky na náhorních plošinách a do okolních 

údolí se rozrůstají v podobě splazů [9]. V severním Švédsku se ledovce rozprostírají 

do velikosti 329 km2 (Král 1999). 

 

 

Obr. č. 5 Panoramatický snímek oblast s desetitisíci ostrovy, Vaxholm (Olejník 2010). 
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4.5 Podnebí 

Podnebí Švédska charakterizují velké kontrasty. V důsledku obrovského 

severojižního roztažení v délce 1 700 kilometrů sahá rozpětí klimatických typů od mírného 

pásu až po polární typ (Kostrzewa 2000). Ale také je ovlivňováno dvěma protichůdnými 

faktory. Na jedné straně studené proudění od Severního ledového oceánu přinášející 

s sebou arktický vzduch, který ovlivňuje hlavně sever a východ Švédska, a na straně druhé 

Golfský proud a teplé mořské větry z Atlantiku, které ovlivňují jihozápadní Švédsko [11].  

Téměř 15 % švédského území se nachází za polárním kruhem, pro tyto oblasti jsou 

charakteristická krátká léta s půlnočním sluncem a dlouhé studené zimy s polární nocí, 

zatímco jih leží ve stejné zeměpisné šířce jako Kodaň [12]. 

Teplotní rozdíly mezi severem a jihem činí 7 – 9 °C. Průměrná teplota 

ve Stockholmu v únoru se pohybuje kolem -3,1 °C a v červenci 17,8 °C [11] 

(obr. č. 7, 9, 11). Zato v severském městě Karesuando odpovídá průměrná teplota v lednu  

-20,3 °C a v červenci 16,1 °C [13] (obr. č. 6, 8, 10).   

Nejvyšší srážky se vyskytují v horách nacházejících se u moře a to průměrně 

2 000 mm/ m2, na jihozápadě spadne 1 000 mm/ m2. Zatímco v oblasti Norrland, která je 

ve srážkovém stínu, spadne jenom 300 mm/ m2.  Vliv na počasí má také nadmořská výška. 

V pohoří Kjolen leží sníh 8 měsíců v roce, kdežto v pobřežních nížinách na jihu vydrží 

sníh jenom jeden měsíc (Šlégl et al. 1999). Pokrývka věčného sněhu a ledu začíná ve výšce 

1 500 m. n. m. [12].   
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Obr. č.  6 Srážky – Karesuando.                                              Obr. č. 7 Srážky – Stockholm. 

 

   Obr. č. 8 Insolace – Karesuando.                                       Obr. č. 9 Insolace – Stockholm. 

 

Obr. č. 10 Průměrné teploty – Karesuando.                   Obr. č. 11 Průměrné teploty – Stockholm. 

 

 

(zdroj obrázků www.climate-charts.com) 



Štěpán Olejník: Národní parky Švédska 
 

2010  14 
 

4.6 Flóra 

V pozadí existence 

překvapivě bohaté flóry v mnoha 

rozdílných biotopech je 

geograficko – geologická 

a klimatická různorodost 

(obr. č. 12). Od mořských pobřeží 

přes listnaté a jehličnaté lesy 

až po arkticko – alpínský fjell. 

Rozdílné vegetační území 

poskytují fauně různorodé 

možnosti existence. Klima určuje 

rozložení nejen do výškových 

stupňů, ale i vegetační zóny 

či pásma postupující od jihu 

na sever (Kostrzewa 2000). 

V jižním Švédsku jsou 

stejné klimatické podmínky jako 

ve střední Evropě, proto jsou 

pro tuto oblast typické listnaté 

lesy s bukem lesním a dubem letním a zimním, v oblastech s větším procentem písčité 

půdy se k nim přidává bříza bělokorá. Jižní a střední Švédsko je celkově pokryto 

smíšenými lesy, které severně od Stockholmu přechází v jehličnatý les (Kostrzewa 2000), 

který se rozprostírá celkem na 2/3 území Švédska (Šlégl et al. 1999). Významným prvkem 

jsou rašeliniště, které pokrývají značnou plochu Švédska. V horách na jihu se nachází, 

od 900 metrů a na severu od 500 metrů, alpínské pásmo se zakrslými břízami, které se dále 

mění na porosty z kosodřeviny. Nejvyšší polohy mají charakter tundry s mechy a lišejníky 

(Šlégl et al. 1999). Tundry se vyznačují permafrostem. Vegetační doba, při které můžou 

rostliny růst je velmi krátká, a proto zde rostliny dosahují malého vzrůstu. Zvláštností je 

několikacentimetrová bříza zakrslá (Kostrzewa 2000). Původní lesy se zachovaly pouze 

v severním Norrlandu a švédském laponsku (Šlégl et al. 1999). 

 

          Obr. č. 12 Klasifikace dominantních typů vegetace. 
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4.7 Fauna 

Skandinávská zvířena oplývá ve srovnání se středoevropskou mimořádným 

bohatstvím, vyskytují se zde velice vzácné a zajímavé druhy. Mezi savci jsou nejznámější 

šelmy medvěd hnědý (obr. č. 14), (Ursus arctus), rys ostrovid (obr. č. 15), (Lynx lynx), 

rosomák (Gulo gulo) a vlk obecný (Canis lupus) a to s přesným počtem 210 kusů 

(Kostrzewa 2000). Švédsko muselo zahájit odstřel vlků, protože se začali objevovat 

na předměstí Stockholmu. Od roku 1965 byl jejich lov zakázán, protože byli téměř 

vyhubeni [14]. Z býložravců jsou typickými představiteli los evropský (Alces alces), 

(obr. č. 13), sob polární (Rangifer tarandus) nebo pižmoň severní (Ovibos moschatus), 

(Kostrzewa 2000). 

Taktéž mezi ptáky zde můžeme nalézt mnoho pozoruhodných druhů jako tetřev 

hlušec (obr. č. 16), (Tetrao urogallus) a bělokur horský (obr. č. 17), (Lagopus mutus), 

rozšířených od tajgy až do pásma fjellu. Dále vzácné dravce orla mořského 

(Haliaeetus albicilla), orla skalního (Aquila chrysaetos) a nejmenší druh sokola dřemlíka 

tundrového (Falco columbarius.) A dále potápky, bahňáky, kachny, husy a morčáky. 

Rozmanitost této fauny uvádí Evropany do rozpaků. Druhy, které jsou u nás ohroženy 

vyhynutím, tady hnízdí po tiscích jako například jeřáb obecný (Kostrzewa 2000). 

Mnoho druhů si v průběhu vývoje vyvinulo schopnosti k přizpůsobení se 

k nehostinnému období v zimě. Medvědi se uchylují k zimnému spánku, sobi táhnou 

od pobřeží do suchého laponského vnitrozemí, bělokuři se živí semeny a poupaty a většina 

ptáků migrují na jih. Naopak méně pohyblivý plazi a obojživelníci, kteří se přizpůsobují 

hůře, se zde vyskytují v menší míře. Zástupce bezobratlých můžeme nalézt hlavně 

na pobřeží a to několik druhů motýlů, babočka admirál (obr. č. 18), 

(Vanessa atalanta Linné) a některé vážky (Kostrzewa 2000). 

Největší problémy pro návštěvníky, ale i domorodce a místní zvířata, představují 

některé druhy bezobratlých a to zejména krev sající komáři, mochničky a ovádi. 

Tento hmyz je v letních měsících opravdovým problémem a velice znepříjemňuje 

cestování a život ve Švédsku. Tento hmyz je nebezpečný pro alergiky (Kostrzewa 2000). 
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Obr. č. 13 Los evropský.                                           Obr. č. 14 Medvěd hnědý. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 15 Rys ostrovid. Obr. č. 16 Tetřev hlušec. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 17 Bělokur horský. Obr. č. 18 Babočka admirál. 

 

(zdroj obrázků www.naturfoto.cz) 
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5 Národní parky Švédska 

Národní park je nejsilnější ochrana, kterou můžeme vzácné přírodě zajistit [17]. 

Ve Švédsku je celkem 29 národních parků a k tomu ještě asi 2 600 menších přírodních 

rezervací (obr. č. 19). Dohromady pokrývají zhruba 9 % území Švédska. Zřizuje je 

Naturvårdsverket, což je organizace zabývající se životním prostředím (Ohlsen, 

Parnell 2007).  Jsou rozděleny velice příhodně po celém Švédsku. Můžeme je najít 

v každém regionu a svobodný pohyb v nich umožňuje zákon, který zajišťuje všeobecné 

právo přístupu do přírody [16]. Čtyři národní parky v oblasti Lappland – Muddus, 

Padjelanta, Sarek a Stora sjöfallet jsou zapsány v seznamu světového dědictví UNESCO 

(Ohlsen, Parnell 2007). 

Švédský parlament v roce 1909 povolil založení deseti národních parků, které byly 

prvními parky v celé Evropě. Devět z nich bylo založeno v následujícím roce – Abisko, 

Stora Sjöfallet, Sarek, Pieljekaise, Sanfjället, Hamra, Garphyttan, Ängsö, Gotska Sandön. 

Úkolem legislativy bylo sjednotit podmínky ochrany přírody. Švédský parlament v roce 

1904 potvrdil návrh na zavedení ochrany švédského přírodního bohatství, ale až v roce 

1907 byla vytvořena komise, která by formulovala nové zákony. Nebyla ale vytvořena 

údržba národního parku. První desetiletí se o to starala Švédska královská akademie 

přírodních věd, která řídila parky jako dobrovolná organizace. Tato organizace se 

zaměřovala spíše na vědecké výsledky než na turistický ruch. Parky Ängsö a Garphyttan, 

s obdělávanými mysy, na kterých kvetly divoké květy, postupem času zarostly plevelem 

a místní vzácná flóra se dusila. A proto tyto parky byly založeny na ochranu květeny [16]. 

V 60. letech se vše postupně začalo měnit a politici již mluvili spíše o zachování, 

nežli o ochraně přírody. Poté vzniklo dalších pět parků - Dalby Söderskog, Vadvetjakka, 

Norra Kvill, Bla Jungfrun a Töfsingdalen. Jenom jeden jediný park, Stora Sjöfallet, z 15- ti 

již zmíněných parků, byl využit pro jeho ekonomické zdroje. Byla zde vystavena stanice, 

na majestátním vodopádu, pro výrobu elektrické energie [16]. 

V 70. letech začala moderní éra národních parků a do roku 1998, s parkem 

Färnebofjärden, který věnoval král Carl XVI. Gustaf , bylo založeno již 26 parků. Velkým 

plánem v tomto období bylo založení parku Kirunafjällen, který měl propojit parky Abisko  
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a Vadvetjakka a tak vytvořit obrovské chráněné území zaměřené na cestovní ruch. To se 

ale nelíbilo místnímu obyvatelstvu, které se bálo o omezení jejich dozoru nad soby 

a dalších nových vyhlášek, proto 15 000 občanů podepsalo protestní dopis a projekt byl 

zrušen [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Národní parky Švédska (naturvardsverket). 
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5.1 Přehled švédských národních parků  

Severní část 

Abisko Četné turistické trasy a dobrá přístupnost. Severní vstupní 
brána na proslulou turistickou trasu Kungsleden. 

Haparanda Skärgård Skupina ostrovů na dalekém severu Botnického zálivu, 
s písčitými plážemi, neobyčejnými dunami a se stěhovavými 
ptáky. Je dostupná z lodí z Haparandy.  

Muddus Pralesy a rašelinné bažiny, hluboké a impozantní rokle 
a skvělé možnosti pozorování ptáků. 

Padjelanta Vysoko položené mokřady okolo jezer Vastenjaure 
a Virihaure, s bohatým přírodním životem. Zde se nachází 
proslulá turistická trasa Padjelantaleden. 

Pieljekaise Severně od polárního kruhu, s bažinami, březovými lesy, 
kvetoucími loukami a s jezery plnými sivenů. 

Sarek Nejoblíbenější švédský park, s divokými pohořími, ledovci, 
hlubokými údolími, impozantními řekami a s rozlehlými pásy 
březových a vrbových lesů. 

Stora Sjöfallet Tomuto parku dominuje jezero Akkajaure. 

Vadvetjåkka Nejsevernější národní park ve Švédsku. Chrání velkou říční 
deltu s bažinami, jezery a vápencovými jeskyněmi. 

Střední část 

Björnlandet Na dalekém severu Lapplandu a daleko od vyšlapaných cest. 
Přirozený les, skály a balvanitá pole. 

Färnebofjärden Pozoruhodně hojný ptačí život, jehličnaté lesy, vzácné 
lišejníky a mechy. 

Fulufjället Švédský národní park, z roku 2002, který zahrnuje Njupeskär, 
nejvyšší vodopád v zemi s výškou 93 metrů. 

Garphyttan Malý park s rozlohou 111 ha, snadno dostupný z Örebra. 
Dříve kultivovaná oblast, s fantastickými květy na jaře. 
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Tab. č. 1 Přehled švédských národních parků (Ohlsen, Parnell 2007). 

Hamra Měří pouze 800 x 400 m a chrání oblast panenského 
jehličnatého lesa. 

Skuleskogen Kopcovitá pobřežní oblast s nedotčenými lesy, hlubokými 
údolími, s hroby z doby bronzové a výhledy na moře. 

Sånfjället Přírodní horský mokřad s mnoha vyhlídkami. 

Tresticklan Oblast přirozeného jehličnatého lesa, s malými soutěskami 
a s ptačím životem. 

Tyresta Stockholmský národní park. Rozsáhlý les s obrovskými 
300 let starými borovicemi a s krásnými skalními útvary.  

Töfsingdalen Výjimečně divoký a odlehlý park s téměř neproniknutelnými 
kamennými poli a borovým lesem. 

Ängsö Ostrůvek na severu Stockholmského souostroví, pozoruhodný 
překrásnými loukami a listnatými lesy. 

Jižní část 

Blå Jungfrun Ostrov s vyhlazenými žulovými deskami a jeskyněmi. 

Dalby Söderskog  Lesnatá oáza klidu pro lidi i zvířata.  

Djurö  Ptáci a jeleni na 30 ostrovech na jezeře Värnen. 

Gotska sandön Nádherný písčitý ostrov s dunami, umírajícím borovicovým 
lesem a s různorodou faunou a flórou.  

Kosterhavet První švédský národní park nacházející se pod hladinou moře, 
který chrání korálové útesy. Založen v roce 2009.  

Norra kvill Maličký park o rozloze 114 ha, pozoruhodný jehličnatým 
pralesem, skvělou flórou a gigantickými balvany. 

Söderåsen Nový park, ve kterém jsou hluboká rozštěpená údolí, svěží 
lesy a vodní toky. 

Stenshuvud Malý pobřežní park, nádherná kombinace pláží, lesů 
a rašelinišť. 

Store mosse Zde převažují bažiny s písečnými dunami. Je tu bohatý ptačí 
život a nádherné vyhlídky. 

Tiveden Divoké kopce, lesy a jezera, rozsáhlá kamenná pole.  
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6 Národní park Tyresta 

Jen 20 kilometrů jihovýchodně od centra Stockholmu leží jedno z nejvíce 

nedotčených míst přírodních krás a zároveň jedno z nejnavštěvovanějších míst ve středním 

Švédsku, národní park  Tyresta (obr. č. 20). Pro tuto oblast jsou charakteristické příkopové 

propadliny, které jsou typické pro centrální Švédsko, ale jedinečné v mezinárodním 

měřítku [18]. 

Park se rozkládá na téměř 5 000 hektarech. A zachovává výjimečné přírodní 

hodnoty a zajišťuje jejich význam pro rekreaci. Najdete zde prales s borovicemi, které jsou 

300 let staré, jasné lesní jezera a velké množství neobvyklých rostlin a živočichů. Můžete 

také vidět široké listnaté lesy, otevřené orné půdy a historické budovy kulturního 

zájmu [18].  

V národním parku Tyresta se nalézá informační centrum "naturum", 

ve kterém se dozvíte většinu toho, co potřebujete znát o místním kulturním dědictví, 

geologii, ptácích, hmyzu a dalších zvířatech. Promítají se zde krátké filmy o národních 

parcích Švédska a 100 letech švédské ochrany přírody [18]. 

Obr. č. 20 Mapa národního parku Tyresta (Olejník 2010). 
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6.1 Historie 

Je to jeden z mála parků, kde se mohla příroda vyvíjet svobodně bez přímého vlivu 

člověka. Před tisíci lety se prakticky všechny lesy podobaly tomuto popisu. Dnes 

se zachovaly pouze malé části a národní park Tyresta je jedním z největších pozůstatků 

pralesa ležícího jižně od geologicky významných dělících linií utvořené řekou Dala 

(Informační tabule 1 2010). 

Nejlepší příklady pralesa, s řídkými porosty pozoruhodných borovic, nalezneme 

na vrcholech Tyresty. Kořeny nejstarších stromů pocházejí z 16. století (obr. č. 21). Je zde 

také mnoho území se smrkovými lesy, která křižují skalnatý terén, především v hlubokých 

údolích (Informační tabule 1 2010). 

V pralese jsou stromy v každém stupni vývoje, to zahrnuje i mrtvé hnijící stromy. 

Souzněním rostlin a zvířat s jehličnatými stromy vzniká v pralese rozmanitý život. 

V normálním lese mají problém najít příhodné podmínky pro život kvůli přibližně 

stejnému stáří stromů. Důsledkem toho je hodně rostlin a živočichů ohrožena vyhynutím.  

(Informační tabule 1 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. č 21 370 let stará borovice (wikimedia). 
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6.2 Povrch 

Národní park Tyresta leží ve vysoce výrazném zlomovém údolí. Pozůstatkem 

podloží je to, co zbylo ze starého pohoří, které bylo před stovkami milionů let obroušené 

do poměrně plochého štítu primární horniny.  Tento štít byl od té doby rozdělen do zlomů, 

které se rozbíhají do různých směrů. Vrcholy Tyresty jsou v úrovni primárního štítu. 

Zatímco bažiny a jezera zaplňují mnoho z těchto zlomů (obr. č. 22), 

(Informační tabule 1 2010). 

Stockholmské souostroví, několik kilometrů na východ od hlavního města, je 

součástí stejného zlomového údolí jak NP Tyresta. A tak může být charakterizováno jako 

souostroví na suchu. Země se z moře vyzdvihla po poslední době ledové a tento proces 

pokračuje dodnes. Před několika tisíci lety se části stockholmského souostroví podobaly 

lesnaté krajině národního parku (Informační tabule 1 2010). 

 

Obr. č. 22 Jezera zaplňující geologické zlomy (Olejník 2010). 
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6.3 Ochrana životního prostředí 

V srpnu v roce 1999 vznikl v tomto parku lesní požár, vyhořelo zhruba 

4,5 km2 lesa, což odpovídá deseti procentům národního parku a přírodní rezervace. 

Hasičům trvalo téměř týden a půl než dostali oheň pod kontrolu a ještě mnohem déle 

než ho uhasili úplně. Extrémně horké a suché podmínky přispěly k rozšíření požáru 

a ztíženému uhašení. Celé to ještě komplikoval silný vítr. Na požáru zasahovalo přes 

400 hasičů, kteří používali okolo 180 kilometrů požárních hadic. Voda byla získávána 

z místních jezer [18].   

Požár v národním parku Tyresta je tragédie v mnoha ohledech. Částečně proto, 

že park je tak cenná oblast nedotčené přírodní krásy a v takové blízkosti velkého města, 

a zčásti proto, že požár způsobil zmatek pro řadu rostlinných a živočišných druhů, 

které jsou závislé na jednom stanovišti. Na druhou stranu jsou požáry přirozenou součástí 

procesu změny pralesů a daleko od katastrof ekologického hlediska. Oheň vytváří 

podmínky pro přirozenou regeneraci lesa. Mnoho druhů mělo z požáru prospěch. Nové 

výhonky trávy a několik dalších druhů, jejichž semena byla pohřbena v půdě, mohly začít 

klíčit po působení intenzivního tepla. Mnoho druhů hmyzu jsou zcela závislé na požárech.  

Některé z těchto druhů mají tepelné čidla a dokážou detekovat požár ze vzdálenosti mnoha 

kilometrů. Jejich životní cyklus začíná v horkém popelu [18].   

Oblast v národním parku, který hořel, byla ohraničena kordonem na dlouhou dobu, 

ale nyní je už otevřena pro veřejnost. Předchozí riziko úrazu, z důvodu vyhořelých stromů 

a rizika jejich pádu, byla odstraněna jejich vykácením a nyní se může tato část parku znovu 

svobodně rozvíjet. Zničené chodníky byly obnoveny, aby byl park znovu přístupný 

pro turisty. Oblast je také neustále dokumentována výzkumnými pracovníky v návaznosti 

na vývoj rostlin a živočichů [18]. 

6.4 Fauna a flóra 

Pokud se budeme pohybovat opatrně a tiše, je tu možnost, že spatříme největšího 

ptáka jehličnatých lesů tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Datlu černému 

(Dryocopus martius) a příbuzným druhům se také daří v pralese, kde je dostatek starých 

stromů pro stavění hnízd. Kulíšek nejmenší (obr. č. 24), (Glaucidium passerinum), který je  
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na logu parku, a sýc rousný (Aegolius funereus) jsou zástupci ptačího druhu, kteří tyto 

hnízda obývají. Dalšími zástupci jsou králíček obecný (Regulus regulus), střízlík obecný 

(Troglodytes troglodytes), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a orel mořský 

(Haliaeetus albicilla), (Informační tabule 1 2010). 

Mezi větší savce sem patří los evropský (Alces alces), srnec obecný 

(Capreolus capreolus), zajíc bělák (Lepus timidus) a kuna lesní (Martes martes). Park je 

domovem pro mnoho vzácných dřevních brouků jako dlouho - rohatého tesaříka 

(Tragosoma depsarium). Je zde také několik vzácných druhů lišejníků jako větvičník 

článkovaný (Evernia divaricata) a vousatec nádvorníkův (Bryoria nadvornikiana), kteří se 

vyskytují pouze v pralese. (Informační tabule 1 2010). 

Libavce (Gaultheria fragrantissima) se daří na prosluněných paloucích parku. Není 

pochyb o tom, že se zachovala z dob, kdy části parku byly otevřené pro chov dobytku. 

Většina úrodných půd se nalézají na východě národního parku v oblasti zvané Ava. Zde 

rostou vzácné rostliny jako pérovník pštrosí (obr. č. 25), (Matteuccia struthiopteris), 

bažanka vytrvalá (obr. č. 23), (Mercurialis perennis) a mařinka vonná 

(Asperula odorata L.), které vyžadují vysokou úroveň živin. (Informační tabule 1 2010). 

 

 

 Obr. č. 23 Bažanka vytrvalá.       Obr. č. 24 Kulíšek nejmenší.           Obr. č. 25 Pérovník pštrosí. 

 

(zdroj obrázků www.naturfoto.cz)
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6.5 Turistická trasa 

Přes národní park Tyresta vede mnoho turistických stezek. Vybral jsem jednu, 

kterou jsem z části absolvoval (obr. č. 26). Tato poměrně lehká túra měří 15 kilometrů 

s převýšením 90 metrů a zabere necelé 4 hodiny (Mertz 2003). 

Trasa začíná u východního vstupu do NP, kde zatočíme doleva a budeme se držet 

červeno – zeleného značení. Po půlhodině odbočíme na cestu Hällmarksslingan a dále 

půjdeme přes zalesněné žulové vrcholy regionu Hällmark. Po hodinovém přechodu hřbetu 

narazíme na Bylsjönvägen, u něj zahneme doleva a přijdeme k Bylsjönu, druhému 

největšímu jezeru NP Tyresta, malebně se ukrývajícímu v kotlině uprostřed hustých 

hvozdů. Poté se vydáme cestou až k jezeru Årjön, které je odsud vzdáleno 20 minut chůze. 

Odtud vede pěšina podél severovýchodního břehu jezera Bylsjön po široké pobřežní cestě 

Bylsjönslingan upravené pro kočáry. Až narazíme na křižovatku ve tvaru T, zde se vyplatí 

zacházka k největšímu jezeru v NP Stensjönu. Vrátíme se zpět na křižovatku a půjdeme 

na ní rovně po stezce, která neustále stoupá a klesá okouzlujícím pralesem. 

Asi po 45 minutách se dostaneme těsně k hranici NP na trasu Sörmlandsleden, 

po níž budeme pokračovat do lučin kolem Tyresty. Po necelých 4 hodinách dorazíme zpět 

k výchozímu bodu (Mertz 2003). 

Obr. č. 26 Turistická trasa národního parku Tyresta (Mertz). 
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7 Národní park Garphyttan 

Národní park Garphyttan se skládá z lesů a luk, původně zřízených lidmi, které se 

rozprostírají na svazích jižního hřebenu Kilsbergen až po rovinu Närke [19]. Podobně jako 

v národním parku Ängsö máme i zde co dočinění s netypickým národním parkem, 

neboť hlavní ochrana nespočívá v uchování panenské divočiny, ale ukázce tradiční kulturní 

krajiny Švédska (Anděra 2008). Nejcennějšími rysy parku jsou sítě starých horských farem 

a květinových luk. NP se nachází 15 kilometrů západně od města Örebro, v nížinách 

středního Švédska. S rozlohou 111 hektarů řadí k menším švédským NP (obr. č. 27) [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 27 Mapa národního parku Garphyttan (naturvardsverket). 
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7.1 Historie 

Národní park Garphyttan byl založen v roce 1909 a patří mezi nejstarší parky 

Švédska. V těchto časech věřili, že se bohatství přírody nejlépe zachová bez jediného 

zásahu člověka. Teprve až park začal zarůstat plevelem a počet lučních rostlin klesl, 

se zjistilo, že flóra byla závislá na zemědělství a pasoucích se zvířatech. Většina pozemků 

patří k farmě Östra garden, jedné ze čtyř farem ve Svenshyttan, kde bylo farmářům 

umožněno zpracovávat železo. Do hlavního areálu parku patří pozemky starých farem 

se zemědělskou půdou, která je ještě tradičně obdělávána ručním sečením a sušením trávy. 

Je zde mnoho rostlin a zvířat, které jsou typické pro staromódní pěstování na pastvinách. 

Okolní jehličnaté lesy jsou nyní ponechány volnému vývoji a jsou domovem pro mnoho 

vzácných rostlin a zvířat (Informační tabule 2 2010). 

7.2 Fauna a flóra 

V národním parku se vyskytují rozmanité typy rostlin, které rostou hlavně 

na rozlehlých loukách a planinách, jako například prvosenka jarní (Primula veris), lidově 

známá pod jménem petrklíč, sasanka hajní (Anemone nemorosa), konvalinka vonná 

(Convallaria majalis), upolín nejvyšší (obr. č. 28), (Trollius altissimus), orlíček obecný 

(Aquilegia vulgaris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) anebo lýkovec 

jedovatý (Daphne mezereum), (Anděra 2008). 

Fauna se zde vyskytuje podobného rázu, i když převažují lesní typy. Vzácným 

„obyvatelem NP“ je plšík lískový (obr. č. 29), (Muscardinus avellanarius), který je díky 

velmi rychle se snižujícímu stavu chráněný (Anděra 2008).  

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 Upolín nejvyšší.    Obr. č. 29 Plšík Lískový. 

(zdroj obrázků www.naturfoto.cz) 
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Obr. č. 30 Turistická trasa z Ånnabody doNP 

Garphyttan (Mertz 2003). 

 

7.3 Turistická trasa 

Zajímavá turistická trasa vede 

z Ånnabody přes národní park 

Garphyttan. Tato túra střední obtížnosti 

trvá 6 hodin a vede po lesních stezkách, 

které měří 20 kilometrů a její převýšení je 

175 metrů (obr. č. 30), (Mertz 2003). 

Túra začíná u jezera Söndra 

Ånnabosjön v Ånnabodě, známé rekreační 

oblasti s jezerem, s turistickými stezkami 

a v zimě s četnými běžeckými tratěmi. 

Na začátku si zvolíme zeleně značenou 

trasu Falkeslingan. Půjdeme kolem 

kempinku až k rozcestí. Zde odbočíme 

vlevo a budeme se držet žluté a zelené 

značky, která nás dovede po kamenité 

lesní cestě k jezeru Kalkesjön. Sejdeme 

k severnímu cípu jezera, kde se dostaneme 

po dřevěné lávce na lesní silnici. Zde se 

stočíme na jih a poputujeme po západní 

straně jezera, dokud nenarazíme na křížící 

lesní cestu, na které odbočíme vlevo. 

Po 500 metrech dojdeme na rozcestí. 

Vybereme si oranžově značenou stezku 

Berglagsleden. Po ní vystoupáme 

na zalesněnou terénní vlnu. Pak projdeme 

pahorkatou lesní krajinou jihozápadně 

od Storstenshöjdenu, malé lyžařské oblasti. Po půl hodině chůze se nám po pravé ruce 

ukáže zpoza stromů jezero Fisklösen. Mírně stoupajícími listnatými hvozdy se dostaneme  
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k cíli jedné etapy dálkové trasy Berglagsleden, k chatě Suttarboda. Tato turistická chata má 

ideální polohu na lysém vrcholu. U ní se dáme doprava na lesní silnici, zatáčející k jihu 

a vedoucí ke statku Larsbo (Mertz 2003).  

Zde Berglagsleden uhýbá doleva a přes širokou mýtinu se s ní dostaneme na území 

národního parku Garphyttan a na nejvyšší bod této oblasti Svenbodaberg. Zatímco dálková 

trasa sestupuje na jih, my se vydáme po turistické trase NP (obr. č. 31). Sejdeme 

po poněkud prudším svahu hustým jehličnatým lesem a po chvíli se ocitneme na rozcestí, 

z něhož se vydáme na vyhlídku na východním okraji NP. Okružní túra nás provede táhlým 

zákrutem hustým smrkovým pralesem a sestoupíme k bývalé řemeslnické chatě 

Skomakartorpet. Tady se stočíme na jihozápad a vyrazíme po cestě parkem 

až k Rånnlykanu a později k Stenlyckanu, přírodním idylkám národního parku. Za nimi 

jsou mýtiny, přes které projdeme a konečně dospějeme k půvabným lesním loukám 

protkanými starými jasany. Opodál leží silnice, jež nás provede mezi drátěnými ploty 

farmy Östra garden. Tímto pochodem dosáhneme jižní hranice NP. Nyní poputujeme 

do Lannaforsu, kde se nachází autobusová linka, která nás dopraví zpět do Ånnabody 

(Mertz 2003). 

Obr. č. 31 Trasa národního parku Garphytan (Olejník 2010). 
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8 Národní park Abisko 

Národní park Abisko (obr. č. 32), ležící v severozápadním cípu Švédska 

při hranicích s Norskem v kraji Norrbotten, patří k nejznámějším NP  v zemi. Jeho jméno 

je odvozeno od laponského slova Ábeskovvu, což v překladu znamená „oceánský les“. 

Jeho název se objevuje v názvu jezera Abiskojaure, které leží v nadmořské výšce 

asi 500 metrů, řeky z něho vytékající Abiskojåkka, i v názvu horského města 

(Anděra 2008). Abisko je jedním z deseti prvních NP založených v roce 1909 

ve Švédsku [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Obr. č. 32 Mapa národního parku Abisko (naturvardsverket). 
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Národní park Abisko, s rozlohou 75 km2, je místo zahrnující břízové údolí, 

květinové alpské louky a oslňující říční peřeje. Park je ze tří stran obklopen vysokými 

horami a největším skandinávským alpským jezerem Torneträsk [20].   

Národního park, i přes to, že se nachází 200 kilometrů za polárním kruhem, je velmi 

dobře přístupný po silnici, autobusem či železnici a díky tomu patří k nejnavštěvovanějším 

NP ve Švédsku a základním místem pro horské túry po Laponsku. (Ohlsen, Parnell 2007). 

Vědci mají obavy, aby tato nadměrná zátěž neměla špatný vliv na přírodu, zatím se však 

ukázalo, že jediné poškozená parku došlo kvůli pětisetletému chovu sobů [21]. 

8.1 Fyziogeografie oblasti 

NP je tvořen typickým ledovcovým údolím s řekou Abiskojåkka směřující 

severním směrem k jezeru Tornetråsk. Východně od NP se nachází dominanta této 

oblasti – pověstná Lapporten neboli Brána Laponska. Je to 20 metrů hluboký horský 

průsmyk se strmými útesy, který vymlela řeka mezi vrcholy Nissuntjåro a Tjuonatjåkkam.  

NP Abisko je obklopen ze tří světových stran vysokými horskými masivy, 

které při pohledu z NP při nadmořské výšce 350 – 450 metrů vypadají impozantně 

(Anděra 2008). 

Geologickým podkladem NP jsou vápence a mramory, ovlivňující spolu 

s nadmořskou výškou vegetaci, v nejnižších místech okolo 350 m n. m. při ústí řeky 

do jezera a v nejvyšších 1 191 m n. m. na vrchol Slåttatjåkka [22]. 

NP leží ve srážkovém stínu a proto, nezvykle na tak severní část země, jsou zde 

nejnižší srážky z celého Švédska, průměr činí jen 298 mm/ rok (Sanetřík 2004). Díky 

blízkosti Atlantského oceánu zde panuje z části přímořské klima s mírnými zimami 

a chladnějšími léty. Průměrná roční teplota je -1 oC. Samozřejmostí jsou od 27. května 

do 18. června bílé noci, při kterých je dostatek světla na to, aby se dalo číst. (Anděra 2008). 

V nejnižších polohách leží pásmo jehličnatých lesů. Výše navazuje pásmo březového lesa 

a nad ním je zóna alpínské vegetace a pásmo severských luk. V nejvyšších polohách 

můžeme běžně nalézt sněhová pole, malé ledovce a ledovcové kary (Sanetřík 2004).  
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8.2 Fauna a flóra 

Polovinu území parku pokrývají lesy. V nižších polohách to jsou jehličnaté lesy 

s borovicí a smrkem, ve vyšších polohách převažují stromové břízy, po nich následují 

keříčkovité porosty břízy trpasličí (obr. č. 33), (Betula nana) a vrby síťkované 

(Salix reticulata). V polohách kolem 800 m n. m. nalezneme bohatě kvetoucí severské 

louky s hořci (Gentiana), pryskyřníky (Ranunculus) a oměji (Aconitum). Nejznámější 

a nejvzácnější rostlinou, která proslavila NP Abisko, je vemeník laponský (Platanthera), 

orchidej s nenápadně nazelenalými bílými květy. Tato rostlina roste na vápenitých půdách 

subalpínských vřesovišť a hlavní oblastí jejího výskytu jsou severské oblasti Asie 

(Anděra 2008). Spolu s ní se zde nachází i další orchidej, jedna z nejkrásnějších 

evropských rostlin, červeně kvetoucí Calypso bulbosa (Borealis), dále vzácný vřes bílý 

(Cassiope tetragona) a vřes modrý (Cassiope hypnoides), (Sanetřík 2004).   

Mezi ptáky je vzácný budníček severní (obr. č. 34), (Phylloscopus borealis). Další 

typičtí seveřané jsou sovice sněžní (Bubo scandiacus), sněhule severní 

(Plectrophenax nivalis), bělokur horský (Lagopus mutus) a dalších asi 170 druhů ptáků. 

Několik druhů vegetačních stupňů skýtá vhodné podmínky pro různé druhy savců od losa 

evropského (Alces alces), rysa ostrovida (Lynx lynx) či medvěda hnědého (Ursus arctos), 

kteří žijí v lese až po obyvatele horské tundry jako je sob polární (Rangifer tarandus), 

rosomák (Gulo), zajíc bělák (Lepus timidus) či lumík norský (Lemmus lemmus), 

(Anděra 2008). Ve vodě se hojně vyskytují pstruzi obecní (Salmo trutta morpha) a lososi 

obecní (Salmo salar), (Sanetřík 2004). 

 

Obr. č. 33 Bříza trpasličí (naturfoto).   Obr. č. 34 Budníček severní (i.pbase). 
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8.3 Turistická trasa „The royal trail“ 

The royal trail (Královská trasa) neboli Kungsleden je nejznámější tursitická trasa 

Švédska (obr. č. 35). Je dlouhá 440 kilometrů z Abiska na severu, do Hemavenu na jihu. 

Nejoblíbenější část túry je z Abiska do Nikkaluokta, s přechodem nejvyšší hory Švédska 

Kebnekaise. Na stezce mezi Abiskem a Kvikkjokkem jsou turistické chaty v pravidelných 

intervalech, které odpovídají jednomu dnu chůze. Chaty jsou poměrně chudě vybaveny, 

ale na přespání stačí. Uvnitř můžeme nalézt plynový hořák, dřevo na topení v krbu 

a ložnice s postelemi [23]. 

Trasa začíná nebo končí v Abisku. Tady prochází březovým lesem NP Abisko. Poté 

pokračuje podél jezera Alesjaure. Až vystoupá na horský průsmyk Tjäktja (1 000 metrů), 

otevře se před ní deseti kilometrové sevřené údolí. V bočním údolí směrem na východ 

u chaty Singis, vede vedlejší trasa na horskou stanici Kebnekaise. Zde si můžeme na tuto 

horu zaplatit výpravu s průvodcem. Z této stanice vede další známá trasa do údolí Tarfala, 

díky ní se lesem dostaneme do vesnice Nikkaluokta, s autobusovým spojením s Kirunou. 

Ti, co nechtějí jít celou cestu pěšky, si ji můžou zkrátit plavbou lodí po jezeře 

Ladtjojaure [23]. 

Kungsleden pokračuje od chaty Singis jižně kolem jezera Kaitumjaure až k chatě 

na břehu Teusajaure. Toto jezero se dá překonat pouze veslařskými čluny, které se dají 

půjčit u místních obyvatel. Je zde nepsané pravidlo, pokud si půjčíte loď, musí zůstat 

alespoň jedna loď na každé straně jezera. Přenocovat se dá v další chatě Vakkotavere 

u silnice do Ritsemu. Odtud se dostaneme další lodí a poté autobusem k horské stanici 

Saltoluokta. Kungsleden stále míří na jih přes široké a ploché údolí Autsutjvagge, 

obklopené spíše kopci nežli horami. Postupem času dojdeme k plošině Njunjes, odtud je 

pěkný výhled na Rapavalley a Laitaure. Po pár kilometrech začíná NP Sarek.    

Procházíme- li parkem, zjistíme, že borovicový a smrkový les čím dál tím více houstne, 

až se přemění v prales. U města Kvikkjokk, ve kterém se nachází hostel, nalezneme 

vymícená místa s narušenou biologickou stabilitou [23]. 

Jižní část trasy Kungsleden není tak populární jako část Abisko – Kvikkjokk. 

Z Kvikkjokku se potřebujeme dostat přes jezero Saggat, zde jezdí místní převozník. 

Dále vede trasa lesem až k záchytné chatě Tsielekjåkk se dvěma lůžky. Osmnáct kilometrů  
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od této chaty, za úzkým údolím a náhorní plošinou, protéká řeka Pite. V každém vybavení 

trampa nesmí chybět stan a právě tady bude zapotřebí, protože další místo s ubytováním je 

vzdálené 30 kilometrů. Řeku přejdeme jedním z dřevěných mostů a vydáme se směrem 

přes plošinu s úchvatným výhledem. Správná cesta až do města Vuonatjviken vede 

přes březový les. Místní obyvatelé poskytují samoobslužné ubytování. Další cesta se táhne 

přes jezera Riebnes a Hornavan, dopravu si však musíme zajistit s domorodci. Mezi jezery 

je však 2 – 3 hodinový pochod [23]. 

Za jezery, u nedalekého města Jäkkvik, se nachází NP Pieljekaise. Četnými 

březovými lesy a překročením řeky Laisälven dojdeme k městu Ammarnäs s mnohými 

hostely. Odtud poputujeme krásnou přírodní rezervací Vindelfjällen, kde se také nachází 

třímetrový vodopád Rävfallet, do města Hemavan. Tato stezka, ve které se nalézají 

chaty v intervalu jednodenní pěší chůze, se proplétá skrze plošiny a jezera, a je obklopená 

horami. Nejvyšší z nich, Norra Sytertoppen, měří 1 767 metrů. Konečně, po nejméně 

14 dnech, dorazíme do města Hemavan, cíle „Královské trasy“ [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35 Turistická trasa Kungsleden (travelnotes). 
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9 Návrh týdenního poznávacího zájezdu do Švédska 

9.1 Itinerá ř – kompletní zpracování zájezdu  

Obr. č. 36 Trasa zájezdu po Švédsku (google maps). 

Středa (28. 4.) 

     Odjezd ve středu v 22:00 z hlavního nádraží v Praze klimatizovaným autobusem 

s toaletou. První přestávka se bude konat cca 4 hodiny po odjezdu na okraji Berlína 

na benzinové pumpě a bude trvat 45 minut. 

Čtvrtek (29. 4.) 

     Další zastávka bude v městě Rostock asi v 5 hodin ráno, odkud se nalodíme 

na trajekt, který odjíždí v 6:00, díky kterému se během hodiny dostaneme do Dánského 

přístavu Gedser. Dále budeme pokračovat v cestě, po 3 a půl hodině dorazíme 

do Švédského města Ljungby. Zde bude pauza spojená s rozchodem na historickém 

náměstí. Odjezd je v 13:30. Po 5 hodinách dorazíme do Stockholmu a kolem 19:00 

se budeme ubytovávat v hotelu Crafoord place v centru města. V tento den je další 

program na účastnících zájezdu. Možná je procházka po nočním Stockholmu [24].  
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Pátek (30. 4.)  

V pátek bude sraz v 7:00 hodin před hotelem. Autobus nás odveze do úplného 

středu Stockholmu, nazývaném Gamlastan, který je s malými křivolakými uličkami 

naplněno osobitou atmosférou. Na severovýchodě tohoto ostrova budeme procházet kolem 

Královského zámku, zde je zamluvena prohlídka, která trvá hodinu. Proti jižnímu portálu 

stojí Tessinska palatset, soukromý obytný dům s nádhernou barokní fasádou. Přes ulici leží 

bohatě zdobený kostel Storkyrkan St. Nicolai ze 13. století. Projdeme malou uličkou 

a vzápětí nato se ocitneme na malebném Stortorget, na západní straně lemovaném 

kupeckými domy s vysokými štíty. Sem je situována burza vybudovaná v klasickém stylu 

a německý kostel Tyska kyjan St. Gertrud. Projdeme po mostě přes Stallkanalen, 

který vede k Rigsdagshuset neboli říšskému sněmu na ostrůvku Helgeandsholmen. Jeden 

z nejkrásnějších panských domů je vedlejší palác rytířstva, Riddarhuset. Zde se koná další 

prohlídka trvající půl hodiny. Na ostrově Riddarholmen upoutá naši pozornost 

Riddarholmskyrkan, pohřební kostel královského rodu s charakteristickou věží. Na severní 

špici tohoto ostrůvku se nachází kostel Birget-jarls. Odtud budeme mít úchvatný pohled 

na Stadthuset s několika věžemi (Ohlsen, Parnell 2007).   

Poté se přemístíme do moderního Stockholmu, na takzvanou Stockholmskou 

promenádu, kde poobědváme na náměstí Sergelstorg. Po obědě sejdeme do místní 

zastávky metra (Tunelbana), které je vyzdobeno mnoha malbami. Směrem ven z města 

narazíme na Konserthuser, zbudovaný v roce 1926. Právě zde v sídle Stockholmské 

filharmonie předává Švédský král Nobelovy ceny. Poblíž zelené oázy Kungstradgarden, 

bývalé královské zahrady, leží Sverigehuset, švédský dům s turistickou kanceláří. Naproti 

se podíváme na místní operu. Kolem 16:00 se přemístíme na ostrov muzeí Skeppsholmen, 

kde stojí Národní muzeum, Severské muzeum a muzeum Vasa. Každý si může vybrat, 

které muzeum navštíví. V podvečer přejedeme metrem do prvního národního městského 

parku na světě nazývaném Ekopark. V parku zrelaxujeme po náročném dni, kdo bude mít 

zájem, si může projít okružní cestu, která trvá příbližně 2 hodiny. Hotel se již odtud 

nachází asi 250 metrů (Ohlsen, Parnell 2007). 
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Sobota (1. 5.) 

V sobotu ráno se všichni sejdeme již sbalení v 7:00 před hotelem. A vyrazíme 

do 30 kilometrů vzdáleného Národního parku Tyresta. Svou túru zahájíme přímo 

u centrálního výchozího místa turistických tras, u velkého parkoviště, zřízeného 

u východního vstupu do národního parku, kde půjdeme po červeno – zeleném značení. 

Po půlhodině chůze odbočíme vpravo na Hallmarksslingen, směřující po lesní stezce 

přes zalesněné žulové vrcholy regionu Hallmark. Přechod hřbetu trvá asi hodinu, potom 

se dostaneme na odpočívadlo s ohništěm, kde narazíme na Bylsjonvangen. Poté přijdeme 

na Bylsjonu, malebně se ukrývající v kotlině uprostřed hustých hvozdů. Odtud půjdeme 

k Arsjonu, který je vzdálen 20 minut chůze po rozmanité lesní stezce. Dále po stezce 

narazíme na jezero Bylsjon. Zhruba po 3 hodinách vyjdeme u výchozího bodu 

(Mertz 2003). 

Nasedneme do autobusu a přejedeme k Národnímu parku Ängsö, který se nalézá 

na jednom z 24 000 ostrovů 30 kilometrů severovýchodně od Stockholmu. Na něj 

se dostaneme pomocí trajektu. Je to jeden ze dvou nejmenších národních parků 

ve Švédsku. Jeho doménou není divoká příroda, ale ukázka tradiční krajiny švédského 

venkova (Mertz 2003). Přibližně v 15:00 odjedeme do 70 kilometrů vzdáleného 

studentského města Uppsala, kde také přenocujeme. V tomto městě si prohlídneme symbol 

města – katedrálu. Hlavní budova univerzity s honosnou vstupní halou se nachází hned 

vedle. Prohlídneme si také univerzitní knihovnu, kulturní poklad světového významu 

uchovává přes 5 mil. knih, z toho asi 30 000 rukopisů. Na morénovém návrší se vypíná 

zámek s masivními věžemi. Ubytovaní budeme v Uppsala city hostel. Při procházce 

po Uppsale pocítíme atmosféru studentského města. Večer můžeme zajít do jedné z mnoha 

studentských hospod (Ohlsen, Parnell 2007). 

Neděle (2. 5.) 

V neděli odjíždíme od hostelu v 7:00 do 70 kilometrů vzdáleného národního parku 

Färnebofjärden. Dvě pětiny parku připadají vodní ploše. Nedílnou součástí tohoto 

mokřadního komplexu jsou rozsáhlé lužní lesy. Uvidíme zde mnoho vzácných rostlin 

a obrovské hejna vodního ptactva, které budeme sledovat z pozorovatelny. V 11:00 

vyjedeme do města Sala. Tady sestoupíme do stříbrného dolu, který byl v 16. a 17. století 

zdrojem švédského bohatství. Oblast Sala silvergruva se nachází 2 kilometry od tohoto  
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dolu. Na povrchu lze vidět mnoho komínů, děr, skladišť výbušnin a hald. Navštívíme také 

důlní muzeum (Ohlsen, Parnell 2007). Ze Saly vyrazíme v 15:00 do města Vasteras, které 

je se svými dlážděnými ulicemi, domy postavenými jeden přes druhý a rozkvetlými 

květinovými zahradami úplným rájem. Zde bude hodinový rozchod, bud´můžeme zajít 

do obchodních center na jihovýchodě anebo si odpočinout u jezera Malaren 

(Ohlsen, Parnell 2007). 

V 16:30 je odjezd do města Orebro. V atraktivním městě se nachází obzvláště 

romanticky vyhlížející zámek Slottet, který je obehnán třpytícím se příkopem s lekníny. 

Ubytovaní budeme v apartmánech pro čtyři osoby, patřících hostelu STF Vandrarhem 

(Ohlsen, Parnell 2007).   

Pondělí (3. 5.) 

Sraz je v 7:00. První zastávka je po 20 kilometrech v národním parku Garphyttan. 

Tento park je stejného rázu jako národní park Ängsö. V 10:30 přijedeme do národního 

parku Tiveden. Ten se nachází v mírně pahorkaté části Švédska, mezi jezery Vatern 

a Vannern. Nejimpozantnější podívaná se nám naskytne v místě Stenkalla, kde obří 

kameny vytváří jeskyně. Prostupnost terénem v oblasti může být náročnější, proto si každý 

sám zvolí stezku podle svých fyzických možností. V 13:00 odjíždíme do 130 kilometrů 

vzdáleného města Linkoping. Cesta vede podél úchvatného pobřeží jezera Vattern.  

Toto město je nejznámější svou nádhernou středověkou katedrálou. Dále shlédneme jedno 

z největších muzeí ve Švédsku Gamla Linkoping. Skládá se ze 6-ti ulic a 19 malebných 

domů, ve kterých je asi tucet tematických muzeí. Poté se zastavíme v největším kostele 

z tesaných vápencových bloků Domkyrka a jednom z nejlépe dochovaných zámků 

ve Švédsku Ekenas Slott. Ubytováni budeme v hotelu STF Vandrarhem 

(Ohlsen, Parnell 2007).   

Úterý (4.5.) 

V tento den je sraz v 7:00. Poté vyrazíme do 40 kilometrů vzdáleného města 

Norkoping. Zde shlédneme mlýny, městské kanály, také se zastavíme u vodopádů 

a plavebních komor. Další zastávkou je místní zoo a muzeum dokumentující pracovní 

život. Poobědváme v restauraci na náměstí a přesuneme se do posledního města Nykoping. 

Kde navštívíme zříceninu hradu Nykopinghus. Odjezd je naplánován na 17:00. 

Předpokládaný příjezd je ve středu v 10:00 (Ohlsen, Parnell 2007).   
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9.2 Pokyny pro účastníky zájezdu do Švédska 

(zájezd vhodný pro kohokoli) 

 

28. dubna – 5. Května 2010 

Sraz: Hlavní nádraží Praha 

Odjezd všech účastníků: v 22:00 v plně klimatizovaném autobuse s toaletou 

Návrat: 5. 5. v 10:00 opět na hlavní nádraží v Praze 

Co si s sebou vzít:  

- Platný cestovní pas 
- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 
- Léky 
- Pohodlné boty! 
- Bundu odolnou proti dešti a větru 
- Slovník 

Stravování vlastní 

Ceny prohlídek zahrnuty v ceně 

Harmonogram zájezdu 

Středa 

- Odjezd 22:00 
- Zastávka Berlín 

Čtvrtek 

- Zastávka Rostock a následná plavba trajektem 
- Zastávka v Lungby 
- Ubytování v 19:00 ve Stockholmu v hotelu Crafoord place 

Pátek 

- Prohlídka města např: Gamlastan, Královský palác, kostel Storkyrkan St. Nicolai, 
německý kostel Tyska kyjan St. Gertrud, palác rytířstva Riddarhuset, Ekopark 
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Sobota 

- Odjezd v 7:00 
- Národní park Tyresta 
- Národní park Ängsö 
- Město Uppsala a následná prohlídka města např: Katedrála, Univerzita 
- Přenocování 

 

Neděle 

- Odjezd v 7:00 
- Národní park Färnebofjärden 
- Město Sala a následná prohlídka města např: stříbrný důl, důlné muzeum 
- Město Vasteras a následná volná prohlídka města 
- Město Orebro a následná prohlídka města např: zámek Slottet, 
- Večerní procházka po městě 
- Přenocování 

Pondělí  

- Odjezd 7:00 
- Národní park Garphyttan 
- Národní park Tiveden 
- Město Linkoping a následná prohlídka města např: středověká katedrála, muzeum 

Gamla Linkoping. Zámek Ekenas Slott 
- Přenocování 

Úterý 

- Odjezd 7:00 
- Město Norrkoping a následná prohlídka města např: mlýny, městské kanály, zoo,  
- Město Nykoping a následná prohlídka města např: zřícenina hradu, kostel St. 

Nicolai Kyrka,  
- Odjezd do ČR v 17:00 
- Zastávky: Lungby, přístav Gedser, Berlín 

Středa 

- Příjezd v 10:00 

 

Kontakt:  Olejník Štěpán – 00420 776/ 678576 
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9.3 Návrh kalkulace ceny zájezdu 

Délka trasy celkem 4 000 km. Sazba 25 Kč/km.  

 

 Ubytování 20 €/den na osobu. Kurz 25 CZE/EUR. 

 

 Kalkulace zájezdu je bez DPH a je rozpočítána na 40 účastníků. 

  

Tab. č. 2 Předběžná kalkulace (Olejník 2010). 

Nepřímé (režijní) náklady Za rok Na 1 zájezd 

CK má 3 zaměstnance 720 000 Kč 28 800 Kč 

Roční nájem místnosti 100 000 Kč 4 000 Kč 

Ostatní poplatky (telefon, fax, poštovné) 40 000 Kč 1 600 Kč 

Materiál, propagace 50 000 Kč 2 000 Kč 

Diety průvodců (zaměstnanci) 150 000 Kč 6 000 Kč 

Auto osobní - pro potřeby CK 25 000 Kč 1 000 Kč 

Ostatní režie (teplo, voda, odpadky, úklid) 52 000 Kč 2 080 Kč 

Celkem 1 137 000 Kč 45 480 Kč 

Přímé náklady Na zájezd Na osobu 

Doprava (diety a mzdy 
řidičů, poplatky za dálnici, 
trajekt a parkovné) 

100 000 Kč 2 500 Kč 

Ubytování 100 000 Kč 2 500 Kč 

Komplexní cestovní 
pojištění (35 Kč den/os) 

8 400 Kč 210 Kč 

Propagační materiály 2 800 Kč 70 Kč 

Vstupy do muzeí 20 000 Kč 500 Kč 

Celkem  231 200 Kč 5 775 Kč 

Celková cena Na zájezd  Na osobu 

Nepřímé náklady 45 480 Kč 1 137 Kč 

Přímé náklady 231 200 Kč 5 775 Kč 

Celkem 276 680 Kč 6 912 Kč 

Celkem s provizí pro cestovní kancelář 20% 8 295 Kč 
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10 Závěr 

Švédské národní parky jsou důležitou formou ochrany. Švédové jsou si toho 

vědomi, a proto se o svou přírodu, zejména národní parky a přírodní rezervace, starají 

velmi pečlivě. Hlavní institucí zabývající se ochranou přírody je Naturvardsverket, švédská 

agentura ochrany životního prostředí. Ta se stará o všechny švédské národní parky 

a přírodní rezervace s pomocí ostatních státních orgánů. Zpracovává mnohé studie, 

které publikuje v tištěné formě a také uvádí na svých kvalitně zpracovaných internetových 

stránkách přístupných i v angličtině. Cílem agentury není ochránit přírodu před člověkem, 

ale starat se o ni a zpřístupnit ji lidem. I když se vědci v některých případech bojí velké 

návštěvnosti kvůli zničení přírody, zatím nebylo nic prokázáno.  

Před vypracováváním bakalářské práce jsem si dal za úkol vytvořit kompletní 

itinerář pro kulturně – přírodní poznávací zájezd a poté ho vyzkoušet v praxi. Po mých 

nabytých zkušenostech musím usoudit, že hlavním nedostatek v itineráři bylo naplánovat 

ho jenom na sedm dní. Každý den se účastníci zájezdu musí přemísťovat a tyto cesty 

zaberou mnoho času a díky tomu je každý den až příliš nabytý. Proto bych ho rozšířil 

na deset dnů. Poměr mezi kulturními a přírodními památkami byl podle mě rozvržen 

optimálně. Myslím si, že po menších úpravách bych jej mohl předložit cestovní agentuře 

a ta by ho mohla uvést ve své nabídce zájezdů.  

Dále chci upozornit na problém mimosezónních služeb. Při mé návštěvě Švédska, 

na konci března, byla velká většina muzeí, mimo Stockholm, otevřena krátce a jenom 

přes týden. Informační centra národních parků byla zavřená úplně a příjezd k nim byl 

zhoršen špatným značením. Švédsko je turisticky vytížené hlavně v letních měsících, 

ale myslím si, že mnoho lidí stejně jako já, chce vidět a zažít severskou krajinu také 

v zimě, ale díky zhoršeným službám se tato možnost ztěžuje. 
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