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Úvod 
 

Cestovní ruch je v dnešní době důležitou součástí všech rozvinutých ekonomik světa a 

jeho podíl na celkovém HDP dosahuje řádu mnoha procent. Zásadní nárůst cestovního 

ruchu lze pozorovat během druhé poloviny dvacátého století a do budoucna se očekává 

velký rozvoj, a to především z důvodů neustále se zlepšující dopravní sítě, dostatku 

volného času potencionálních účastníků, růstu kupní síly obyvatelstva rozvinutých i 

rozvojových zemí a  zvyšující se nabídky služeb cestovního ruchu, který ve své podstatě 

představuje volný čas, jež je strávený na jiném místě, než je trvalé bydliště. V rámci 

cestovního ruchu se celosvětově každý rok dává do pohybu velké množství lidí. 

Švédsko je v očích mnoha cestovatelů charakteristické především svou nedotčenou 

přírodní scenérií, jež nabízí dobrodruhům nepřeberné možnosti v jejím poznávání, které 

bezpečně obohatí sbírku zážitků z cest. Švédsko je země především aktivní dovolené 

v mnoha formách, ovšem na své si rozhodně přijdou i zájemci o klidnější formy trávení 

volného času. Důležité je také podotknout, že tato skandinávská země patří k nejvíce 

rozvinutým státům světa, jež se o své turisty dokáže náležitě postarat a nabídnout jim 

služby na odpovídající kvalitativní úrovni.  

Důvodem výběru tématu destinace cestovního ruchu Švédsko se stala skutečnost, že 

zemi často navštěvuji a vím, jak velké možnosti dokáže nabídnout cestovatelům toužícím 

poznat nové krajiny. Švédsko je součástí skupiny skandinávských zemí a na tuto skupinu je 

velmi často pohlíženo jako na celek, ačkoliv každá ze zemí  má svůj charakteristický ráz a 

předkládá jiné možnosti k trávení volného času. Toto slučování je velmi zavádějící a 

znemožňuje jednotlivým zemím uplatnit svoje přednosti. Tato práce by měla více přiblížit 

Švédsko jako destinaci cestovního ruchu a vyčlenit ji ze skupiny skandinávských zemí. 
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Cíle a úkoly diplomové práce 

 
Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první je teoretická, 

druhá metodologická, třetí analytická a čtvrtá syntetická. Hlavním cílem je charakterizovat 

Švédsko jako destinaci cestovního ruchu. 

Dílčím cílem teoretické části je definovat a charakterizovat cestovní ruch ze zdrojů 

současné literatury. V rámci této části jsou popsány termíny jako činitelé cestovního ruchu, 

volný čas, cestovní kancelář a agentura, destinace cestovního ruchu, služby v cestovním 

ruchu a problematika zájezdů. 

Metodologická část definuje základní metody použité při zpracování této práce.  

Dílčím cílem analytické části je vypracovat SWOT analýzu na základě podrobného 

popisu Švédska. SWOT analýza předkládá silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby 

destinace Švédsko.   

Dílčím cílem syntetické části práce je představení a zhodnocení zájezdů v současné 

nabídce cestovních kanceláří. Tato část předkládá souhrný přehled zájezdů a charakteristiky 

cestovních kanceláří pro finálního zákazníka. Součástí této části jsou i návrhy kalkulací 

dvou vlastních zájezdů, které ukazují jednotlivé nákladové položky v individuálním 

zájezdu. 

      

Pro dosažení cílů práce jsou stanoveny následující úkoly: 

 

 Prostudovat odbornou literaturu zabývající se cestovním ruchem. 

 Poznat Švédsko jako destinaci cestovního ruchu pomocí odborné literatury, průvodců i 

vlastní zkušenosti z pobytu v zemi. 

  Analyzovat český trh cestovních kanceláří a vyhledat kanceláře, které pořádají zájezdy 

do Švédska. 

 Seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří prostřednictvím internetových stránek, 

katalogů, veletrhů cestovního ruchu a osobní návštěvou. 

 Vypracovat návrh rozpočtu zájezdu a ukázat jednotlivé nákladové položky.  
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1. Teoretická východiska 
 

1.1. Charakteristika cestovního ruchu 

 

Cestovní ruch je v současné době řazen mezi důležité ekonomické a sociální aspekty 

společnosti. Přesné vymezení pojmu cestovního ruchu je velmi obtížné a existuje mnoho 

různých vysvětlení, které se od sebe často velmi liší. Níže jsou uvedeny některé z nich od 

různých autorů.  

Cestovní ruch (angl. Tourism) je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou 

dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné 

činnosti v navštíveném místě.1 

Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu jednotlivce, 

tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb lidské populace za rekreací, 

poznáváním a naplněním vlastních snů z příjemné dovolené. Je součástí potřeby a způsobu 

života obyvatel zejména ekonomicky vyspělých zemí. Ve světovém měřítku patří vedle 

obchodu s ropou a automobilovým průmyslem ke třem největším exportním odvětvím. 2 

Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou 

místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných čnností.3 

Výrázný nárůst rozvoje cestovního ruchu se vztahuje k počátku 20. století, kdy došlo ve 

vyspělých zemích k utváření cestovního ruchu jako sociální činnosti. Prvopočátky 

cestovního ruchu jsou však spojeny již s průmyslovou revolucí, kdy došlo k řadě objevů 

v technických, ekonomických a sociálních oblastech. Cestovní ruch je v zásadě velmi 

podmíněn možností svobodného pohybu osob, přiměřeným množstvím volného času a 

kupní silou obyvatelstva. Důležitou součástí je i dostatečně vyvinutá sít dopravních, 

                                                 
1 DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha, Fortuna, 2004. ISBN 
80-7168-901-7 
2 HESKOVÁ. M. A KOL.: Cestovní ruch. Praha, Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3 
3 HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: Aplikovaný 
marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9   
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sportovně-rekreačních, zábavních a jiných zařízení, které zaručují možnost realizace 

cestovního ruchu.4 

 

1.2. Členění cestovního ruchu  

 

Členění cestovního ruchu slouží k rozdělení jevů vyskytujících se v cestovním ruchu do 

jednodušších částí. Členění, jinými slovy typologie cestovního ruchu, se v praxi různí dle 

autorů, nicméně odborná literatura dle Drobné a Morávkové (2004) nejčastěji 

charakterizuje cestovní ruch z hlediska:    

 forem CR – kde zkoumáme motivy účasti lidí na cestovním ruchu,  

 druhů CR – které berou v úvahu způsob jeho realizace.5 

 

1.2.1. Formy cestovního ruchu, členění dle motivace účastníka 

 

Členění dle motivace účastníka cestovního ruchu je soubor vnitřních a vnějších 

podnětů, které podněcují účastníka k účasti na cestovnímu ruchu. Drobná a Morávková 

(2004) řadí k tomuto členění tyto typy:  

 

 rekreační cestovní ruch – představuje relaxační a odpočinkovou formu cestovního 

ruchu. Za hlavní cíl tohoto typu lze považovat regeneraci psychických a tělesných sil 

jedince. Nejčastějším charakteristickým rysem je pobyt, který je realizován na jednom 

místě, mimo tradiční prostředí účastníka. Důležitou složku tvoří velmi často taktéž aktivní 

část, která je představována pobytem v přírodě, sportovními aktivitami a podobně. 

 kulturně-poznávací cestovní ruch – má za cíl poznávání a navštěvování kulturně-

historických památek jako jsou hrady, zámky, muzea, galerie a jiné objekty. Součástí 

tohoto typu cestovního ruchu mohou být i návštěvy nejrůznějších kulturních akcí jako jsou 

                                                 
4 HESKOVÁ. M.: Základní problémy cestovního ruchu. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 
ISBN 80-7079-047-4 
5 DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha, Fortuna, 2004. ISBN 
80-7168-901-7 
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divadelní představení, festivaly nebo koncerty. Stejně tak se může jednat o návštěvy 

kulturních krajin (parků, zahrad atd), 

 sportovně-poznávací cestovní ruch – je zaměřen na různě dlouhé pobyty jejichž 

smyslem je sportovní činnost s cílem zvýšit nebo udržet tělesnou kondici účastníka. Do 

obsahu sportovně-poznávacího cestovní ruchu můžeme zařadit pěší turistiku, 

cykloturistiku, vodní turistiku, horskou turistiku a podobně. Součásti tohoto typu jsou i 

cesty diváků na sportovní akce jako Formule 1, olympijské hry a jiné, 

 zdravotně-orientovaný cestovní ruch – si klade za hlavní cíl regeneraci těla i duše ve 

speciálních zařízeních, kterými jsou lázně a rekreační centra. Obsahem bývají léčebné 

procedury (koupele v léčebných pramenech, masáže, tělesná cvičení, relaxační programy 

diety a jiné) a pobyty v prostředí s pozitivním vlivem na zdravotní stav člověka (moře, lesy 

a hory). Za speciální oblast tohoto typu cestovního ruchu můžeme označit lázeňský 

cestovní ruch, který je specificky zaměřen na pobyt účastníků v lázních, 

 přírodní cestovní ruch – je typem cestovního ruchu, který se zaměřuje na pobyty 

v přírodě. Především se jedná o přírodu, která je nenarušená člověkem a zachovalá ve své 

vyjímečnosti a atraktivitě. Účastníci tohoto typu mohou navštívit zejména přírodní 

rezervace, národní parky, pralesy, pouště, arktické oblasti a jiná místa vzdálená od 

civilizace. Do tohoto typu cestovního ruchu je řazen též ekoturismus, který realizuje pobyt 

v chráněných oblastech krajiny ovšem s velkou opatrností co se jejího narušení týče, 

 venkovský cestovní ruch – je představován několikadenními pobyty na venkově, které 

jsou doplněny nejrůznějšími aktivitami, mezi které je možné zařadit pěší turistiku, 

pozorování přírody, cyklistické tůry nebo jízda na koni. Ubytování je nejčastěji realizováno 

v malých soukromých objektech. Další formou tohoto typu cestovního ruchu je 

agroturismus, který nabízí účastníkům pobyt na hospodářských statcích, kde se zákazníci 

seznamují s různými činnostmi spojenými s vesnickým životem a životem na statku. 

V našich sférách patří do oblasti venkovského cestovního ruchu chataření a chalupaření, 

 kongresový cestovní ruch -  jehož obsahem jsou setkání odborníků všech oblastí s cílem 

získávat nové kontakty a vyměňovat poznatky a vědomosti. Typickou formou tohoto typu 

jsou kongresy, konference a přednášky. 

 cestovní ruch se společenskými motivy – který si klade za cíl navazovat kontakt mezi 

lidmi. Může se jednat o návštěvy přátel stejně tak jako o účast na společenských akcích. 
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1.2.2. Druhy cestovního ruchu, členění dle způsobů realizace 

 

Dle Drobné a Morávkové (2004) je cestovní ruch dle způsobu realizace možné členit 

podle: 

 území - na kterém je ralizován na: 

- domácí cestovní ruch - jež je provozován výhradně rezidenty na území svého 

vlastního státu, 

- zahraniční cestovní ruch – během něhož účastníci vždy cestují mimo území svého 

státu. Tutu typologii lze dle Drobné a Morávkové (2004) ještě dále členit na: 

 výjezdový cestovní ruch (pasivní cestovní ruch, outgoing) – který je tvořen 

výjezdy cestujících do zahraničí, 

 příjezdový cestovní ruch (aktivní cestovní ruch, incoming) – který je tvořen 

příjezdy návštěvníků na území daného státu, 

 transitní cestovní ruch – jež je charakteristický tím, že obyvatelé jednoho státu 

projíždějí územím státu jiného s cílem dostat se na území státu třetího, který je 

jejich finální destinací, 

 délky pobytu – po kterou se lidé účastní na cestovním ruchu. Hlouběji lze rozlišit: 

- krátkodobý cestovní ruch – jež je popisován jako pobyt, který zpravidla nepřesahuje 

tři přenocování, 

- dlouhodobý cestovní ruch – během něhož účastníci tráví na jiném místě určitě 

alespoň tři noci ovšem zároveň ne déle jak půl roku (v případě domácího cestovního 

ruchu) případně déle než jeden rok (v případě cestovního ruchu zahraničního),  

 vlivu na platební bilanci státu – je potřeba rozlišit: 

- aktivní cestovní ruch – který má za důsledek přísun devizových aktiv do platební 

bilance daného státu. Pramen těchto deviz je v zahraničních návštěvách, které na území 

tohoto státu spotřebovávají statky a služby. Jedná se o jistou formu exportu, 

- pasivní cestovní ruch – je charakteristický odčerpáváním devizových prostředků 

rezidenty dané země na území jiného státu tím, že tito obyvatelé spotřebovávají statky a 

služby v zahraničí, neboli tím, že nakupují zahraniční měnu. Jedná se o jistou formu 

importu, 
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 způsobu zabezpečení cesty a pobytu – který je dále členěn na základě zodpovědnosti za 

organizaci cesty a pobytu na: 

- organizovaný cestovní ruch - který je charakteristický tím, že účastníkovi je 

nabídnut již předem připravený soubor služeb, který obsahuje veškerý program od cesty 

až po ubytování. Tato služba je nejčastěji zajišťována cestovními kancelářemi a za 

soubor služeb je považován zájezd, 

- neorganizovaný cestovní ruch – během něhož nejsou žádné služby (případně jen 

některé jako směna valut, rezervace letenek a podobně) obstarávány podnikatelskými 

subjekty zejména cestovními kancelářemi. Účastník cestovního ruchu si tak program 

zabezpečuje sám, 

 příslušnosti účastníků ke skupině – kdy je na místě dále členit na: 

- individuální cestovní ruch – během něhož dochází k tomu, že účastník cestuje sám 

nebo se svými rodinnými příslušníky, 

- skupinový cestovní ruch – kdy účastník cestuje ve skupině, jejíž účastníky zná. Za 

příklad lze uvést skupinu kolegů ze zaměstnání, školní třídu nebo zájmové sdružení, 

 způsobu financování – což je kritérium, které člení zdroje cestovního ruchu z hlediska 

zdrojů, ze kterých je financován a to na následující typy: 

- komerční (volný) cestovní ruch – kdy jsou všechny výdaje spojené s cestovním 

ruchem pokryty výhradně samotným účastníkem, 

- sociální (vázaný) cestovní ruch – je spojován s nutnou podmínkou, která stanovuje, 

že účastník cestovního ruchu musí splňovat jisté podmínky. Za tyto podmínky může být 

považováno být zaměstnancem určitého podniku, mít doporučení lékaře, být členem 

jisté organizace a podobně. Při splnění těchto podmínek je účastníkovi hrazeno 

cestování a pobyt zcela nebo z části z příspěvků dané organizace, kterou může být 

zdavotní pojišťovna, odborová organizace, podnikové sociální fondy a další, 

 dopadu na životní prostředí: což se dále člení na: 

- měkký cestovní ruch – jež má velmi malý nebo žádný negativní dopad na okolní 

prostředí navštíveného místa. Jeho cílem je co nejvíce využívat místních zdrojů (obydlí, 

potraviny), 

- tvrdý cestovní ruch – jež nebere zásadní ohledy na stav životního prostředí 

navštíveného místa a snaží se co nejvíce využívat zdrojů dané lokality.  
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1.3. Činitelé ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu  

 

Cestovní ruch je v posledních letech projevuje jako jeden z nejpodstatnějších 

společenských, kulturních a ekonomických jevů současné společnosti. Velké procento lidí 

se každý rok podílí na nějaké formě cestovního ruchu, neboť cestování za novými zážitky 

v oblasti rekreace, sportu, kultury, náboženství či záležitostmi v oblastech obchodu patří 

bez pochyby do oblasti současného životního stylu. Předpoklady, které podmiňují rozvoj a 

pozici cestovního ruchu jsou členěny dle Drobné a Morávkové (2004) dle následujícího 

schématu. 

  

Schéma 1 Členění předpokladů cestovního ruchu 

 

Předpoklady cestovního ruchu 

Lokalizační Selektivní Realizační 

Administrativní 

Demografická

Urbanizační 

Sociologické 

Ekologické 

Personální 

Politické 

Komunikační Materiální- 
technické 

Přírodní Kulturně- 
municipální 

Zdroj: DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. 
Praha, Fortuna, 2004 
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1.3.1. Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

 

Za lokalizační předpoklady cestovního ruchu považuje Drobná a Morávková (2004) 

předpoklady, které umožňují umístění (lokalizaci) aktivit cestovního ruchu do určité oblasti 

či lokalilty. Jejich příznivé hodnoty určují místo, kde se cestovní ruch může rozvíjet. 

Lokalizační předpoklady lze následně dále členit na: 

 přírodní a kulturní atraktivity (povrch, podnebí, vodstvo, flóra, fauna atd.), 

 kulturní (kulturně-municipální-hitorické), které vyplývají z výsledků tvořivé činnosti 

člověka a souvisejí s historickým vývojem území. Účastníci cestovního ruchu mohou 

v tomto případě navštívit například muzea, hrady, zámky, parky a jiné zajímavosti. 

 

1.3.2. Selektivní předpoklady cestovního ruchu 

 

Selektivními předpokladmi cestovního ruchu jsou dle Drobné a Morávkové (2004) 

předpoklady umožňující společnosti dané oblasti či země podílet se na cestovním ruchu 

aktivně nebo pasivně, tzn. přijímat účastníky cestovního ruchu i stávat se jimi. Umožňují 

vybrat ty obyvatele nebo ty oblasti, které mají nejlepší předpoklady pro účast na cestovním 

ruchu. Selektivní předpoklady cestovního ruchu dále lze rozlišovat na: 

 objektivní, které obsahují všechny předpoklady, jež mají vliv na realizaci cestovního 

ruchu v dané oblasti. Za tyto předpoklady jsou povážovány politická a bezpečnostní 

situace, ekonomická a finanční situace obyvatel dané oblasti, úroveň životního prostředí a 

podobně, 

 subjektivní, jež mají vliv na rozhodování účastníků cestovního ruchu v závislosti na 

jejich příslušnosti k jisté skupině z pohledu sociální, profesní nebo psychologické úrovně. 

Návštěvnost dané oblasti turistického ruchu je ovlivněna módností a silou, jež je destinace 

propagována. 
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1.3.3. Realizační předpoklady cestovního ruchu 

 

Realizační předpoklady jsou takové, které umožnují uskutečnit (realizovat) nároky 

účastníků cestovního ruchu v oblastech (střediscích) s příznivými lokalizačními 

podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto míst a využívat je k pobytu, k rekreaci a 

k dalším aktivitám.Realizační předpoklady jsou dále děleny na: 

 dopravní, které rozhodují o přitažlivosti daného území z pohledu dopravní dostupnosti a 

kvality místní dopravní sítě, 

 materiálně-technické, představují vybavení, která mohou návštěvníci využívat na 

daném území. Jedná se například o ubytovací, stravovací, kulturní, sportovní a další 

kapacity, které jsou zásadní pro stanovení množství návštěvníků, které dokáže daná lokalita 

pojmout. 6 

    

1.4. Volný čas  

 

Jak již bylo zmíněno výše, cestovní ruch je úzce spojen s volných časem obyvatel. 

Podle Hornerové a Swarbrooka (2003) je volný čas „časem, kdy můžete dělat, co chcete“. 

Stejní autoři dále definují odvětví služeb pro využití volného času jako firmy poskytující 

zboží a služby využívané lidmi během jejich volného času (dovolené, kina, divadla, 

zábavní parky). 

Tyto definice jsou tak všeobecné, že mohou zahrnovat nesčetné množství různých 

činností a organizací, které na první pohled nemusí mít mnoho společného. Volný čas lze 

využít například horolezectvím, hraním společenských her, hazardními hrami nebo 

návštěvami kostela. 7 

Volný čas lze dle Slepičkové (2000) definovat jako dobu, časový prostor, v němž 

jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě 

                                                 
6 DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha, Fortuna, 2004. ISBN 
80-7168-901-7  
7 HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: Aplikovaný 
marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9   
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svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, 

přinášejí mu radost a uspokojení, nikdy obavy či pocit úzkosti.8     

1.5. Služby v cestovním ruchu 

 

Kotler (1998) definuje služby jako činnost nebo schopnost, které může jedna strana 

nabídnout druhé straně. Služba je svou podstatou nehmotná a nevytváří žádné hmotné 

vlastnictví. Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.9 

 

1.5.1. Vlastnosti služeb  

 

Kotler (1998) přiděluje službám čtyři hlavní vlastnosti, kterými jsou nehmotnost, 

nedělitelnost, proměnlivost a pomíjivost: Níže jsou uvedeny charakteristiky daných 

vlastností. 

 Nehmotnost- vyjadřuje tvrzení, že služby jsou na rozdíl od materiálních výrobků 

nehmatatelné a nelze je před koupí nijak otestovat smysly. Kotter (1998) říká, že aby se 

snížila neurčitost výsledků poskytnutí služby, bude se zákazník snažit vyhledávat znaky, 

které by svědčily o kvalitě služeb. Stejný autor dále doplňuje, že zákazník bude posuzovat 

kvalitu služeb na základě místa, personálu, vybavení, propagačních materiálů, symbolů a 

ceny. Poskytovatel služeb se proto musí snažit o zhmotnění nehmotného, aby tím poskytl 

hmatatelné důkazy. V praxi lze toto realizovat řadou marketingových nástrojů. 

 Nedělitelnost- je spojena s charakteristikou, že služby jsou na straně jedné vytvářeny a 

na straně druhé spotřebovávány ve stejný časový okamžik.  

 Proměnlivost- značí dle Kotlera (1998) to, že služby jsou vysoce proměnlivé, protože 

závisejí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje, a dále dodává, že zákazníci se vysoké 

proměnlivosti poskytovaných služeb obávají a často mezi sebou diskutují předtím, než 

zvolí poskytovatele služeb. Důležitým faktorem je z tohoto důvodu systematické řízení 

kvality poskytovaných služeb, do něhož patří investice do lidských zdrojů (zahrnující výběr 

a zaškolení personálu), standardizace procesu poskytování služeb a pravidelný monitoring 

                                                 
8 SLEPIČKOVÁ, I.: Sport a volný čas. Praha, Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7 
9 KOTLER, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-600-5 
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stavu spokojenosti zákazníka, který poskytuje nezbytné údaje jež umožňují následnou 

reakci vedoucí ke zlepšení.  

 Pomíjivost- charakterizuje Kotler (1998) tím, že služby nelze skladovat. Kotler (1998) 

následně doplňuje, že „pomíjivost služeb nevytváří zvláštní problém do té doby, dokud je 

poptávka stálá, protože je možné předem zajistit dostatek personálu. Jakmile začne 

poptávka kolísat, vznikají firmám poskytujícím služby vážné problémy. 10 

 

1.5.2. Klasifikace služeb  

 

Základní klasifikace služeb v cestovním ruchu se člení dle významu ve spotřebě 

účastníků na služby základní a doplňkové. Za základní jsou považovány přemístění turistů 

cestovního ruchu z území, na kterém se nacházejí trvale do oblastí, kde hodlají strávit svůj 

volný čas a opačným směrem. Za další pak služby ubytovací a stravovací. Doplňkové 

služby jsou takové, které jsou spojeny s konkrétní danou lokalitou a její specifickou 

charakteristikou (například sportovně-rekreační služby, společensko-kulturní služby, 

lázeňské služby a podobně). 11 

 

Ubytovací služby 
 

Dle Orieška (1999) ubytovací služby souvisejí s pobytovou stránkou cestovního ruchu. 

Umožnují přenocování nebo přechodné ubytování účastníků cestovního ruchu. Orieška 

(1999) dále dodává, že jejich součástí jsou také služby, které s pobytem hosta souvisejí. Jde 

o podávání informací, úschovu zavazadel a jejich přepravu v ubytovacím zařízení, buzení 

hostů, půjčování společenských her, úschovů cenností v hotelovém trezoru, rezervování 

míst v odbytových střediscích, prostředkování telefonických hovor, připojení k internetu, 

prodej vybraných druhů zboží, časopisů, literatury, upomínkových předmětů, květin, praní 

a žehlení prádla, čištění a žehlení oděvů, sekretářské a další služby. 

 

                                                 
10 KOTLER, P.: Marketing management. Praha, Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-600-5 

11 ORIEŠKA, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Praha, Idea Servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9 
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Stravovací služby 
 

Za stravovací služby považuje Orieška (1999) takové služby, které „zabezpečují 

uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu, Jde o služby základního 

stravování, doplňkového stravování a občerstvení, jakož i o společensko-zábavní služby 

spojené s hudební produkcí, kulturním programem.12 Horner a Swarbrooke (2003) však 

dodávají, že ne všichni zákazníci jsou turisté, ale jejich určitou část tvoří místní lidé, 

navštěvující například své oblíbené bary nebo restaurace.13  

 

Dopravní služby 
 

Dopravní služby umožňují přepravu účastníků cestovního ruchu mezi místem jejich 

trvalého bydliště a místem (střediskem) cestovního ruchu, mezi místy (středisky) 

cestovního ruchu a v místě (středisku) cestovního ruchu. Tyto služby jsou nutností 

k úspěšné realizaci a následnému rozvoji cestovního ruchu. Součástí těchto služeb jsou i 

další služby, které s dopravou souvisejí. Jedná se o služby jako rezervování místenek 

v přepravních prostředcích, poskytování údajú o jízdních řádech nebo například přepravu a 

úschovu zavazadel. V zásadě lze konstatovat, že obsah těchto služeb závisí především na 

druhu dopravního prostředku, jež byl pro cestu využit.  

 

Zprostředkovatelské služby 
 

Zprostředkovatelské služby jsou takové, které svou podstatou umožňují realizaci 

cestovního ruchu. Tyto služby jsou organizovány různými zprostředkovatelskými subjekty, 

nejčastěji cestovními kancelářemi nebo jinými podobnými organizacemi. Dle Orieška 

(1999) patří do obsahu těchto služeb zprostředkování dopravy, ubytování, stravování, 

pojištění a podobně.  Krom těchto zprostředkovatelkých služeb poskytují cestovní 

kanceláře i služby, které sami poskytují jako například dopravu vlastními autobusy, 

stravování ve vlastních objektech a další.  

                                                 
12 ORIEŠKA, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Praha, Idea Servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9 
13 HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: 
Aplikovaný marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9   
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Lázeňské služby 
 

Orieška (1999) popisuje lázeňské služby jako komplex činností souvisejících 

s lázeňskou léčbou a pobytem v lázních. Tvoří je základní lázeňské služby (lékařské a 

léčebné, ubytovací, stravovací a společensko-kulturní) a doplňkové služby poskytované 

lázeňským hostům (léčebná kosmetika, manikura, pedikura, prodej pohlednic, 

upomínkových předmětů a literatury, směnárenské služby atd.).14 

 

Kongresové služby 
 

Jedná se o služby, které souvisejí s uspokojováním potřeb účastníků kongresového 

cestovního ruchu. Jedná se hlavně o organizování vlastní kongresové akce a programů před 

jejím zahájením a po jejím zakončení. Poskytnutí těchto služeb vyžaduje existenci 

specifických zařízení s nutným materiálním a technickým vybavením. 

 

Průvodcovské služby 
 

Tyto služby jsou zabezpečovány průvodci, kteří jsou nejčastěji zaměstnanci cestovních 

kanceláří. Náplní jejich práce je provázení účastníků cestovního ruchu pobytem v lokalitě, 

kde účastníci tráví svůj volný čas. Konkrétním obsahem činnosti těchto průvodců je podle 

Orieška (1999) péče o dodržování dohodnutého programu a sjednaného standardu služeb a 

poskytování informací za úhrad. Do této kategorie lze zařadit i služby místních průvodců 

jako horských vůdců a průvodců po historických, kulturních a geologických památkách. 

 

Společensko-kulturní služby 
 

Za tyto služby jsou považovány aktivity k uspokojení potřeb účastníků vztahujících se 

k návštěvám nejrůznějších zařízení jako jsou galerie, kina, divadla a podobně. Jejich 

realizace je do značné míry závislá na délce pobytu účastníků. 

 

 
                                                 
14 ORIEŠKA, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Praha, Idea Servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9 
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Sportovně-rekreační služby 
 

Sportovně-rekreační služby jsou v cestovním ruchu považovány za jedny 

z nejdůležitějších. Dle Orieška (1999) sportovně-rekreační služby umožňují účastníkům 

aktivní využití přírodních a uměle vytvořených předpokladů pro rozvoj sportu, rekreace a 

turistiky. Budování zařízení pro poskytování sportovně-rekreačních služeb ovlivňuje 

charakter přírodních podmínek a jejich kvalitu.15 Orieška (1999) se domnívá, že jde o 

služby související s využíváním hřišť, tělocvičen, sportovních hal, otevřených i krytých 

plaveckých bazénů, přírodních koupališť, sportovních stadionů, přírodních a umělých 

ledních ploch, upravených lyžařských svahů a běžeckých tratí, výtahů, vleků, lanovek atd. 

Při výčtu dalších služeb cestovního ruchu je nezbytné se zmínit o službách animačních, 

jejichž předmětem je oživení volného času animačním programem, který má za cíl 

intenzifikovat zážitky pomocí zvýšené interakce a komunikace účastníka se svým okolím. 

K dalším službám pak patří služby směnárenské, pojistné, komunální, horské a služby 

obchodu. 

 

1.6. Objekt a subjekt cestovního ruchu 

 

Různí autoři předkládají při této specifikaci různé názory, ovšem tato práce je opřena o 

teorii, že pojmy subjekt a objekt charakterizují v cestovním ruchu účastníka, respektive 

místo cestovního ruchu.     

 

1.6.1. Subjekt cestovního ruchu  

 

Subjekt cestovního ruchu dle Heskové (2006) reprezentuje účastník cestovního ruchu. 

Z ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků 

cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve 

volném čas. Hesková (2006) dále doplňuje, že subjekt cestovního ruchu je nositelem 

poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. Dle závěrů mezinárodní konference o 

                                                 
15 ORIEŠKA, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Praha, Idea Servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9 
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statistice cestovního ruchu z roku 1991 jsou za subjekty cestovního ruchu považováni stálý 

obyvatel, náštěvník, turista a výletní. 16 

 

 Stálý obyvatel – je osoba, která v domácím cestovním ruchu pobývá nejméně šest 

měsíců na jednom místě do té doby než přicestuje do místa jiného na dobu kratší než šest 

měsíců. Z pohledu zahraničního cestovního ruchu se jedná o osobu, která pobývá v jedné 

zemi minimálně jeden rok před přemístěním do země jiné na dobu kratší než jeden rok.  

 Návštěvník – je považován za osobu cestující z pohledu domácího cestovního ruchu na 

jiné místo v zemi, kde má své trvalé bydliště a to na dobu kratší než šest měsíců. Z pohledu 

zahraničního cestovního ruchu se jedná o osobu cestující do jiné země na časové období 

kratší než jeden rok a zároveň jsou jeho cílem jiné aktivity než obchodní či jiná výdělečná 

činnost.  

 Turista – je osoba, pro niž platí totožná charakteristika jako v případě návštěvníka 

ovšem jeho pobyt je spjat s minimálně jedním přenocováním v místě, kam cestuje. V tomto 

případě lze rozlišovat turistu: 

- na dovolené – který je vyznačován pobytem delším než je stanovený minimální 

počet nocí nebo dní (například v ČR se jedná o 2-3 noci), 

- krátkodobě pobývajícího – jež je popisován jako turista, který pobývá na místě své 

návštěvy po dobu kratší než je stanovený minimální počet nocí nebo dní, ovšem jehož 

pobyt je spojen s alespoň jedním přespáním. 

 Výletník – je dle Heskové (2006) návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 

hodin s tím, že přenocuje v navštíveném místě.   

 

1.6.2. Objekt cestovního ruchu  

 

Za objekt cestovního ruchu považuje Hesková (2006) všechno, co se může stát cílem 

změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství a 

podobně. Lze tedy říci, že se jedná o nositele nabídky, která je složena z cílového místa, 

podniků a institucí cestovního ruchu. Za cílové místo považuje Hesková (2006) středisko 

                                                 
16 HESKOVÁ. M. A KOL.: Cestovní ruch. Praha, Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3 
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cestovního ruchu, region nebo stát. V odborné literatuře se na jeho označení používá i 

pojem destinace cestovního ruchu. Často je používán zkrácený termín destinace. Cílové 

místo cestovního ruchu musí splňovat náležitý potenciál z pohledu přírodní a kulturní 

vybavenosti. Tato charakteristika se často pojmenovává jako primární nabídka. Za 

sekundární nabídku je následně považována různorodá infrastrukturní vybavenost. Do sféry 

sekundární nabídky patří dle Heskové (2006) podniky, zařízení a instituce cestovního 

ruchu, které umožnují návštěvníkům cílového místa přechodně se ubytovat, stravovat a 

vykonávat různé rekreační, sportovní, kulturní a jiné aktivity typické pro cestovní ruch. 17 

 Hesková (2006) rozděluje objekty cestovního ruchu z hlediska funkcí na městská 

střediska cestovního ruchu, lázeňská místa, rekreační střediska, rekreační obce a chatové 

oblasti.  

 

 Městská střediska cestovního ruchu – jsou městské lokality, kde se nacházejí kulturní a 

historické památky, orgány státní správy, průmyslová a obchodní centra. 

 Lázeňská místa – bývají charakteristická tím, že jsou postavena na místech, kde se 

nacházejí zdroje přírodních a léčivých pramenů. 

 Rekreační střediska – jsou nejčastěji položena na místech, která jsou výjimečná svými 

možnostmi sportovního vyžití. Jedná se nejčastěji o vodní sporty v nížinách, turistiku a 

zimní sporty v horských oblastech. 

 Rekreační obce – sloužily původně k hospodářským účelům a v současnosti mají 

rekreační funkci. 

 Chatové oblasti – jsou charakteriské svou polohou v blízkosti vodních ploch či jiných 

atraktivních míst.  

       

1.7. Destinace cestovního ruchu 

 

Při vymezování pojmu destinace cestovního ruchu je nezbytné se nejprve zmínit o 

pojmu destinace z obecného pohledu. Destinace je mnoha autory vymezována několika 

způsoby. V případě Heskové (2006) je destinace geografický prostor, který host volí jako 

                                                 
17 HESKOVÁ. M. A KOL.: Cestovní ruch. Praha, Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3 
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cíl účasti na cestovním ruchu. Destinace zahrnuje komplex služeb pro potřeby cestovního 

ruchu. Obecně je chápána jako směřování, cíl cesty, místo navštívené účastníkem 

cestovního ruchu.18 Termín je využíván v různém pojetí a nemusí souviset pouze 

s cestovním ruchem. Podle Palatkové (2006) je destinace představována svazkem různých 

služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti 

na potenciál cestovního ruchu (atraktivity) místa nebo oblasti. Atraktivity destinace tak 

představují podstatu destinace a hlavní motivační stimul její návštěvnosti. Dle definice 

Světové organizace cestovního ruchu je destinace chápána jako geografický prostor (stát, 

místo, region), který si návštěvník (segment) vybírá jako svůj cíl cesty. Destinace nabízí 

služby jako ubytování, stravování, sportovní aktivity a zábavu. Za nejmenší možnou 

destinační jednotky je považován rezort.19   

Za destinaci cestovního ruchu je Světovou organizací cestovního ruchu považováno 

místo s vhodnými atraktivitami ve spojitosti se zařízeními a službami cestovního ruchu, 

které si účastník nebo skupina zvolil pro návštěvu. Je li brána v potaz tato definice, 

destinace cestovního ruchu musí nutně představovat konečné místo cestovního ruchu, 

případně produkt cestovního ruchu spojený s tímto místem. Důležité v této charakteristice 

je, že na destinaci je pohlíženo z pohledu návštěvníka a že tomuto návštěvníkovi přináší jím 

zvolená destinace celkový užitek. Bartl a Schmidt označují destinace cestovního ruchu za 

vzájemně si konkurující jednotky, jejichž společným cílem je prodej služeb v destinaci (ať už 

regulovaný nebo neomezený) a jež plní řadu funkcí. Za prvé je to funkce marketingová 

(marketing destinace), za druhé funkce nabídková, za třetí funkce zastoupení různých 

zájmových skupin a za čtvrté funkce plánovací. Významnou roli při vymezení destinace 

sehrává také strana poptávky, zejména pak motivace k cestě do destinace a vzdálenost mezi 

výchozím místem a destinací.20 

Destinace bývá také často označována jako tzv. rekreační produkt, protože s samotném 

důsledku je to právě ona destinace, která obsahuje všechny komodity, které jsou v destinaci 

nabízeny. Je nezbytné také zdůraznit, že sami návštěvníci si určují destinaci tím, že si 

                                                 
18 HESKOVÁ. M. A KOL.: Cestovní ruch. Praha, Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3 
19 PALATKOVÁ, M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada, 2006. ISBN 80-
247-1014-5 
20 PALATKOVÁ, M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada, 2006. ISBN 80-
247-1014-5 
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vybírají z nabídky služeb, které mohou spotřebovat. Snahou každé destinace je maximální 

efektivita a preciznost organizace nabízených komodit, jejichž smyslem je uspokojit klienty 

dle jejich očekávání.  

Na dnešním trhu se nachází velká řada typů destinací a mnoho vlivů, jimiž jsou 

ovlivněny. Například se může jednat o destinace zasaženy a vycházející z minulosti nebo 

naopak současnosti, ale i z externích případně interních událostí. Některé destinace se jeví 

jako drahé, jiné jako levné a dostupné širokému spektru veřejnosti. Dle Palatkové (2006) se 

destinace navzájem liší velikostí, fyzickými atraktivitami, úrovní infrastruktury, přínosem 

pro klienty a ekonomickou závislostí na turismu.21  

 

1.8. Cestovní kanceláře a agentury 

 

Oblast činnosti cestovních kanceláří a agentur je popsána a stanovena dle zákona 

č.159/1999 Sb. V případě cestovních kanceláří (touroperátorů) se dle Sysla (2008) jedná o 

podnik, organizující zájezdy a zajišťující služby cestovního ruchu pro přímý prodej 

cestujícím nebo prodej přes zprostředkovatele.22 Oproti tomu cestovní agentura je dle Sysla 

(2008) charakterizována jako podnik prodávající a rezervující služby cestovního ruchu pro 

cestující.23 Jedná se tak tedy o provizní prodejce. Vztah cestovní kanceláří, agentur, 

subjektů cestovního ruchu, státu a dodavatelů služeb je uveden ve schématu č.2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 PALATKOVÁ, M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada, 2006. ISBN 80-
247-1014-5 
22 SYSEL, J.: Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. Praha, Vysoká 
škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2008. ISBN 978-80-866578-75-0 
23 SYSEL, J.: Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. Praha, Vysoká 
škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2008. ISBN 978-80-866578-75-0 
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Schéma 2  Distribuční kanály v cestovním ruchu 

 

Zdroj: SYSEL, J.: Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko 
v cestovním ruchu. Praha, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2008.   

 

1.8.1. Cestovní kanceláře 

 

Horner a Swarbrooke (2003) přirovnávají cestovní kanceláře k velkoobchodům, které 

v systému cestovního ruchu stojí mezi producentem primárního produktu a maloobchodním 

prodejcem. Horner a Swarbrooke (2003) však také zdůrazňují, že cestovní kanceláře lze 

považovat za producenty, zpracovávající „suroviny“, například místa v hotelích a 

letadlech, na produkt, který následně prodávají.24 

 

                                                 
24 HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: 
Aplikovaný marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9   
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1.8.1.1. Služby cestovních kanceláří 

 

Dle Drobné a Morávkové (2004) cestovní kancelář hlavně nabízí, rezervuje a prodává 

vlastní zájezdy, zájezdy připravené jinými cestovními kancelářemi a další služby cestovního 

ruchu individuálním zájemcům a jiným cestovním kancelářím.25 Za další služby 

zákazníkům lze zařadit sjednání cestovního pojištění, obstarání víz, možnost prodeje map a 

průvodců a další. Ovšem za hlavní činnost cestovní kanceláře je považováno organizování 

a následný prodej cestovních zájezdů. Drobná a Morávková (2004) dělí služby cestovních 

kanceláří na: 

 

 Služby obstarávané (zprostředkované), které nakupují od jiných CK nebo od jiných 

dodavatelů. 

 Vlastní. 

Dále na služby: 

 Placené. 

 Neplacené.26 

 

1.8.1.2. Produkty cestovních kanceláří  

 

Cestovní kanceláře nabízejí řadu produktů, které se od sebe rozlišují v celé řadě ohledů. 

Produkty cestovních kanceláří mohou být: 

 

 Produkty, složené z mnoha příležitostí (destinace, atraktivity, hotely, doprava atd.), ze 

kterého si každý zákazník vybere způsob využití dle svého. 

 Balíčky, které se skládají jen z produktů domácích (tuzemských) destinací. 

 Balíčky, které se skládají jen z produktů zahraničních destinací. 

 Zájezdy s podrobně naplánovaným a předplaceným programem. 

                                                 
25 DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha, Fortuna, 2004. 
ISBN 80-7168-901-7 
26 DROBNÁ. D, MORÁVKOVÁ. E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha, Fortuna, 2004. 
ISBN 80-7168-901-7 
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 Zájezdy s volným programem, kdy je domluvenou částí pouze například ubytování bez 

dopravy a stravování. 

 Produkty, jejichž součástí jsou služby místních zástupců. 

 Balíčky zaměřené pouze na specifickou oblast cestovního ruchu (například lyžařské). 

 Balíčky zaměřené na široké spektrum zákazníků s různými potřebami. 

  

1.8.2. Cestovní agentury  

 

Horner a Swarbrooke (2003) považují sektor cestovních agentur za maloobchodní 

distribuční článek v systému marketingu cestovního ruchu. Cestovní agentury představují 

prostředníka, který spojuje producenty (například cestovní kanceláře, hotely, aerolinie a 

další dopravce) se zákazníky. Cestovní agentury se mohou svým působením zaměřovat jak 

na výjezdy zákazníků do zahraničí, jako je tomu například ve Velké Británii nebo 

Německu, tak na příjezdy, což je naopak typickým příkladem třeba v Řecku. Agentury 

příjezdového cestovního ruchu organizují výlety, dopravu, stravování a podobné služby 

v místě příjezdu turistů. 27 

    

1.8.2.1. Produkty cestovních agentur  

 

Dle Horner a Swarbrooke (2003) k základním produktům cestovních agentur patří: 

 

 Nabídka možnosti koupě nebo rezervace produktů například cestovních kanceláří, 

hotelů, dopravců, divadel. 

 Rady a informace, které se týkají nabízených produktů a dalších záležitostí jako 

měnových kurzů, povinných očkování a vyřizování víz. 

 Nabídka katalogů cestovních kanceláří a dalších producentů služeb v průmyslu 

cestovního ruchu. 

 Příjem plateb od zákazníků a jejich předávání producentů, služeb (po odečtení provize). 

                                                 
27 HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: 
Aplikovaný marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9   
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 první instance poprodejního servisu, u kterého lze řešit stížnosti a problémy. 

 Nabídka řady dalších služeb, například směnárenských, pro větší pohodlí zákazníka. 

 

1.8.2.2. Provize cestovních agentur 

 

Cestovní agentury jsou financovány prostřednictvím provize od organizací, jejichž 

produkt prodávají. Cena pro finálního zákazníka tím tak zůstává stejná, jako při koupi 

produktu od cestovní kanceláře nebo jiného producenta. Výše provize se pohybuje 

nejčastěji mezi 7% až 15% z celkové sumy produktu. Pro úplnost je třeba zmínit, že 

v sektoru obchodních cest se občas uzavírají dohody, ve kterých je zmíněno, že služby 

cestovní agentury jsou hrazeny ve formě ročního paušálního poplatku.  

 

1.9. Zájezd, rozdělení a charakteristika 

 

Zájezd je definován ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. jako „předem sestavená 

kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za 

souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když 

zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež 

nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž 

cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.28 Kunešová a Farková (2004) tvrdí, že 

zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, 

podle předem vypracovaného programu s určitým rekreačním, poznávacím, sportovně-

turistickým nebo jiným cílem“ a dále doplňují, že „pobytový zájezd je organizovaná účast 

skupiny osob na cestovním ruchu, při níž jsou účastníci ubytováni převážně na jednom 

místě, do kterého se dopravili buď hromadně, nebo individuálně.29 Obě autorky rozdělují 

zájezdy podle několika aspektů, jimiž jsou geografické hledisko, doba trvání, tématická 

náplň, způsob dopravy, roční období, způsob přípravy zájezdů a sociologické hledisko.  

                                                 
28 Zákon č. 159/1999 Sb. 
29 KUNEŠOVÁ, E., FARKOVÁ, B.: Technika zahraničních zájezdů. Praha, Idea Servis, 2004. ISBN 80-
85970-44-9 
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 Zájezdy podle geografického hlediska – jsou členěny na: 

- domácí zájezdy, 

- zahraniční zájezdy – které je možné dále rozdělit na: 

 zájezd příjezdový (incoming), 

 zájezd výjezdový (outgoing). 

 Zájezdy podle doby trvání – rozděluje Kunešová a Ferková (2004) na: 

- krátkodobé zájezdy – jež nepřesahují svou délku trvání 3 dny, 

- dlouhodobé zájezdy – které jsou delší než 3 dny. 

 Zájezdy podle tématické náplně – lze rozdělit na: 

- rekreační zájezdy – jejich cílem je aktivní odpočinek a regenerace psychických a 

fyzických sil účastníků, 

- kulturně-poznávací zájezdy – jež nabízí účastníkům aktivní poznávaní a objevování 

nových míst. Do tohoto typu zájezdů patří zájezdy putovní poznávací, okružní nebo 

hvezdicovité, 

- sportovní a turistické zájezdy – jsou charakteristické svým propojením s rekreačním 

sportem nebo turistikou, 

- zájezdy na výstavy a veletrhy  

- tématické zájezdy  - které svým obsahem nabízejí účastníkům různé náplně, mezi 

které lze zařadit výuku cizích jazyků nebo tance, výcvik jízdy na koni a podobně, 

- incentivní a kongresové zájezdy – které jsou zaměřeny především na firmy, jež se 

snaží svým zaměstnancům nabídnout vzdělávání nebo akce zaměřené na vzájemné 

poznávání pracovníků v příjemném a neformálním prostředí mimo obvyklé pracoviště, 

- lázeňské zájezdy – jejichž cílem je zlepšení zdraví účastníků v prostředí lázeňských 

objektů, 

- lovecké zájezdy – které se vydávají do loveckých revírů a území vhodných 

k rybolovu. 

 Zájezdy podle způsobu dopravy – je možné rozdělit na: 

- autokarové zájezdy – které patří k nejlevnější způsobům a jejich využití je vhodné 

především pro kratší vzdálenosti, 

- vlakové zájezdy – které jsou častěji využívány pro delší vzdálenosti, 

- letecké zájezdy – umožňují přepravu dlouhých vzdáleností během krátkého času, 
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- zájezdy s vlastní dopravou – kdy se účastníci dopravují do finálního místa 

cestovního ruchu vlastními dopravními prostředky, 

- lodní zájezdy – jsou velmi oblíbené především v přímořských oblastech, 

- kombinované zájezdy – pří kterých jsou využívány různé typy přepravy. 

 Zájezdy podle ročních období – které jsou rozděleny na: 

- zájezdy v letní sezoně – jež trvá zpravidla od června do září, 

- zájezdy v zimní sezoně – která začíná v prosinci a trvá přibližně do konce března, 

- mimosezonní zájezdy – které poskytují účastníkům především řadu výhod v oblasti 

slev a vedlejších služeb. 

 Zájezdy podle způsobu jejich přípravy – které stanovují rozdělení zájezdů na: 

- zájezdy standardní - které jsou předem připravené. Častým způsobem jejich 

propagace je uvedení v katalozích cestovních kanceláří, 

- forfaitové (objednané) zájezdy – jež si sami účastníci předem objednávají a určují 

veškerý obsah zájezdu.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 KUNEŠOVÁ, E., FARKOVÁ, B.: Technika zahraničních zájezdů. Praha, Idea Servis, 2004. ISBN 80-
85970-44-9 
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2. Metodologie 
 

Tato část práce je zaměřena na představení výzkumných metod použitých pro tvorbu 

této diplomové práce. Jedná se o deskriptivní analýzu a SWOT analýzu. 

2.1. Deskriptivní analýza  

 

Deskriptivní analýza představuje výzkumnou metodu, která je často používána v řadě 

vědeckých prací s cílem popsat zkoumaný objekt. Hlavním cílem je získat detailní 

informaci o relevantním prostředí. V této práci je deskriptivní analýza použita pro popis 

faktografických údajů, výsledků a pro celkovou analýzu destinace Švédsko. 31  

2.2. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda, která slouží k tvorbě strategií tím, že se zaměřuje na 

neutralizování hrozeb vnějšího prostředí, dále pak umožňuje využít budoucích příležitostí, 

těží ze silných stránek a pracuje na eliminaci stránek slabých. Z této charakteristiky lze 

přehledně konstatovat, že SWOT analýza je založena na níže uvedené kombinaci. 

 

 Silné stránky (anglicky „strengths“) – jsou faktory, které jsou spojeny s vnitřními 

charakteristikami destinace vytvářející vůči ostatním destinacím jistou výhodu. 

 Slabé stránky („weaknesses“) – představují soubor faktorů, jež negativně ovlivňují 

rozhodování potencionálních účastníků o výběru destinace.  

 Příležitosti okolí („opportunities“) – obsahují příležitosti, které může destinace využít 

jednak k eliminaci hrozeb, jednak k vlastnímu rozvoji. 

 Hrozby okolí („threats“) – vycházejí jak z hrozeb makroprostředí, tak i mikroprostředí. 

V obou případech se jedná o faktory, které mohou negativně ovlivnit vývoj destinace, 

případně celého odvětví cestovního ruchu.  

SWOT analýza je v této práci použita pro tvorbu analýzy Švédska jako destinace 

cestovního ruchu 

                                                 
31 VRTIŠKA, T.: Austrálie jako destinace cestovního ruchu. 2009. Vedoucí doplomové práce Ing. Miroslava 
Navrátilová. 
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3. Analytická část  
 

3.1. Obecná charakteristika Švédska 

 

3.1.1. Polohopis 

 

Švédsko je země rozkládající se na Skandinávském poloostrově v severní Evropě 

s celkovou rozlohou 449 964 km2, což ji řadí na 55. místo na světě a na 5. místo v Evropě. 

Krajina je z 53 % pokryta lesy a z 9 % tvořena vodními plochami, jako jsou řeky a jezera. 

Zemědělsky využitelná půda tvoří pouhých 8 % z celkové rozlohy. Švédsko je země 

podlouhlého tvaru, protože vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším místem je 1574 

km oproti vzdálenosti nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu, která čítá 499 km.  

Při popisu hranic země je důležité zmínit, že Švédsko je součástí již zmíněného 

Skandinávského poloostrova, dále pak, že východní hranice je tvořena Baltským mořem a 

severněji pak Botnickým zálivem, který přechází v kontinentální hranici s Finskem na 

severu. Na východě hraničí Švédsko s Norskem a na jihu je země spojena s Dánskem 

pomocí 7,8 km dlouhého mostu Öresund.  

 

3.1.2. Geografické členění  

 

Švédsko je tvořeno 21 kraji, z nichž nejrozlehlejší je kraj Norrboten na severu země, 

jehož součástí je i oblast Laponska s velmi nízkou hustotou obyvatelstva, která byla v roce 

2004 na úrovni 7,3 obyvatele na 1 km2. Z historického pohledu je Švédsko děleno na tři 

území. První z nich je Norrland, rozkládajíci se na severu a zabírající asi 59 % celkové 

rozlohy. Tato hornatá oblast sousedí na jihu s územím zvané Svealand, na jehož půdě se 

nachází velká část švédských jezer. Svealand pak dále na jižní hranici přechází v oblast 

Götaland, která je třetím historickým územím, jež je charakteristické převážně svou 

hustotou lesních porostů. 32 

                                                 
32 VANĚK, J.: Švédsko. Průvodce do zahraničí. Praha, Olympia, 2003. ISBN 80-7033-788-5  
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3.1.3. Politické uspořádání 

 

Království švédské je dědičnou konstituční monarchií v jejíž čele je od roku 1973 král       

Karel XVI Gustav. Vzhledem k současné situaci, kdy je možné dědit žezlo jak po meči 

(pouze muž může stát v čele státu), tak i po přeslici (dědictví přeneseno na ženu, která jako 

královna vládne) se příštím vládcem stane korunní princezna Viktorie. Současným 

premiérem od roku 2006 je předseda strany Umírnění Fredrik Reinfeldt. Strana Umírnění je 

nejsilnějším politickým uskupením ve švédském parlamentu (Rigsdag), jež čítá 349 

poslanců, z nichž 47 % jsou ženy. K přímé volbě poslanců je nutné dosáhnout věku 18 let. 

Hranicí pro zvolení do parlamentu je zisk 4 % hlasů na celostátní úrovni, resp. 12 %  na 

úrovni volebního obvodu. Současná vláda, jmenovaná v roce 2006, je středopravě 

orientovaná a tvoří ji 22 členů ze čtyř koaličních stran. Přesto pouze 13 ministrů je v čele 

některého z ministerstev. 

 

3.1.4. Obyvatelsvo 

 

Ve Švédsku žije 9 256 347 obyvatel (leden 2009)33  a hustota činí 22 ob/km2, což je 

195. pozice mezi státy světa. Pro porovnání, hustota zalidnění v ČR je 133 ob/km2 a hustota 

v EU 27 je 115 ob/km2. Švédové jsou převážně nordického, baltského nebo alpského 

původu. Přirozený roční přírůstek obyvatelstva se pohybuje meziročně kolem 0,18 %. 

Znatelný rozdíl lze vidět v rozdílu mezi průměrnou délkou života mužů a žen. Zatímco 

muži se dožívají ve Švédsku průměrně 77 let, u žen je to o 5,5 let více. V této severské 

zemi je i tradiční vyšší počet žen než mužů, ačkoliv tento rozdíl není nikterak výrazný. Ve 

Švédsku připadá 101 žen na 100 mužů. Země je velmi lákavá svým socialním systémem, 

proto je ve Švédsku asi 1,5 milionu přistěhovalců. Národnostní většinu tvoři přirozeně 

Švédové, kterých je 90 % z celkové populace, dále pak menšiny jako Finové, tvořící 4 %, 

Dánové a Norové. 34 

                                                 
33 ČSÚ – Český statistický úřad [online]. Copyright 2009, [cit, 4.4.2010].  
URL <http://apl.czso.cz/ode/tab/tps00001.htm#aV> 
34 ALMOSLECHNER, P.: Skandinávie : Norsko, Švédsko, Finsko. Ostfildern, Karl Baedeker, 2009. ISBN 
978-3-8297-6651-7 
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Zajímavou menšinou jsou i původní obyvatelé švédského severu Saamové. Toto 

nomádské etnikum čítá v zemi zhruba 17 tisíc obyvatel a žije převážně na severu země 

v oblasti Laponska, dle kterého se jim také někdy říká Laponci. Tito lidé se tradičně živí 

převážně lovem zvěře, rybolovem a chovem sobů. V šedesátých letech byl ustanoven 

zákon, který chrání kulturní tradice a tím i původní životní styl Saamů. Do té doby bylo 

začlenění saamské menšiny velmi komplikované a bylo ho nutné podporovat rozličnými 

vládními nařízeními. V současnosti se Saamové pyšní svou vlajkou či vlastní stanicí 

rozhlasu. 

 

3.1.5. Náboženství 

 

Pradávné náboženství Vikingů bylo pohanství a uctíváno bylo mnoho různých bohů. 

Kolem roku 10 000 n.l. došlo u místních obyvatel k přechodu ke křesťanství a v pozdějších 

letech pak k protestanství. V současné době je zdaleka nejrozšířenějším náboženstvím ve 

Švédsku evangelické luteránství, které je od počátku třetího tisíciletí oddělené od státu. 

Stoupenců luteránské církve je 87 % obyvatel. Mezi další náboženství patří 

římskokatolická církev, která má 2 % přívrženců. S rostoucí migrací obyvatelstva dochází 

k růstu oblíbenosti i islámu (7 %). Náboženské skupiny mají vzájemně tolerantní vztahy.    

 

3.1.6. Národní jazyk 

 

Úředním jazykem ve Švédsku je švédština a ačkoliv není oficiálně legislativně 

zakotvena, tak jí hovoří většina obyvatel. Švédština je severogermánský jazyk, který je 

součástí indoevropské skupiny a kterým hovoří přibližně 8.5 mil lidí jak ve Švédsku, tak v 

části Finska. Švédština je vzájemně srozumitelná s norštinou a dánštinou, naproti tomu 

finština je naprosto odlišná. K zápisu mluveného jazyka se použivá latinka, která je navíc 

doplněná o písmena Å, Ä a Ö. Slovní zásoba švédštiny vychází z germánského jazyka. 

Přejímání slov vychází především z němčiny a angličtiny. V oblasti vědy a náboženství je 

pak mnoho slov postaveno na základech latiny, řečtiny a francouzštiny. Pro švédštinu je 

velmi typické tykaní a to i v oficiálním a formálním kontextu. Lidé ve švédsku hovoří 
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dobře i anglicky a to především ve městech. Důvodem může být také fakt, že švédské 

televize nabízejí svým divákům zahraniční filmy nejčastěji nedabované, pouze s titulky.  

 

3.2. Švédská kuchyně 

 

Švédská kuchyně není světově proslulá tak, jako například francouzská, italská či 

čínska, ale přesto jsou její pokrmy velmi chutné. Švédská národní kuchyně je ve velké míře 

založena na rybách a výrobcích z nich, dále pak na darech moře, jako krevetách či racích. 

Lahůdkou bývají jídla z tulenů nebo z velryb. Velmi oblíbené jsou i pokrmy ze zvěřiny, 

která je ve švédsku velmi hojná a nejčastější jsou v této oblasti steaky z losa či soba.   

Stravovací návyky se liší region od regionu. Například Stockholm je opravdu 

mezinárodní město a v jeho více než 700 restauracích naleznete jídla z přibližně 30 zemí. 

V oblasti Skåne se lidé řídí heslem: „Hojně, dobře a hlavně ve správnou dobu“. Pokud si 

ovšem budete chtít dát k dobrému obědu i nejaký ten alkohol, celkově se může pohoštění 

velmi prodražit.  

 

3.2.1. Jídlo 

 

Velká část návštěvníků Švédska se stravuje studenými pokrmy a nebo teplými jídly 

vlastní přípravy. Pokud chcete šetřit, tak lze doporučit návštěvu některých z pizzerií nebo 

různých restauracích rychlého občerstvení, kterých lze ve městech najít mnoho. Klasické 

restaurace bývají dražší.  

Typická snídaně je tvořena nejčastěji z kukuřičných lupínků nebo müsli s mlékem, 

případně s jogurtem. Jiná varianta může být  tvořena z chleba, keksů, vajec a marmelády. 

Opomenout nelze ani již tradiční oblíbenost studeného masa a ryb. K pití se nejčastěji 

podává černá káva a čaj. Snídaňové menu je servírováno ve veřejných zařízeních, jako 

hotelech, hostelech, kavárnách či restauracích ve formě švédských stolů.  

Po lehké snídani následuje typicky švédský způsob svačiny zvaný „fika“, což ve 

volném překladu znamená „popíjet kávu“ s kolegy, kamarády nebo rodinou. Vzhledem ke 

skutečnosti, že švédové patří mezi největší konzumenty kávy na světě, tak „fika“ je 
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rozšířena ve všech částech Švédska. Společně s kávou se během této přestávky, která se 

běžně koná denně mezi 8:30-9:00 dopoledne a 15:00-15:30 odpoledne,  podávají nejčastěji 

skořicové roládky z listového těsta a jiné druhy sušenek. Dobrá a kvalitní káva je nabízena 

všude a velmi často se platí pouze první šálek a další jsou již zdarma.  

K obědu se nejčastěji podávají jídla, která v hojné míře poskytuje příroda. Základem 

jsou ryby a zvěřina. Velmi oblíbené jsou kuličky, které můžou být z různého masa, 

nejčastěji však z vepřového případně rybího. Nejtypičtější švédskou přílohou jsou nové 

brambory, které je možno si dopřát na loupačku, osmažené nebo ve formě bramborové 

kaše. Klasickým desertem po lehkém obědě jsou jahody se šlehačkou, pudink, ovocný salát 

nebo žemle z pšeničké mouky plněné madlovým krémem a šlehačkou.  

V letních měsících jsou obchody plné vakuovaných sáčků s raky, kteří jsou hlavním 

chodem během srpnových hodů. Toto je významná událost, kdy se schází celé rodiny, aby 

si pochutnaly na velkých porcích raků, kteří jsou dle starých receptů vařeni v koprovém 

láku. Kopr je ve Švédsku tradičním kořením, jenž se přidává do omáček nebo se používá 

k jiným účelům v kuchyni. Vše se pak zapíjí pálenkou aqauvit. 

 

3.2.2. Nápoje 

 

Jednoznačně nejoblíbenější lihovinou ve Skandinávii je aquavit. Tento nápoj je vyráběn 

z obilí a brambor a následně pak při druhém destilování se do něj přidávají koření a 

bylinky. Nejzásadnější je ovšem kmín, který dodavá aquavitu charakteristickou chuť a 

vůni. Aquavit se podává ledově vychlazený v malých sklenicích a pít by se měl výhradně 

k jídlu, nejčastěji ke sleďům. Švédové ho popíjejí jedním či dvěma doušky, následně 

zapíjejí pivem čí minerálkou a to vždy až poté, co zazní „Skål“, neboli skandinávské „Na 

zdraví“. Nejznámější druh tohoto destilátu je prý přepravován loďmi v sudech k Australii a 

zpět, aby cestou dozrál a dostal náležitou chuť a barvu.  

Švédové velmi rádi pijí pivo, které je prodáváno ve třech třídách dle obsahu alkoholu. 

Běžně je dostupné v supermarketech po celé zemi, ovšem jinak je to s ostatními druhy 

alkoholických nápojů. Ty jsou z nařízení vlády prodávány pouze v obchodech 

Systembolaget, což je státní monopolní společnost, která organizuje prodej a reguluje ceny. 

Výsledkem tohoto přístupu jsou vysoké ceny a omezená dostupnost alkoholických nápojů. 
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Restaurace a jiná zařízení musí nápoje s vyšším obsahem alkoholu nakupovat také 

v monopolních prodejnách, a to za stejné ceny jako běžný spotřebitel. Prodejny 

Systembolaget nabízejí poměrně široký sortiment vína a lihovin, ceny jsou ovšem přibližně 

dvojnásobné než ve střední Evropě. Z tohoto důvodu se turistům vyplatí dovoz vlastních 

alkoholických nápojů před nákupem na švédské půdě.  

Stravování se v restauracích vyjde návštěvníky na podobnou sumu jako jinde v zemích 

západní Evropy. Menu o třech chodech v restauraci střední kategorie stojí přibližně 300 

švédských korun (SEK). Velmi drahé jsou již zmíněné alkoholické nápoje, které můžou 

relativně dostupné jídlo prodražit.  

 

3.3. Příroda 

 

3.3.1. Rostlinstvo a živočišstvo  

 

Švédská fauna a flora je co do razmanitosti relativně chudá. Důvodem je především 

historické zalednění celého Skandinávského poostrova i současná realita, kdy je velká část 

země položena v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami, které jsou 

charakteristické holými pláněmi a zaledněnými horami. Lesy, které jsou nejčastěji 

jehličnaté nebo smíšené s převahou borovic a jedlí, pokrývají asi 50 % plochy země. 

Vegetaci lze obecně najít do výšky 1200 m.n.m. V severských oblastech je možné najít 

tundru polárního typu jako mechy, lišejníky, různé byliny a zakrslé břízy.  

Na území Švédska jsou dva základní typy živočišných druhů. Středoevropské druhy se 

vyskytují převážně na jihu. Mezi ně patří jelení zvěř, zajíc, los, jezevec a lovci jako 

medvěd, rys a vlk. Na severu pak převládá výskyt arktických druhů, především to je sob, 

sněžný zajíc, koroptev a také rosomák, což je lasicovitá šelma podobná kunám. 

V pobřežních oblastech lze spatřovat kolonie mořského ptactva, zatímco ve vnitrozemí 

převládají stěhovavé ptačí druhy. Významné kolonie vytvařejí v lesotundrách lumící. Ve 

vodách Baltského moře se daří mnoha druhům ryb. Za ty nejvýznamější jsou považováni 

tresky, sledi, makrely a místy i lososi. 35        

                                                 
35 PETR, I.: Hory Skandinávie. Ostrava, Mirago, 2005. ISBN 80-86617-21-1 

34 



3.3.2. Počasí 

 

Podnebí je obecně mnohem mírnější, než by se mohlo očekávat. Je to způsobeno 

prouděním teplého Golfského proudu kolem západního pobřeží, který způsobuje, že 

půměrná roční teplota ve Stockholmu je podstatně vyšší než ve srovnatelné zeměpisné šířce 

v Grónsku či na Aljašce. Typickým rysem jsou časté změny počasí spojené se změnami 

tlakové níže, způsobující časté deště a sněžení.  

Zemí půlnočního slunce je severní Švédsko za hranicí polárního kruhu, kde během 

letních měsíců nezapadá vůbec slunce a když, tak jen na několik okamžiků a úplná tma tam 

během noci prakticky neexistuje. Oproti tomu v zimě je slunce viditelné jen na několik 

minut během poledne.  

Půměrné teploty jsou rozdílné mezi severní a jižní částí země. Zatímco na severu se 

průměrná teplota v únoru pohybuje kolem -13 OC a v červenci poblíž hranice +13 OC, 

v jižních oblastech kolem Malmö jsou průměrné teploty mnohem vyšší, a to na úrovni        

–0,7 OC v únoru a 17, 2 v červenci.  

Rozdíl mezi severským a jižním podnebím je i v ročním úhrnu srážek, který se 

pohybuje v rozmezí  od 500 mm v Laponsku do 850 mm v jižních oblastech. 

Pro všechny skandinávské státy platí, že počasí je nestálé a především chladnější. Lidé 

zde zažívají krásné a teplé dny s oblohou bez mraků stejně jako deštivé týdny, které jsou 

charakteristické chladným a nepříznivým počasím.     

 

3.3.3. Národní parky  

 

Ve Švédsku bylo v roce 2005 na 28 národních parků. Nejznámější národní park je 

Abisko, který se rozkládá na 77 km2  na břehu jezera Torneträsk a lze ho nalézt přibližně 

200 km za polárním kruhem. V této oblasti, která je nazývána deštovým stínem, padá 

nejméně srážek ve Švédsku (298 mm za rok). Z fauny zde žijí medvědi, rosomáci a další 

zástupci skandinávské zvířeny, jako například sob. Z rostlinstva se zde vyskytuje ve 

zdejších poměrech slavná orchidej vemeník nejmenší. V severních oblastech země, které 

jsou bohaté na vysoké hory, se nachazí i park Vasvetjakta (26 km2). Nejcharakterističtějším 

rysem tohoto parku jsou vysoké hřebeny a hned vedle rozsáhlé roviny plné bažin a jezer. 
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Tento park je opravdu velmi málo navštěvován, protože horské hřebeny bez vegetace jsou 

velmi špatně přístupné. Skutečně divoké hory hledají odvážní dobrodruzi na hranicích 

s Norskem. Právě v této lokalitě se nachází největší chráněný prostor v Evropě a tvoří ho tři 

národní parky Stora Sjöfallet (1380 km2), Sarek (1940 km2) a Padjelanta (2010 km2). Tato 

krajina je velmi těžko přístupná a se svými četnými ledovci má artický až subarktický 

charakter. I přes tyto klimatické podmínky zde však roste přes 400 druhů rostlin jako 

smrkové a březové stromy či vřesy. Typickou zvláštností pro další ze známých švédských 

parků Björnlandet (11 km2), nacházející se v severských pralesech Laponska, je výskyt 

bludných kamenů. V dalším parku patřící do této odlehlé části Švédska, se nachází park 

Muddus (492 km2), který navštěvují cestovatelé pro jeho působivé kaňony a vodopády. 

Střední část Švédska se chlubí národním parkem Töfsingdalen (16 km2), který nabízí 

rozmanitou scenérii se severskými pralesy a mnoha močály, plnými stád bobrů a losů. 

Velkým lákadlem a zajímavostí by byly nehlubší švédské jeskyně,  kdyby většina stezek 

tohoto parku nebyla nepřístupná. Národní parky středního Švédska je nezbytné doplnit o 

parky Sönjallet (262 km2) a Skuleskogen (29,5 km2). Zvlaště atraktivní je pro návštěvníky 

park Skuleskogen, který tvoří pobřežní pásmo na východě Švédska a představuje krajinu 

s mnoha roklinami, močály a malými skálami.  

Oblast jižního Švédska je znatelně přívětivější pro turisty. Hlavním koloritem krajiny je 

zde jen mírně modelovaná rovina s mnoha poměrně velkými jezery. Na břehu druhého 

největšího jezera Vattern se rozkládá park Tiveden (13,5 km2), pokrytý borovicovými lesy 

a skalními bloky. Územím rozsáhlých mokřad, jezer a lesů je park Store Mosse (77 km2), 

který je domovem mnoha druhů ptactva, což je i důvodem, proč je park kvůli hnízdění 

během období jara a léta uzavřen. Velmi zajímavou lokalitou je park Gotska Sandön (37 

km2), rozprostírající se přes celý stejnojmenný ostrov severně od ostrova Gotland. Za 

naprostou unikátnost považují Švédové svůj další park Djurö (24 km2), což je v podstatě 

území asi 30 ostrůvků uprostřed jezera největšího švédského Vanern. 36  

 

 

     

                                                 
36 PETR, I.: Hory Skandinávie. Ostrava, Mirago, 2005. ISBN 80-86617-21-1 
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3.3.4. Turistika v přírodě 

 

Nejkrásnější dojmy ze švédské přírody lze získat při pěší turistice, a to i při obrovských 

vzdálenostech a rozloze země, která je přibližně 450 000 km2. Lze říci, že turistika ve 

švédském podání je spíše „trakkingem“, ať již jsou brány do úvahy fjeldy na západě oblasti 

Dalarna a jiných oblastí ve střední části Švédska,  či dálkové turistické trasy, které jsou 

nejčastěji charakteristické pozvolným stoupáním a velmi zřídka můžeme jejich náročnost 

přirovnat k terenním podmínkách známých z Alp. Většina turistických cest, které často 

vznikly ze stezek divoké zvěře, popřípadě ze starých obchodních cest, jsou velmi dlouhé, a 

proto na nich nejsou možné klasické jednodenní tůry, jež jsou běžné v Evropě. Trasy jsou 

nečastěji v rozmezí od 100 do 900 km. Nejznámnější trasy pak vedou v přírodních 

chráněných oblastech, kde nelze najít žádnou veřejnou dopravu. Velkým problémem bývá 

obvykle i kvalita cest, které jsou v důsledku skandinávského počasí často vystavovány 

dešti, sněhu a jiným klimatickým vlivům. Cesty jsou pak kluzké a mokré, s místy stojatou 

vodou, které se nelze vyhnout jinak, než přechodem mimo cestu. Na močály, rašeliniště či 

propadliny narazí turisté ve Švédsku snad témeř všude.  Proto je nutné se při každém 

pochodu vybavit dobrou výzbrojí, zejména kvalitními a vhodnými botami. Velkým plus 

může být použití nordických holí, které dokáží tůru s obvyklou průměrnou rychlostí kolem 

tří kilometrů v hodině, značně usnadnit.  

Velkým překvapením pro středoevropské turisty je skutečnost, že mnoho tras vede 

stranou měst a vesnic a prochází lestnatými oblastmi, které jsou málo civilizované, což se 

vymyká i standardním poměrům například v Alpách. Z tohoto důvodu nemůže být 

překvapením, že během turistických pochodů ve Švédsku lze jen zřídka potkat nějakého 

dalšího turistu.   

 

3.4. Významná švédská města 

 
 
Stockholm 
 

Hlavním a zároveň největším městem Švédska je Stockholm, který se nachází na 

březích jezera Mälaren a Baltského moře. Centrum města je rozprostřeno přes 14 ostrovů, 
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které jsou jakousi spojnicí mezi jezerem a mořem. Název města je proto složen ze slov 

„stock“, což znamená „kláda“ a holm, jež můžeme přeložit jako „ostrov“. Přes 30 % plochy 

města je tvořeno vodními kanály a dalších 30 % parky a jinými zelenými plochami. 

Především z těchto důvodů by Stockholm v roce 2009 oceněn jako nejzelenější hlavní 

město v Evropě. Stockholm má v současné době 814000 obyvatel a bereme-li v úvahu 

celou metropolitní aglomeraci s populací kolem dvou milionů lidí, tak se město podílí na 

celkové populaci Švédska z přibližně 21 %.37  

Stockholm je přirozeně sídelním městem vlády, parlamentu i královské rodiny. Město 

je též centrem kultury, vzdělanosti, obchodu a ekonomické síly celé země. Ve městě mají 

svá sídla či pobočky významné společnosti jako IBM, Ericsson, H&M nebo Electrolux, 

které zaměstnávají velký počet lidí. Nejvíce lidí je pak zaměstnáno ve službách, které tvoří 

85 % pracovních nabídek. Ve Stockholmu se nacházejí centrální kanceláře předních 

švédských finančních institucí. Síla finančního sektoru je podtržena přítomností 

Stockholmské burzy cenných papírů. Čím dál tím zásadnější roli v ekonomice města hraje i 

turismus, jež se mezi lety 1991-2004 zvýšil z 4 na 7,7 milionů návštěvníků za rok. 

Stockholm se podílí ze 35 % na celkovém hrubém domácím produktu Švédska. 

Ve Stockholmu se nachází mnoho národních kulturních památek, z nichž 

nejvýznamnější jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 Tyska kyrkan- kostel nacházející se na nejstarším náměstí zvaném Gamla Stan, 

v překladu „staré město“. 

 Palác Riddarhuset, zvaný též Rytířský dům. 

 Palác Bonde, který se nachází hned v sousedství Rytířského domu. 

 Skogskyrkogården, čili dřevěný hřbitov. Tato památka, spadající pod ochranu 

UNESCO, byla postavena, aby odrážela všechny stavební slohy od románského až po 

funkcionalistický. Uvnitř se nacházejí exhibice věnované zakladatelům hřbitova i hřbitovu 

samotnému. Pohřbena je zde například herečka Greta Garbo. 

 Palác Drottningholm, v překladu Královnin ostrov. Toto sídlo švédské královské 

rodiny je významnou turistickou atrakcí, které je rovněž na seznamu UNESCO. Součástí 

paláce, který v šestnáctém století vyhořel, je samotný palác, anglická park, barokní zahrada, 

kostel a čínský pavilon. 

                                                 
37 VLK, F.: Švédsko. Kapesní průvodce. Praha, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-642-X 
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 Stockholmský palác, což je druhým sídlem královské rodiny. Tato barokní budova 

byla vystavěna v sedmnáctém století a stojí na místě sedm set let staré pevnosti. Uvnitř 

budovy se nachází na 609 pokojů, což ji řadí mezi největší královská sídla na světě. Nalézt 

zde můžete i muzeum zbraní, koronovačních klenotů či starožitností ze sbírek Gustava III. 

 Kostel Riddarholmen, který je nejstarší památkou v Stockholmu s počátkem datování 

ve třináctém století. 

Velmi významnou stavbou, která ovšem nepatří mezi kulturní památky, patří hala 

Globen, jež je největší víceúčelovou sférickou stavbou na světě. V této hale, která je 

viditelná z mnoha míst, se pořádají významné kulturní a sportovní akce.38  

Lidé ve Stockholmu, stejně jako ostatní Švédové, jsou velmi sportovně založení. 

Mezi nejpopulárnější sporty ve městě patří fotbal a hokej. V obou případech jsou 

dlouhodobě nejúspěšnější týmy Djurgardensu a v hokeji pak i AIK. Ve Stockholmu byly 

pořádány v roce 1912 Olympijské hry, po nichž ve městě zůstal Stockholmský 

Olympiastadión, který je v současné době využíván především pro pořádání fotbalových a 

atletických klání. 

     

Göteborg 
 

Göteborg je druhým největším městem ve Švédsku a nachází se na na západním pobřeží 

země v průlivu Kattegat, což je strategické místo, kudy plují všechny lodě směřující do 

Kodaně, severního Německa a Polska, pobaltských států, jižního Finska včetně Helsinek a 

do Ruska, kde je hlavní destinací Petrohrad. Město se rozkládá na 450 km2 a v současnosti 

v něm žije na půl milionů občanů. V metropolitní oblasti však žije téměř 900 000 lidí.  

Göteborg je významné město vzdělání, a to především díky svým dvou univerzitám, na 

kterých studuje přibližně 60 000 studentů, což z tohoto pátého největšího skandinávského 

města dělá hlavní město vzdělání ve Skandinávii.  

Název města vznikl odvozením od slova „Goths“ neboli „Gothové“. Městem protéká 

také řeka Göta, což se na vzniku názvu taktéž podílelo. Historie Göteborgu není příliš 

dlouhá, neboť bylo založeno až v sedmnáctém století, přesně roku 1621 králem Gustavem 

                                                 
38 PROCTOR, J., ROLAND, J.: Švédsko : turistický průvodce. Brno, Jota, 2004. ISBN 80-7217-254-9 
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II Adolfem. Město bylo pak dlouhou dobu pod vlivem Holandska a důsledky této nadvlády 

jsou viditelné na architektuře města.  

Za nejvýznamější památku je považováno pevnost Älvsborg, která se nachází na jižním 

soustroví a její historie sahá do sedmnáctého století. Jejím účelem bylo chránit Švédy před 

nájezdy Dánů a Holanďanů. Za zmínku stojí také budova Operan, nacházející se v přístavní 

části města, což je moderní operní scéna, postavená po vzoru budovy v australském 

Sydney. Za obdobu známé pařížské ulice Champs-Elysées pak považují Švédové 

göteborgský bulvár Avenyn.  

V roce 1731 byla v Göteborgu založena švédská východoevropská společnost, která se 

po vzoru nizozemské a britské výrazným způsobem podílela na rozvoji obchodu mezi 

Evropou a Asii. Její významný představitel William Chalmers založil ve městě jednu ze 

dvou univerzit, která po něm nese i jméno.39  

 

Malmö 
 

Malmö je třetím nejlidnatějším městem a nalézá se v nejjižnější oblasti Švédska. Město 

se rozkládá na 335 000 km2  s populací přes 286 000 obyvatel. Metropolitní oblast je opět 

větší a to i do počtu obyvatel, kterých je přes 635 000. V současné době je Malmö jedním 

z nejzelenějších měst v Evropě, ačkoliv v minulosti tomu tak nebylo.40 

Historie města spadá již do třináctého století, kdy bylo založeno Dány. Dlouhou dobu 

bylo pak velmi významným dánským městem hned po Kodani. Kodaň je ostatně vzdálená 

jen několik kilometrů přes úzký pás moře. V sedmnáctém století se podařilo Švédům 

Malmö dobít a získat pod svou kontrolu a nepustit až do dnešních časů. Nyní je Malmö 

výrazně průmyslově zaměřené město, a to především na stavbu lodí. Průmysl je pak 

podporován místní univerzitou.  

Malmö se mezi lety 1990 a 1995 potýkalo s velkou ekonomickou krizí, kdy přišlo o 

práci kolem 27 000 lidí a rozpočet města byl v deficitu přes miliardu švédských korun (1 

SEK= 2,5 CZK). Obrat přinesla až stavba mostu Öresund, který výrazně zlepšil a urychlil 

spojení s Kodaní. Na 10 % obyvatel Malmö tak mohlo najít pracovní uplatnění na druhém 

konci mostu. Most byl dostavěn v roce 1999 a otevřen pak o rok později. Ještě před 
                                                 
39 PROCTOR, J., ROLAND, J.: Švédsko : turistický průvodce. Brno, Jota, 2004. ISBN 80-7217-254-9 
40 VLK, F.: Švédsko. Kapesní průvodce. Praha, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-642-X 
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oficiálním otevřením, kterému předsedali dánská královna Margareta II a švédský král 

Karel XVI Gustav, přeběhlo most téměř 80 000 běžců při oslavném půlmarathonu. Most je 

momentálně využíván velmi frekventovaně, což vyplývá již z faktu, že most překročilo 

v roce 2007 na 25 milionů lidí.41  

  

Helsingborg 
 

Helsingborg je jednim z nejstarších měst ve Švédsku založené v roce 1085. Nachází se 

na jihozápadním pobřeží ve vzdálenosti pouhých čtyřech kilometrů od dánského ostrova 

Sjælland. Helsinborg byl v minulosti předmětem mnoha válečných sporů mezi Dány a 

Švédy. Od jeho založení bylo kontrolováno až do roku 1658 dánským královstvím. Až 

poté, co bylo dobito králem Karlem X Gustavem, se stalo součástí Švédska.42  

Populace se pohybuje v současném Helsinborgu kolem 94 500 obyvatel a rozloha města 

je 37 km2. Počet obyvatel byl v historii mnohem nižší a až do roku 1850 pouhých 4 000 

obyvatel. 

Helsingborg je centrem obchodu a přepravy jižního Švédska a to především díky 

velkému přístavu. Známý je též jako dějiště Shakespearovy hry Hamlet, která byla zasazena 

to tohoto prostředí. Za nejdůležitější památku ve městě je považována budova radnice. 

     

Uppsala 
 

Uppsala je čtvrtým největším městem Švédska a nalézá se asi 70 km severně od 

Stockholmu. Město se rozkládá na 48 km2 a populaci tvoří na 130 000 obyvatel. Uppsala je 

významná především svou univerzitou, která patří k největším v severní Evropě.  Město má 

na svém účtu mnoho známých rodáků, za všechny lze vyjmenovat  Anderse Celsia 

(astronom, jež definoval teplotní stupnici °C), Carla von Linné (lékař, zoolog a botanik) či 

Ingmara Bergmana (filmový režisér a producent).43 

 

                                                 
41 PROCTOR, J., ROLAND, J.: Švédsko : turistický průvodce. Brno, Jota, 2004. ISBN 80-7217-254-9 
42 HELSINGBORG – [online]. Copyright 2009, [cit 4.4.2010] URL < templates/ 
StandardPage.aspx?id=549&epslanguage=EN> 

http://www.helsingborg.se/

43 ŠVÉDSKO.NET [online]. Copyright 2009, [cit 4.4.2010]. URL<http://www.svedsko.net/uppsala-
univerzitni-mesto> 
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Lulea 
 

Co do lidnatosti, je Lulea  sedmým nejvetším švédským městem s populací přibližně 

57 500 obyvatel. Město se nachází na severu země přímo na pobřeží Botnického zálivu. 

Ačkoliv je město vzdáleno jen několik kilometrů od severního polárního kruhu, průměrné 

venkovní teploty jsou relativně vysoké (až 20 °C v létě, oproti tomu až -13°C v zimě).44 

 

3.5. Dějiny země  

 

První zmínky o Švédsku se datují kolem roku 100 n.l. kdy se ve spisu Germania 

římského historika Tacita píše o kmeni Svearů, jež žili kolem oblasti dnešního Stockholmu 

a kteří tvoří původ dnešního názvu (Svea rike = Sverige = Švédsko). Kolem roku 750 n.l. se 

jméno kmene Svear začalo používat pro celou zemi a to, když si Svearové podrobili jižní 

území, jež bylo původně obydleno kmenem Gotarů. Silná expanze a růst začal v 9. století 

vyznačující se aktivitou švédských vikingů, kteří byli známí obchodníci a především 

loupeživí piráti, kteří pronikali na svých lodích k břehům Anglie, Skotska a Francie. Do 

dějin vstoupili vikingové poprvé v roce 793 n.l. krvavým přepadením anglického opatství 

Lindisfarne. O několik let později, v roce 845 n.l., pak dobili například i Paříž. Do dějin se 

vikingové zapsali i v roce 992 n.l., kdy se dle dochovaných záznamů ocitli na březích u 

kanadské provincie Newfoundland a objevili tak Ameriku již celých 500 let před 

Kolumbem.       

Do této doby bylo Švédsko pohanskou zemí, kde byli za hlavní bohy považováni Thor a 

Odin. Až mezi lety 995-1020 se nechal král Olof Eriksson pokřtít a přinesl do země 

základy křestanství. Přerod však nebyl jednoduchý a znamenal pro zemi mnoho válečných 

svárů. V roce 1157 bylo Švédsko již stabilní křestanskou zemí a šířilo vírů směrem do 

Finska formou křížových výprav, které vyvrcholilo obsazením rozsáhlých území a 

založením vévodství finského v roce 1284.  

Velmi důležitým mezníkem ve švédských dějinách se stal rok 1397, kdy došlo pod 

vedením dánské královny Markéty I. ke spojení Dánska, Švédska a Norsko v jednu říši 

vystupujíci pod názvem Kalmarská unie. Ovšem tento stav netrval příliš dlouho a o patnáct 

                                                 
44 VANĚK, J.: Švédsko. Průvodce do zahraničí. Praha, Olympia, 2003. ISBN 80-7033-788-5  
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let později, v roce 1412, kdy dánská královna zemřela, se vliv Švédska v unii stával čím dál 

bezvýznamnějším a země byla ve prospěch unie zatížena velkými daněmi a dále 

znevýhodňována bojkotem švédského železa a mědi. V roce 1434 byla situace již tak 

neudržitelná, že došlo k povstání proti dánské nadvládě v dolech sedláka Engelbrekta 

Engelbertssona, jež následně vedlo k dlouhému odboji, který trval až do roku 1521, kdy 

Gustav Vasa definitivně svrhl dánskou nadvládu a založil samostatné Švédské království. 

Tento okamžik začal agresivní expanzivní politiku Švédska směrem na východ. Švédům se 

podařilo porazit Rusko i Polsko a rozsáhlá území v Německu, Dánsku a Pobaltí jim přinesl 

Vestfálský mír (1648), který byl pro Švédsko vítěznou tečkou za třicetiletou válkou. Na 

vrcholu své moci bylo Švédsko v roce 1658 za vlády královny Kristýny, kdy získalo ještě 

některé regiony v Norsku.  

Obrat nastal po prohře ve Velké severské válce (1700-1721), kdy Švédsko muselo 

odevzat mnoho získaných území Rusku, Dánsku a Polsku. V tomto okamžiku již přestalo 

být Švédsko rozhodující velmocí v Evropě. Po této velké ráně se ovšem země velmi rychle 

hospodářsky zotavila a přistoupila k řadě reforem.Velmi zásadním datem švédské historie 

byl rok 1818, ve kterém nastoupil na trůn Jean Baptiste Bernadotte, bývalý maršál armády 

Napolena, který se významě podílel v čele Švédska na taženích proti Dánsku a Francii 

v předchozích letech. Jean Baptiste Bernadotte, neboli korunovaný král Karel XIV. Jan,  

založil ve Švédsku vládnoucí dynastii, jejíž potomci jsou v čele státu po současnost. 

Během 19. století došlo ve Švédsku k výraznému hospodářského úpadku a témeř 1,5 

milionu lidí z celkového počtu 3,5 milionu obyvatelstva odešlo za štěstím do Severní 

Ameriky. Následně ti, kteří neodešli za oceán se přesunuli z vesnic do měst a pokoušeli se 

tam najít štěstí. Avšak začínající industrializace sice vytvořila nová místa, ale rolníkům 

příliš život nezlepšila.  

V průběhu první světové války bylo Švédsko oficiálně na papíře neutrální, avšak 

politika byla spíše přátelská k Něměcku. I proto došlo k hospodářské blokádě ze strany 

Britů, která měla za příčinu nedostatek potravin a občanské nepokoje. Za těchto okolností 

bylo nutné přistoupit k reformám, které měli za následek všeobecné volební právo pro 

všechny občany nad 23 let nebo osmihodinový pracovní den. Velmi podobný postoj zaujali 

seveřané i během druhé světové války, ale velmi čile obchodovali s Hitlerem, když mu 

43 



dodávali železnou rudu a další suroviny. Taktéž zaručovali bezproblémový průchod přes 

své území do okupovaného Norska. 

Po skončení druhé světové války se Švédsko ihned v roce 1946 připojilo k Organizaci 

spojených národů a pokračovalo velmi intenzivně v sociálních reformách, které následně 

vedli k vytvoření tzv. státu blahobytu založeným především na sociální politice.   

V roce 1976 se oženil král Karel XVI Gustav s němkou Sofií Sommrlathovou, s ní se 

seznámil na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Tato dvojice pak následně 

zavedla v zemi následnické právo prvorozeného, a tak je jejich dcera Victoria naslednicí 

trůnu.  

Devadesátá léta 20. století byla ve Švédsku ve znamení hospodářské krize. Za této 

poměrně těžké doby, která byla nejhorší na svém počátku, prudce vzrůstala nezaměstnanost 

a mnoho podniků bylo přivedeno k úpadku. I to byl v samém důsledku jeden z důvodů, 

proč se Švédsko rozhodlo po letech odmítání vstoupit do Evropské unie. Od roku 1995 je 

tedy součástí společenství, ačkoliv členem Evropské měnové unie se Švédsko po 

výsledcích referenda v roce 2003 nestalo. Důvodem byly obavy z ohrožení ekonomického 

růstu země. 45 

 

3.6. Státní svátky 

 

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Typickým rysem je pak 

skutečnost, že v období před svátky a po nich dochází k razantnímu poklesu pracovní 

morálky. Mnoho svátků totiž předchází tzv. předsvátek a banky, úřady i obchody mají vždy 

zavřeno. V kalendáři pro rok 2010 najdeme tyto státní svátky: 

 

 Leden 1.- Nový rok  

 Leden 6.- Svátek Tří králů- Křesťanský svátek, který připomíná sebesdělení či 

sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Svátek má svůj původ ve východní 

liturgické tradici, která zahrnuje též oslavu křtu Ježíšova a návštěvu tří mudrců v Betlémě. 

 Duben 2.- Velký pátek- Den připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. 

                                                 
45 PROCTOR, J., ROLAND, J.: Švédsko : turistický průvodce. Brno, Jota, 2004. ISBN 80-7217-254-9 
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 Duben 4.- Velikonoční neděle- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností 

křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. 

 Duben 5.- Velikonoční pondělí  

 Květen 1.- Svátek práce  

 Květen 13.- Nanebevstoupení Páně- Oslava dne, kdy Ježíš vstoupil do nebe za 

přítomnosti jedenácti apoštolů a posadil se po pravici Pána.  

 Květen 23.- Svatodušní neděle- Křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 

10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů. 

Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství 

k seslání Ducha Svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání.  

 Červen  6.- Státní svátek Švédského království- Den vzniku a založení Švédského 

království roku 1523 Gustavem Vasou, který ukončil Kalmarskou unii (spojenectví 

s Dánskem a Norskem).  

 Červen 26.- Letní slunovrat (Midsommar)- Jeden z nejdůležitějších švédských svátků je 

oslavou nejdelšího dne v roce a koná se klouzavě vždy o víkendu. Celá země se během této 

doby zahalí do nálady tance a bujarých oslav.   

 Listopad  6.- Svátek všech svatých- Den modlení za zemřelé. Tradicí je návštěva 

hřbitova a uctění památky pozůstalých zapálením svíčky a položením květiny. 

 Prosinec 25.- 1. svátek vánoční  

 Prosinec 26.- 2. svátek vánoční  

            

3.7. Umění a věda ve Švédsku 

 

S příchodem křesťanství kolem roku 1000 n.l. došlo ke konci rozvoje germánsko-

vikingského umění a nástupu klasického románského stylu, jehož nejvýznamnější 

dochovanou památkou je dóm v Lundu, což je i nejstarší památkou celé Skandinávie. 

Významnou oblastí výskytu původních románských staveb je ostrov Gotland, kde se 

nacházejí mnohé rotundy. Období gotiky bylo inspirováno francouzskými a španělskými 

vzory. Důvodem je skutečnost, že pro významné stavby byly do země přiváděni zahraniční 

stavitelé a architekti. Hlavní švédskou gotickou pozůstalostí je dóm v Uppsale, který byl 

vybudován v roce 1280. Malířství v této době nevykazovalo téměř žádný vlastní rys, oproti 
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tomu lze ve Švédsku najít významné sochy a vyřezávané oltáře. Období renesance a baroka 

bylo dle dochovaných památek velmi neplodné, neboť se jich tam příliš nenachází. Za 

zmínku stojí především zámek Drottningholm ze 17. století, vybudovaný podle 

nizozemského stylu. Klasicismus se ve Švédsku odrazil především v sochařství, a to díky 

významnému umělci Johannu Tobiasu Sergelu a malířství, které je impozantní především 

na zámcích v Kalmaru a Stockholmu. Klasicistní architekturu zastupují budovy Stará opera 

a Burza ve Stockholmu. Mezi lety 1750 a 1850 docházelo k rozvoji lidového selského 

malířství. Tehdejší umělci se realizovali především v tvorbě malovaných závěsů na stěny 

z látky nebo papíru a v severních částech země byla hojně využívána malba stěn a stropů. 

19. století bylo ve Švédsku ve znamení krajinomaleb a jejich nejvýraznější osobností byl 

Anders Zorn (1860-1920). Počátek 20. století platil za éru funkcionalismu. Mezinárodnímu 

ohlasu se dostalo architektu Gunnaru Asplundu a sochaři Carlovi Millesovi.  

V oblasti literatury celosvětově vynikl dramatik August Strindberg, který proslul 

především jako všestranná osobnost umění a autor kritického románu Červený pokoj. Další 

výynamnou postavou literatury byla autorka dětských příběhů Astrid Lindgrenová. 

Švédský filmový průmysl byl rodištěm jednoho z největších filmových režisérů všech 

dob, Ingmara Bergmana, který získal za svoje filmy tři Ceny akademie.  

Svět vědy a kultury obecně byl ovlivněn přírodovědcem Carlem Linné a především 

chemikem Alfredem Nobelem, vynálezcem dynamitu a zakladatelem Nobelovy ceny, 

kterou založil Nobel svou poslední vůlí. Cena, která se uděluje každoročně od roku 1901, je 

určena pro významné počiny v oblasti fyziky, chemie, fyziologie, medicíny, literatury a 

světového míru. Cena obsahuje medaili a finanční částku ve výši 10 milionů švédských 

korun. Mezi české nositele patří Jaroslav Heyrovský (chemie, 1959) a Jaroslav Seifert 

(literatura, 1984).              

 

3.8. Ekonomická a hospodářská situace 

 

Švédsko je řazeno mezi nejrozvinutější a z hospodářského pohledu nejúspěšnější 

ekonomiky na světě. I proto se země každoročně umisťuje na nejvyšších místech 

ekonomických analýz. Z historického pohledu byla tato perspektivní ekonomická tendence 

založena již v 19. století na základech svobodného podnikání, technického pokroku, nízké 
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míry korupce a principech otevřené ekonomiky. Oproti tomu se však Švédsko vyznačuje 

velkým podílem zapojení státních regulací do ekonomiky (výdaje státu tvoří každoročně 

alespoň 50 % na HDP) a především příliš velkou ochranou zaměstnanců, což se pak stává 

příčinou neflexibilního pracovního trhu, který nedokáže pružně reagovat na výkyvy 

v ekonomickém rozvoji. Oba výše zmíněné aspekty jsou středem pozornosti současné 

vlády, která již podnikla v zájmu zlepšení řadu opatření.  

Švédskou ekonomiku můžeme v řadě aspektů přirovnat k české, neboť je relativně 

malá, otevřená a závislá na zahraničním obchodě, což se také negativně projevilo v průběhu 

světové finanční a hospodářské krize již v jejím počátku v roce 2007. Následující rok 2008 

zakončilo Švédsko s celkovým hospodářským růstem na úrovni 0,2 % ve stálých cenách 

roku 2000, což tvořilo v celkovém součtu hrubý domácí produkt ve výši 2 722 mld SEK 

(přibližně 6 996 mld. CZK), v přepočtu na jednoho obyvatele pak 342 500  SEK (přibližně 

880 tisíc CZK). Pro porovnání, v ČR bylo HDP v roce 2008 na úrovni 3 689 mld CZK (354 

tisíc CZK na obyvatele).46 

 

3.8.1. Hrubý domácí produkt – objem a meziroční přírůstky  

 

Z tabulky č. 1 výplývá, že růst HDP měl za posledních šest let pozitivní tendenci až do 

roku 2008, kdy se jeho tempo začalo zpomalovat. Negativní vývoj se plně projevil v první 

polovině roku 2009, kdy došlo ve Švédku k propadu hospodářství přibližně o 5 %, který byl 

způsoben především poklesem výroby nosných odvětví švédského průmyslu, kterým je 

automobilová výroba a výroba strojů.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 MZV - Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. Copyright 2010, [cit 4.4.2010]. 
URL <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svedsko/ekonomika/ekonomicka_charakteristika 
 _zeme.html> 
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Tabulka 1 Hrubý domácí produkt Švédska ve stálých cenách roku 2000  

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
1. pol. 

2009 

 HDP v stálých cenách roku 

2000  v mld. SEK 
2 471 2 553 2 657 2 725 2 722 

2 606 

(odhad) 

 Meziroční přírůstky objemu 

v % 
4,1 3,3 4,6 2,7 0,2 -5,0 

 HDP na obyvatele v SEK 299 917 308 567 319 385 325 435 342 500 282 789 

 
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. 
URL <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svedsko/ekonomika/ 
ekonomicka_charakteristika_zeme.html> 

 

3.8.2. Roční míra inflace 

 

Tabulka č.2 ukazuje vzrůstající meziroční nárůst inflace se svým maximem během 

posledních šesti let na úrovni 3,4 % meziročního nárůstu v roce 2008. S příchodem 

hospodářské recese došlo oproti tomu v roce 2009 dokonce k mírné deflaci, neboli poklesu 

cenové hladiny. 

 

Tabulka 2 Vývoj inflace ve Švédsku   

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
1. pol. 

2009 

 Průměr v % 0,3 0,9 1,6 2,2 3,4 -0,2 

 
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. 
URL <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svedsko/ekonomika/ 
ekonomicka_charakteristika_zeme.html> 
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3.8.3. Míra nezaměstnanosti 

 

Míra nezaměstnanosti zobrazená v tabulce č.3 vykazovala stabilní úrověň mezi lety 

2004 až 2008, kdy se nezaměstnanost ve Švédsku pohybovala kolem 6 %. Výrazný nárůst 

bylo možné zaznamenat během roku 2009, neboť v jeho první polovině se nezaměstnanost 

zvýšila o téměř 3 %. Příčinu lze spatřovat ve vysokém stupni globalizace švédské 

průmyslové produkce, jež byla tvrdě zasažena globální ekonomickou krizí, která způsobila 

masové propouštění ve všech klíčových průmyslových odvětvích 

 

Tabulka 3 Vývoj nezaměstnanosti ve Švédsku 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
1. pol. 

2009 

 Průměr v % 6,0 6,0 5,4 6,2 6,1 8,8 

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. 
URL <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svedsko/ekonomika/ 
ekonomicka_charakteristika_zeme.html> 
 

3.8.4. Měnový kurz 

 

Tabulka č.4 ukazuje postupné oslabování SEK vůči CZK během let 2004 až 2008. Rok 

2009 přinesl naopak mírné posilnění švédské měny. 

 

Tabulka 4 Vývoj měnového kurzu SEK (měsíční průměr za prosinec daného roku)  

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Kurz CZK vůči SEK 3,413 3,072 3,073 2,789 2,433 2,506 

 

Zdroj: Česká národní banka [online].  
URL <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/ 
prumerne_form.jsp> 
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3.9. Turistické cíle  

 

Švédsko nabízí na trávení dovolené nespočet možností. Severní oblasti vybízejí k 

aktivním a dobrodružným výletům, jih Švédska je nejčastěji využíván k pobytu 

v osamělých chatách nebo opalování na slunném švédském pobřeží.  

 

Bohuslän 
 

Tato oblast patří jednoznačně mezi nejoblíbenější lokalilty pro trávení letní dovolené. 

Nachází se severně od Göteborgu a najdeme na ní mnoho zátok a pláží obklopených 

skalisky. Území, jehož hlavním zdrojem obživy je rybolov a turistický ruch, je ideálním 

místem pro krátké výlety, které je možné podniknout po vedlejších silnicích k moři, 

ostrovům a mnoha známým letoviskům. Toto téměř idilické městečko leží v přímé blízkosti 

silnice E6 přibližně 20 km od Göteborgu. Název Bohuslän byl vytvořen podle zřícenin 

pevností Bohus a Kungälv, z jejichž hradeb je nádherný výhled na záliv Norde älv. Pevnost 

Bohus měla kdysi velký politický a strategický význam, neboť se rozkládala nad řekou, 

která tvořila do roku 1658 přírodní hranici mezi Švédskem a Norskem. V městečku 

Kungälv se nachází muzeum skla, které bylo vytvořeno z bývalé skelné huti. Velkou 

atrakcí je zde výstava o Alexandru Samuelsonovi, designéru, který navrhl láhev pro Coca 

Colu. Další z atrakcí místních obyvatel, ale i turistů, je oslava pořádaná každoročně třetí 

pondělí v září na bohuslänském pobřeží, která spočívá v lovu humrů na otevřeném moři. 

Následně se v oslavě pokračuje na pevnině a návštěvníci pojídají korýše a popíjejí humrové 

pivo.  

 

Tanum 
 

Obec Tanum leží v kraji Bohuslän a je významná svými památkami z doby bronzové 

(1800-400 př.n.l.). Velká většina z nich jsou součástí seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO. V zásadě lze konstatovat, že na tomto místě existují čtyři velká 

naleziště skalních maleb: Vitlycke, Aspeberget, Fossum a Litlesby. Nejnavštěvovanějším 

nalezištěm je skála ve Vitlycke, která obsahuje 170 jam se skořepinovou konstrukcí a 300 

vyobrazených figur, z nichž všechny jsou vyryty v červené barvě. Největším lákadlem pro 
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návštěvníky jsou noční prohlídky pouze s kapesní svítilnou jako jediným osvětlením. 

Naleziště Aspeberget je známé svým kalendářem vytvořeným ze skalních kreseb, z nichž 

některé jsou ale velmi poškozené. Obdobně je tomu ve Fossumu a Litlesby, kde se 

nacházejí skalní kresby se 130 znázorněnými postavami, které mají patrně představovat 

bojový a lovecký výjev. Ovšem dominantní postavou je bůh s oštěpem, který je vysoký 

2,30 m a který představuje předchůdce boha Odina.    

 

Gotland 
 

Gotland je největší ostrov v Baltském moři a zárověj nejslunnější místo ve Švédsku, na 

které si přijíždějí každoročně tícíce švédských rodin užít letní dovelenou. Ostrov je 125 km 

dlouhý a až 55 km široký a prakticky na něm nenelezneme žádná jezera či vodní toky, 

protože veškerá voda se ihned vsákne do porézního, vápencového povrchu. Krásné písčité 

pláže jsou lákadlem na východním pobřeží, na nichž lze najít bizarní geologické úkazy 

zvané raukary. Jedná se o několikametrové kamenné útvary, které vyčnívají z písku na 

plážích, a které vznikly zvětráváním vápence.   

Gotland byl vždy centrem obchodu a kultury v oblasti Baltského moře a nadvláda nad 

ostrovem se často střídala. I to je důvodem velké rozmanitosti architektury hlavního mětsa 

Visby, které je od roku 1995 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Město 

Visby ležící na západním pobřeží je nazýváno „městem růží a ruin“. Růže jsou ve městě 

bujně rostoucím rostlinstvem především díky mírnému klimatu panujícím na ostrově. 

Druhý přídomek odráží současný stav mnoha historických kostelů, které jsou až na jediný 

z nich v troskách. V roce 1525 došlo k velkému požárů, který pohltil celé město a jen malá 

část domů jím byla ušetřena. Přesto se Visby pyšní svou specifickou dominantou, jímž jsou 

3,5 km dlouhé hradby, které obepínají starou městskou část. Byly postaveny v průběhu 13. 

století a jejich součástí je i 44 strážných věží. Význam města je v současné době zesílen 

existencí muzea Gotlands Fornsal, které je výkladní skříní 8 000 let starou historií 

nordického umění. Město je taktéž považováno za velmi živé město s mnoha hospůdkami a 

bary, které jsou především v letních měsících přecpané návštěvníky.     
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Kalmar 
 

O městě Kalmar je nezbytné se zmínit především z důvodu jeho historické důležitosti. 

V roce 1397 se zde významně psali dějiny, když Švédsko podepsalo Kalmarskou dohodu a 

společně s Dánskem a Norskem vytvořili spojeneckou unii, která ovlivnila zasadním 

způsobem chod země v průběhu následujících desítek let. Vše se tehdy odehrálo na 

mohutném vodním zámku, který je dodnes zrcadlem dávných událostí. Z historických 

pramenů vyplývá, že zámek překonal během své historie sahající do 11. století celkem 24 

obléhání. Většina z nich byla pod velením dánských vojenských jednotek. V současnosti je 

zámek vkusně opraven a každoročně vítá tisíce návštěvníků umění a historie, kteří se 

mohou se zájmem podívat na rozsáhlý vodní příkop obklopující zámek nebo na pozůstatky 

středověkého vězení a palírny alkoholických destilátů, která byly kdysi součástí komplexu. 

Kalmarské muzeum, jež sousedí se zámkem, je v podstatě muzeem válečné lodě Kronan, 

která se u Kalmaru potopila v roce 1679 a jejíž vrak byl o 300 let později vyzdvižen nad 

hladinu. Sbírky jsou zde plné pozůstatků děl, hudebních nástrojů, šperků, oblečení a 

různých částí lodě. Dominantou je ovšem zlatý poklad čítající 255 dukátů.     

 

Laponsko 
 

Nejsevernější a největší oblast Švédska je rozlehlá na ploše 120 000 km2. Laponsko se 

rozkládá také na uzemí sousedních států Norska, Finska a Ruska a obecně se vyznačuje 

nejnižší hustotou osídlení v celé Skandinávii.  

Nejznámějším městem švédského Laponska je město železné rudy Kiruna nacházející 

se 145 km za severním polárním kruhem. Okolí města i prostor pod ním je velmi hustě 

poddolován šachtami, které byly vytvořeny pro těžbu železné rudy, z nichž několik je 

otevřeno a spřístupněno návštěvníkům z řad veřejnosti. Některé štoly jsou tak velké, že je 

možné do nich zajet autobusem a dopravit návštěvníky až k rudným žilám nachazejícimi se 

často až 500 m pod povrchem. Kiruna je celosvětově známá svým ledovým hotelem, který 

je stavěn každoročně koncem října z tisíců tun ledu a sněhu. Hotel pak následně vydrží 

přibližně do konce května a svým zákazníkům nabízí neopakovatelný pobytový zážitek. 

V hotelu panuje stálá teplota -5 °C a nabídkou je přespání ve speciálních postelích 
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vytvořených z ledu a vystlaných jedlovými větvemi a sobími kůžemi. Součástí hotelového 

komplexu jsou i kaple, bar, kino nebo galerie. Vše samozřejmě v ledové podobě.  

Laponsko nabízí svým navštěvníkům především zážitky při styku s přírodou. V oblasti 

se nachází nejvyšší hora Švédska Kebnekaise, na kterou se každoročně vydávají 

horolezecké skupiny. Krajina láká jedinečnou kombinací hor, lesů a jezer, které jsou 

relativně dobře dosažitelné z okolních malých městeček, vesnic a osad napojených na 

železnici. Světově proslulá je především vesnička Arjeplog, která je jednak situována na 

břehu krásného jezera Hornavan, ale především je pak známá svým muzeem stříbra a 

laponské kultury. 

 

Jezero Mälaren 
 

Mälaren je po jezerech Vänern a Vättern třetím největším jezerem ve Švédsku. Je 

charakteristické svým členitým pobřežím a zvláště pak řadou honosných zámků, které se na 

pobřeží nacházejí. Nejnámějším z nich je zámek Gripsholm, který sehrál ve švédské historii 

několikrát důležitou roli. Nachází se na jednom z ostrovů uprostřed jezera a platí za 

současný symbol švédské romantiky a obecně za jeden z vrcholných objektů švédské 

architektury. Zámek byl vybudován kolem roku 1383 Bo Johanssonem a následně 

přestavěn a upraven králem Gustavem Vasou v roce 1526. Na severozápadním břehu jezera 

se nachází historické město Västerås, jež je důležitým průmyslovým centrem a výkladní 

skříní středověké architektury. V současnosti je věhlasné i svou specialitou Västeråsgurkor, 

slanou okurkou naloženou v kopru. V centru města mohou návštěvníci obdivovat pevnost 

Slottsgatan ze 13. století nebo místní katedrálu. Do okrajových částí města se pak turisté 

vydávají například za prohlídkami vikingského pohřebiště  Anundshögen, kde byli mezi 

lety 500 a 1050 n.l. pohřbáváni místní obyvatelé. Pohřebiště je vystavěno z mohyl a 

kamenů uspořádaných do tvaru lodě. 

 

Östersund 
 

Malebné město Östersund leží na břehu jezera Storsjön a jeho význam přesahuje 

hranice jak regionu, tak Švédska, protože se zde v roce 2008 konalo mistrovství světa 

v biatlonu a rovněž také díky skutečnosti, že se v blízkém okolí nachází nejvýznamnější 
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středisko zimních sportů ve Švédsku Åre, kde se již v roce 1954 konalo mistroství světa 

v lyžování. Světové mistrovství se do areálu vrátilo zpět v roce 2007. Ve středisku se dnes 

nachází množství luxusních hotelů a sportovní návštěvníci mají na výběr řadu možností 

především sportovního vyžití od klasického přes sjezdové lyžování k bruslení na jezerech. 

Östersund je také vyhledáván fanoušky rybolovu, který je zde velmi populární. Ovšem 

vzhledem k teplotám je téměř vždy nutné vysekat díru do ledu.  

 

Jezera Vänern a Vättern 
 

Jezero Vänern je s plochou 5 546 km2 na třetím místě mezi evropskými jezery co se 

rozlohy týče. Jeho hladina je tak rozlehlá, že si výletníci na lodi připadají jako na 

otevřeném moři. Pobřeží jezera je velmi členité a jeho plochu rozrušuje mnoho ostrovů. Na 

jižním pobřeží se nachází Tabulové hory, které jsou proslulé svou rozmanitou přírodou a 

především pak losím safari, které je lákadlem během roku pro celé rodiny. Na březích 

jezera se nachází řada měst. Největším z nich je Karlstad, který je důležitým kulturním a 

obchodním centrem oblasti a  leží u ústí řeky Klar Älv a jezera Vänern. Klar Älv je nejdelší 

řekou Švédska s tokem dlouhým kolem 500 km. V historickém jádru města se nacházejí 

významné památky jako například katedrála a biskupský palác. Vznik obou se datuje do 18. 

století. Zajímavou stavbou je také původní zámek Läckö ze 13. století, který jezdí 

každoročně navštěvovat řada lidí do města Lidköping. Zámek byl původně vystavěn jako 

pevnost ovšem od té doby se mu dostalo nekolika přestaveb. Jeho hlavní předností je 

zámecká zahrada, která je rájem pro milovníky zahrad. Na severovýchodním okraji jezera 

se nalézá město Karlskoga, které je bývalým bydlištěm Alfreda Nobela a jehož součástí je 

rozsáhlý průmyslový park s laboratořmi a továrnou na třaskaviny, ve kterém Nobel 

pracoval na svých objevech. V současnosti je celý areál velkým muzeem, ve kterém se stále 

nachází původní vybavení.      

   Vättern je druhým největším jezerem ve Švédsku a vyniká svou nadmíru čistou 

vodou, která umožnuje vidět dno až do hloubky 10 m, což je důvodem velkého zájmu 

turistů, kteří vyrážejí na jezero za plaváním, rybolovem, jachtingem nebo podobnými 

aktivitami.   Důvodem čisté vody je skutečnost, že se jedná o pramenné jezero, které je 

napájeno především horskými potoky, které nejsou nijak znečištěny. Jezero je velké asi      

1 900 km2 a na jeho březích se nalézají turistické lokality jako města Vadstena či 
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Jönköping. Vadstena byla založena kolem roku 1346 dvorní dámou krále Magnuse 

Erikssona, která původně založila na dnešním území města klášter, který se následně stal 

důležitým poutním místem. Město je zajímavé svým starodávným rázem se spoustou 

úzkých uliček a starých budov. Vše dokresluje jeho půvabná poloha na břehu jezera, které 

především při západu slunce nabízí jedinečnou podívanou. V přístavu se nachází zámek 

ze 16. století postavený Gustavem Vasou. Zámek je dnes sídlem státního archivu Švédska. 

Charakteristickým rysem tohoto zámku je jeho mohutná stavba s hladkými zdmi a 

rohovými věžemi. Zámek je následně chráněn vodním přikopem. Druhou dominantou 

města je trojlodní gotický halový kostel vysvědcený v roce v roce 1430. Říká se mu modrý 

kostel, protože jeho stěny jsou z modrošedého kamene. Vzácností kostela je Brigittin 

křídlový oltář z 15. století a relikviář, jež byl zhotoven již o sto let dříve. Město Jönköping 

se nalézá na jižním cípu jezera Vättern a v současnosti v něm žije přibližně 112 000 

obyvatel. Jönköping je kombinací historického a průmyslového moderního města, ve 

kterém mohou turiské navštívit muzea místní sirkárny či firmy Huskvarna, která sídlí ve 

stejnojmené čtvrti města. Přibližně 15 km o Jönköpingu se nachází osada Habo, která je 

známá svým velkým, červenými šindely pokrytým, dřevěným kostelem, který je jednou 

z nejosobitějších staveb ve Švédsku. 47 

     

3.10. SWOT analýza Švédska  

 

Při tvorbě SWOT analýzy bylo bráno do úvahy, že Švédsko je vhodnou destinací pro 

všechny věkové i sociální skupiny, ačkoliv nejvhodnějšími cílovými skupinami jsou 

milovníci přírody, historie a sportovní nadšenci. 

 

Analýza SILNÝCH stránek Švédska jako destinace cestovního ruchu 
 

 Přírodní bohatství (lesy, hory, moře, fauna a flóra) 

 28 národních parků 

 Nízká míra znečištění 

                                                 
47 PROCTOR, J., ROLAND, J.: Švédsko : turistický průvodce. Brno, Jota, 2004. ISBN 80-7217-254-9 
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 Nízká hustota zalidnění 

 Sportovní atraktivita obsahující šírokou nabídku služeb  

 Bezpečnost země 

 Schopnost většiny obyvatel dorozumět se anglicky 

 Kvalitní infrastruktura (silnice a železnice) 

 Okolní skandinávské země, které nabízejí vhodnou kombinaci pro realizaci cestovního 

ruchu 

 Historie sahající do roku 1800 př.n.l. 

 Vysoká hospodářská a ekonomická rozvinutost země 

 Oblast Laponska nabízející ojedinělé zážitky (například pozorování polární záře)  

 Přítomnost nízkonákladových leteckých společností ve spojení s letištěm v Praze 

 

Analýza SLABÝCH stránek Švédska jako destinace cestovního ruchu 
 

 Chladnější podnebí (v porovnání s jižnějšími oblastmi) 

 Relativně vysoké náklady na cestování 

 Mnoho neobydlených oblastí především na severu země 

 Absence skutečně světového velkoměsta 

 Relativně vysoké pořizovací náklady zájezdů a letenek 

 Absence památky skutečného světového významu, který by byl všeobecně znám běžné 

populaci 

 Absence evropské měny EURO 

 

  Analýza PŘÍLEŽITOSTÍ Švédska jako destinace cestovního ruchu 
  

 Vyšší propagace a marketing destinace Švédsko 

 Zrealizování každoroční kulturní nebo sportovní události světového významu 

(například festivalu, pořádání závodů Formule 1 a podobně) 

  Vybudování mezinárodních letišť v oblasti Laponska, která by přispěla k rychlejší a 

levnější přepravě 

 Vyšší zapojení laponského města Kiruna do mezinárodní letecké sítě (více přímých letů 

z evropských metropolí) 
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 Rozvoj rybaření ve světě, zejména na evropském kontinentu 

 Změna priorit ve výběru klimatu pro trávení dovolené u části populace  

    Analýza HROZEB Švédska jako destinace cestovního ruchu 

 

 Pokles cestování způsobený zvýšenými obavami z terorizmu 

 Pokles cestování způsobený růstem cen pohoných hmot 

 Ekonomická krize 

 Rostoucí přitažlivost ostatních skandinávských zemí 

 Vymizení tradičních rostlinných a živočišných druhů  

 Znečištění přírody v národních parcích a přírodních rezervacích různými vlivy 

 Zvýšení počtu přistěhovalců z rozvojových zemí vedoucí ke snížení bezpečnosti a 

stabilitě v oblasti 

 Potlačení tradiční Sámské komunity v oblasti Laponska 

 Rostoucí zájem o zájezdy do jižních destinací 

 Posilující měna SEK vůči ostatním měnám 
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4. Syntetická část 
 

4.1. Přehled nabídky zájezdů do Švédska v České republice 

 

Na českém trhu je v současné době celý řada cestovních kanceláří majících ve svých 

katalozích zájezdy do Švédska. Pouze dvě cestovní kanceláře jsou svou činností specificky 

zaměřeny na oblast Skandinávie, Švédsko v jejich nabídce tak hraje zásadnější roli. U 

ostatních kanceláří je Švédsko převážně okrajového charakteru. Seznam cestovních 

kanceláří nabízejících zájezdy do Švédska pro rok 2010 předkládá níže uvedená tabulka. 

 

Tabulka 5 Přehled cestovních kanceláří nabízejících zájezdy do Švédska 

Cestovní kancelář Sídlo Internet 

Periscope Skandinávie Praha 1 www.periscope.cz 

Poznání Pardubice www.poznani.cz 

Čedok Praha 1 www.cedok.cz 

Adventura Praha 10 www.adventura.cz 

Firo-tour Chomutov www.firotour.cz 

Mayer & Crocus Praha 4 www.ckmayer.cz 

Novasol Praha 1 www.novasol.cz 

Nomád Ždár nad Sázavou www.nomad.cz 

Kudrna Brno www.kudrna.cz 

Ideal – tour Praha 9 www.idealtour.cz 

Viking line Jablonec nad Nisou www.vikingline.cz 

Pramen: Cestovní kanceláře [online]. Vlastní tvorba 

 

Mezi cestovními kancelářemi jsou patrné značné rozdíly v mnoha oblastech. Jak již 

bylo poznamenáno výše, pouze dvě cestovní kanceláře jsou zaměřeny svou činností na 

oblast Skandinávie. Jedná se o CK Periscope Skandinávie a CK Viking line, která je ovšem 

velmi malou kanceláří nabízející pouze děvět zájezdů v roce 2010. U ostatních cestovních 

kanceláří je destinace Švédsko nabízena jen jako součást širokého spektra destinací, v němž 
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je Švédsko zastoupeno od jednoho po několik málo nabízených zájezdů. Z tohoto 

průzkumu vyplývý, že Švédsko nepatří co do velikosti nabídky zájezdů k velmi populárním 

destinacím pro české turisty. Stručné informace o cestovních kancelářích jsou uvedeny 

v následujícím přehledu.    

  

4.1.1. Základní charakteristika cestovních kanceláří 

 

CK Periscope Skandinávie 

 

CK Periscope Skandinávie je cestovní kanceláří zaměřující se na oblast Skandinávie, 

především pak na Norsko a Island. Cestovní kancelář byla založena v roce 1993 jako CK 

Periscope a během roku 1996 došlo k jejímu přejmenování na současný název CK 

Periscope Skandinávie. V roce 1994 se CK stala výhradním distributorem vstupenek na 

ZOH v norském Lillehammeru. Ve stejném roce (1994) vstoupila cestovní kancelář do 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). V nabídce cestovní kanceláře 

se nacházejí pobyty spojené s turistikou, rybařením a poznávaním skandinávských zemí, 

včetně oblastí za polárním kruhem. 

 

CK Poznání 

 

Cestovní kancelář Poznání, jež byla založena v roce 1993, předkládá svým klientům 

pestrou nabídku, která je svým obsahem rozdělena do oblastí poznávacích a pobytových 

zájezdů zaměřených na turistiku, pobytů s výlety, pohodových pobytových zájezdů do 

Alpských oblastí, sportovně laděných zájezdům jejichž náplní mohou být pěší nebo cyklo 

expedice, rafting a vodní turistika či in-line skating. CK Poznání pořádá své zájezdy 

převážně na území evropského kontinentu. 

 

CK Čedok 

 

Cestovní kancelář Čedok je nejstarší cestovní kanceláří na českém území s historií 

sahajicí do roku 1920. V letech 1948 až 1989 představovala CK monopolní nabídku na poli 
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cestovního ruchu v tehdejším Československu. V současné době se Čedok zaměřuje na 

široké spektrum oblastí cestovního ruchu a svým zákazníkům nabízí zájezdy do 50 zemí 

světa.  

 

CK Adventura 

 

Cestovní kancelář Adventura nabízí poznávací a sportovně zaměřené zájezdy po  

Evropě i ostatních kontinentech světa. CK Adventura nabízí své služby i v oblastech  

firemních cest a teambuildingu. Charakteristikou této cestovní kanceláře je, že zájezdy 

spočívají ve využívání ekologického způsobu přepravy, pohybu v přírodě vlastní silou, 

podpoře lokální ekonomiky rodinných komunit i místních subdodavatelů. Kancelář byla 

založena v roce 1990 a patří tak k nejstarším CK na českém trhu. 

 

CK Firo-tour 

 

Tato CK byla založena již v roce 1990 a od té doby stihla posbírat mnoho ocenení v 

oblasti cestovního ruchu. Co se objemu služeb a počtu přepravených klientů týče, patří CK 

Firo-tour k největším na našem trhu. Mezi nosné části nabídky CK patří především 

poznávací zájezdy a v současné době rozšiřující se komfortní plavby. Do portfólia nabídky 

této CK patří i zprostředkování prodeje letenek. Firo-tour disponuje velmi dobře vyvinutou 

sítí vlastních prodejen a smluvních prodejců.      

 

CK Mayer & Crocus 

 

CK Mayer & Crocus patří také mezi cestovní kanceláře s dlouholetou tradicí na českém 

trhu, neboť založena byla již v roce 1991. Součástí nabídky jsou především poznávací 

zájezdy do 32 zemí světa, dále pak pobytové zájezdy s výlety, lázeňské pobyty, okružní 

poznávací zájezdy, krátkodobé víkendové zájezdy a sportovní zájezdy s turistickým 

zaměřením.   
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CK Novasol 

 

Německá cestovní kancelář Novasol je specifická tím, že se zaměřuje pouze na 

pronájem objektů jako jsou především rekreační domy a chaty. Společnost, jež byla 

založena v roce 1968, se původně zaměřovala na území Norska, ovšem v současné době 

nabízí pronájmy objektů v 21 zemích Evropy. Ve Švédsku nabízí Novasol desítky 

prázdninových domů, bytů a chat. 

 

CK Nomád 

 

CK Nomád se sídlem ve Ždáru nad Sázavou je zaměřena především na expediční cesty 

do celého světa. K jejím typickým lokalitám patří Jižní a Střední Amerika, Afrika, Asie, 

Austrálie a Oceánie. Do Evropy jsou pak situovány poznávací, turistické, pobytové a 

cyklistické zájezdy této CK. V katalogu CK Nomád naleznete i jeden dětský tábor.     

 

CK Kudrna 

 

Tato cestovní kancelář ma za sebou dlouhou minulost, protože byla založena již v roce 

1979. CK má ve své nabídce řadu zájezdů mnoha typů od poznávacích a pobytových přes 

cyklistické, turistické a vodácké k zájezdům forjatovým. Cestovní kancelář se každoročně 

umisťuje na předních místech při volbě nejlepších propagačních materiálů cestovních 

kanceláří na veletrhu Holiday world.  

 

CK Ideal-Tour 

 

CK Ideal-tour nabízí zájezdy za poznáním, lázeňskými a relaxačními službami a 

zájezdy pobytové. Cestovní kancelář disponuje 300 pobočkami a na trhu se pohybuje již od 

roku 1990. Katalog kanceláře obsahuje tři poznávací zájezdy do Švédska, a to většinou 

v kombinaci s jinými skandinávskými státy. 
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CK Viking line 

 

Malá cestovní kancelář Viking line má postavenou svou skromnou nabídku na několika 

poznávacích zájezdech do severní Evropy a Severní Ameriky. Převážně se jedná o oblasti 

Norska, dále pak Islandu, Faerských ostrovů a Aljašky. Tato cestovní kancelář plánuje 

pouze devět zájezdů pro rok 2010.  

 

4.1.2. Poznávací zájezdy 

 

Poznávací zájezdy jsou jednoznačně nejčastějším typem zájezdů do Švédska dle 

tématické náplně. Následující tabulka nabízí přehled poznávacích zájezdů členěných dle 

cestovních kanceláří: 

 

Tabulka 6 Přehled poznávacích zájezdů do Švédska  

Název zájezdu Počet dní V kombinaci s: Způsob dopravy/ cena 
CK Periscope Skandinávie    

Nejkrásnější fjordy Norska 9 Norsko 
Pololetecky/ 20 500 kč 
Autobusem/ 17 500 kč 

Království dánské, švédské a 
norské 

8 Norsko, Dánsko Autobusem/ 18 900 kč 

Aktivní dovolená v Norsku – 
Zlatá cesta severu 

12 Norsko Autobusem/ 16 900 kč 

CK Poznání    
Norsko, Švédsko, Dánsko – 
Norské fjordy 

10 Norsko, Dánsko Autobusem/ 12 990 kč 

Norsko, Švédsko – Velký 
polární okruh 

13 Norsko Autobusem/ 15 490 kč 

Norsko, Finsko, Švédsko – 
Velký okruh Skandinávií 

15 Norsko, Finsko Autobusem/ 21 990 kč 

Království dánské, švédské a 
norské  

8 Norsko, Dánsko Autobusem/ 18 900 kč 

CK Čedok    
Metropole a fjordy 
skandinávského poloostrova 

10 Norsko Autobusem/ 21 990 kč 

CK Adventura    
Do krajiny půlnočního slunce 18 Norsko Autobusem/ 21 390 kč 
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CK Firo-tour 
Putování Dánskem, 
Švédskem a Finskem na 
Polární kruh 

11 Dánsko, Finsko Pololetecky/ 30 490 kč 

Velká cesta za kouzlem 
evropského severu 

24 
Dánsko, Norsko, 
Finsko 

Autobusem/ 55 990 kč 

Skandinávská mozaika 11 Dánsko, Norsko Autobusem/ 22 990 kč 

Baltské metropole – Plavby 8 
Dánsko, Finsko, 
Litva, Estonsko, 
Rusko, Polsko 

Letecky/ 25 490 kč- 
36 490 kč dle sezóny 

CK Mayer & Crocus    
Skandinávské metropole + 
Norské fjordy 

10 Norsko, Dánsko Autobusem/ 10 990 kč 

Norsko – velký polární kruh 13 Norsko Autobusem/ 14 990 kč 
Velký okruh Skandinávií 15 Norsko, Finsko Autobusem/ 12 490 kč 
CK Nomád    

Velká Skandinávská cesta 23 

Polsko, Lotyšsko, 
Litva, Estonsko, 
Finsko, Norsko, 
Dánsko 

Autobusem/ 23 990 kč 

CK Kudrna    
Švédsko a Norsko – cestou 
Vikingů a Trollů 

17 Norsko Autobusem/ 14 618 kč 

CK Ideal-Tour    
Královské Dánsko s výletem 
do Švédska 

6 Dánsko Autobusem/ 9 990 kč 

Putování Dánskem, 
Švédskem a Finskem na 
Polární kruh 

11 Dánsko, Finsko Pololetecky/ 26 990 kč 

Zdroj: Cestovní kanceláře [online]. Vlastní tvorba 

 

CK Periscope Skandinávie 

Nejširší nabídku poznávacích zájezdů lze najít jednoznačně u této cestovní kanceláře. 

Pro kalendářní rok 2010 jsou v katalogu tyto zájezdy: 

 

Nejkrásnější fjordy Norska: Ačkoliv se v názvu objevuje pouze Norsko, jedná se 

kombinovaný zájezd během něhož navštíví účastníci oblast švédského Tanumu již 

v průběhu druhého dne, který je ovšem jediným dnem stráveným ve Švédsku. Délka trvání 

zájezdu je stanovena na devět dní a převážná část se odehrává na území Norska. Tento 

zájezd se objevuje v katalogu CK hned šestkrát v průběhu letních měsíců a způsob dopravy 

je možné zvolit dle požadavků účastníků, neboť CK nabízí dopravu tam i zpět autobusem 
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nebo kombinovanou s leteckou přepravou, kdy vždy cesta jedním směrem je letecky a 

druhá autobusem.   

Království dánské, švédské a norské: Jedná se o osmidenní zájezd, z nich tři jsou 

realizovány na území Švédska, zaměřený  na tři evropské metropole Stockholm, Oslo a 

Kodaň. Doprava je v základní nabídce předkládána jako autokarová, ovšem je možné ji za 

příplatek povýšit na dopravu leteckou. Během této cesty navštíví účastníci kromě již 

zmiňovaného Stockholmu i města Göteborg, Malmö a Jönkoping. Cestovní kancelář 

Periscope nabízí pro tento zájezd odjezd z Prahy, Brna i Bratislavy. Zájezd je možné 

nakoupit i ve zkrácené verzi a během pěti dnů navštívit Dánsko a Švédsko v poněkud 

okleštěnější variantě, jež se zaměřuje pouze a výhradně na na jižní oblast Švédska. Tuto 

variantu je možné využít pouze jako skupinový zájezd. 

Aktivní dovolená v Norsku – Zlatá cesta severu: Tento zájezd předkládá účastníkům 

dva dny strávené ve Švédsku z celkových 12, kdy je hlavní pozornost zaměřena na oblast 

ostrovů Kosteröarna a území Dalsland nacházející se na jihozápadě Švédska. Náplní těchto 

dvou dnů je pěší a cyklistické poznávání oblasti. Tento zájezd je možné realizovat ve dvou 

termínech v červenci a srpnu.  

 

CK Poznání 

Norsko, Švédsko, Dánsko - Norské fjordy: Desetidenní zájezd je v podstatě zaměřen 

především na oblast Norska, pouze druhý den si mohou účastníci užít prohlídku druhého 

největšího městě Švédska Göteborgu. Zajezd je v nabídce CK čtyřikrát během měsíců 

červena až srpna. 

Norsko, Švédsko – Velký polární okruh: Tento autokarový zájezd nabízí 13 dní 

strávených na území Norska a Švédska, kde je zaměřen na města Lund a Malmö. Zájezd je 

koncipován jako zájezd bez stravy a ubytování je zorganizováno v chatkách.  

Norsko, Finsko, Švédsko - Velký okruh Skandinávií: CK nabízí tento zájezd na 

přelomu července a srpna s dobou trvání 15 dní, během něhož mají účastníci možnost 

navštívit tři lokality ve Švédsku (Kalmar, Stockholm a Lund). Doprava je autobusová. 

Království dánské, švédské a norské: Jedná se o devítidenní zájezd, během něhož 

procestují účastníci tři severské země. Na území Švédska se zájezd zdržuje po dobu třech 

dní a navštíveny jsou města Göteborg, Stockholm, Kalmar a Malmö. CK Poznání nabízí 
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tento zájezd jako autokarový, a to ve dvou termínech v srpnu. Ubytování je pro tento zájezd 

zorganizováno v hotelech. 

 

CK Čedok 

Metropole a fjordy skandinávského poloostrova: CK Čedok má ve svém katalogu 

pouze tento srpnový zájezd, který je organizován na 10 dní. Jedná se autokarový zájezd a 

Švédska se dotýká, neboť jeho součástí je dvoudenní prohlídka Stockholmu. Zbytek 

zájezdu je již realizován na území Norska.  

 

CK Adventura 

 Do krajiny půlnočního slunce: Autokarový zájezd, během něhož mají účastníci 

možnost procestovat území Švédska a Norska z jihu na sever a zpět a navštívit města 

Stockholm a Uppsala. Současně se zájezd zastavuje na přehu jezera Vättern a následně 

pokračuje na prohlídku národních parků Skuleskogen a Abisko.  

 

CK Firo-tour 

Putování Dánskem, Švédskem a Finskem na Polární kruh: Jedná se o zájezd, který 

se převážně věnuje území Finska a ve Švédsku se združuje pouze dva dny a to při 

prohlídkách měst Kalmar a Stockholm. Celkem je zájezd organizován na 11 dní a doprava 

je pololetecká, neboli autobusem tam a letecky zpět. 

Velká cesta za kouzlem evropského severu: V zásadě se jedná o dva zájezdy spojené 

v jeden, avšak dlouhý, který trvá 24 dní. Zájezd se soustředí během cesty ve Švédsku na 

města Kalmar a Stockholm a ostrov Öland.  

Skandinávská mozaika: CK Firo-tour nabízí a tento zájezd ve třech termínech 

v květnu, cervenci a září roku 2010. Jeho hlavním nosným prvkem jsou prohlídky měst 

Stockholm a Örebro. Následně se zájezd přesouvá do Norska.    

Baltské metropole – Plavby: Tento specifický letecký zájezd se věnuje prohlídkám 

evropských měst na břehu Baltského moře (Kodaň, Stockholm, Gdyně, Tallin, Klaipeda, 

Helsinky a Petrohrad). Doprava mezi jednotlivými destinacemi je zabezpečena lodí, kde 

jsou účastníci i ubytováni. Zájezd trvá osm dní. 
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CK Mayer & Crocus 

Skandinávské metropole + Norské fjordy: Desetidenní autokarový zájezd je nabízen 

ve dvou termínech v červenci a na území Švédska se zastavuje ve městech Göteborg a 

Stockholm jimž je věnováno na prohlídku po jednom dni. Ostatní dny zájezdu jsou 

věnovány Kodani, Oslu a nejkrásnějším norským fjordům.  

Norsko – velký polární kruh: Tento zájezd je zaměřen především na oblast Norska, 

ovšem dva dny jsou stráveny i ve Švédsku. Jedná se o jednodenní prohlídky měst Lund a 

Malmö. Zájezd je organizován jako autokarový a nabízen je ve třech termínech v červenci.  

Velký okruh Skandinávií:  Jedná se o zájezd zaměřený na významná města a přírodní 

oblasti Skandinávie. Ve Švédsku se zájezd zastavuje ve městech Kalmar, kde je věnován 

čas prohlídce významného hradu. Dále pak Stockholmu a městu Lund. Tento zájezd je 

nabízen v katalogu CK ve dvou termínech v červenci a doprava je plánována autobusem. 

 

Cestovní kancelář Mayer & Crocus má ve své nabídce i několik poznávacích zájezdů, 

které se zdržují na území Švédska jen během jednoho dne a zbytek času je pak věnován 

jiným skandinávským zemím, především Norsku. Z těchto důvodů tyto zájezdy nebyly 

zařazeny do souhrného přehledu, ovšem považuji za podstatné se o nich v této práci 

alespoň zmínit. Jedná se o zájezdy Norské fjordy, Nejkrásnější turistické trasy Norska a 

Nahlédnutí do Skandinávie, které nabízejí jednodenní prohlídku švédského města 

Göteborg. Dále pak CK předkládá zájemcům zájezd Okruh Norskem, jež navštěvuje 

během své cesty i švédský kraj Bohuslän, a zájezd Finsko – země tisíců jezer. Tento 

zájezd se zastavuje na jednodenní prohlídku hlavního města Švédska Stockholmu. 

 

CK Nomád 

Velká skandinávská cesta: Tento zájezd je zaměřen na pobaltské a skandinávské 

republiky a na území Švédska se zdržuje jen jeden den pro návštěvu a prohlídku 

Göteborgu. Celková délka je jedna z nejdelších, protože trvá 23 dní. Doprava je 

organizována autobusem. Jedná se o jediný zájezd se zaměřením na Švédsko v nabídce CK 

Nomád. 

 

 

66 



CK Kudrna 

Švédsko a Norsko – cestou Vikingů a Trollů: Ojedinělý zájezd v katalogu CK 

Kudrna je nabízen ve třech termínech v červenci 2010. Za turistické cíle byly na území 

Švédska vybrány města Stockholm a Uppsala a národní parky Färnebefjärden a Hamra. Ve 

Švédsku se tento autobusový zájezd zdržuje pět dní.  

 

CK Ideal-Tour: 

Královské Dánsko s výletem do Švédska: Tento šestidenní zájezd nabízí především 

několikadenní prohlídku Kodaně. Jeden den je také stráven na území Švédska ve městě 

Malmö, jež je vzdáleno od Kodaně jen několik kilometrů přes most Öresund. Zájezd trvá 

šest dní a doprava je autobusová.  

Putování Dánskem, Švédskem a Finskem na Polární kruh: Tento zájezd nabízí na 

území Švédska navštívit města Kamar a Stockholm a ostrov Öland, který je známý svými 

větrnými mlýny. Jinak je třeba konstatovat, že hlavní destinací tohoto zájezdu je především 

Finsko. Doprava je organizována autobusem cestou tam a letecky cestou zpět. 

 

4.1.3. Pobytové zájezdy 

 

 Pobytové zájezdy do Švédska pro rok 2010 nabízí následující tabulka. 

 

Tabulka 7 Přehled pobytových zájezdů do Švédska  

Název zájezdu Počet dní V kombinaci s: Způsob dopravy/ cena 
CK Periscope Skandinávie    
Švédské Laponsko - zimní 
týden za polárním kruhem 

8 - 
Letecky/ 41 000 kč + cca 
10 000 kč letenka 

Laponsko – Do Laponské 
divočiny za polární září 

5 - 
Letecky/ 23 500 kč + cca 
10 000 kč letenka  

Švédská pohoda 7 - Vlastní/ 13 900 kč  
Zimní aktivity v Laponsku – 
zemi sněhu, polární záře a 
ticha 

5 - 
Letecky/ 25 000 kč + cca 
10 000 kč letenka 

Zdroj: Cestovní kanceláře [online]. Vlastní tvorba 
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CK Periscope Skandinávie 

 

CK Periscope Skandinávie nabízí několik pobytových zájezdů, které jsou především 

situovány do oblasti kolem polárního kruhu, ovšem v nabídce je i jeden zájezd, který je 

realizován na jižnějších územích Švédska. 

 

Švédské Laponsko - zimní týden za polárním kruhem: Osmidenní letecký zájezd je 

realizován letem s přestupem v Helsinkách případně Stockholmu do Kiruny, nacházející se 

za polárním kruhem v oblasti švédského Laponska.  Vzhledem k tomu, že zájezd je v roce 

2010 nabízen v měsících leden až březen, jedná se o opravdu zimní pobyt se vším všudy. 

Účastníkům jsou předloženy organizované aktivity jako jízda na sněžných skůtrech, 

běžecké tůry malebnou krajinou, rybaření na zamrzlých jezerech, jízda na psím spřežení a 

v neposlední řadě relaxační pobyty v sauně. Rok 2010 nabízí deset termínů tohoto zájezdu. 

Laponsko – Do Laponské divočiny za polární září: Jedná se o pětidenní zájezd 

zaměřený na oblast Laponska, jež si klade za hlavní cíl odpočinek účastníků. Zájezd začíná 

leteckým transportem do severošvédkého města Kiruna a následným ubytováním ve 

srubech s vlastním sociálním zařízením. Následující dny jsou zaměřeny na lehké aktivity 

mezi něž patří jízda na sněhových skůtrech a sobích spřeženích, rybaření, pozorování 

polární záře, saunování a podobně. Součástí zájezdu je i výlet do známého laponského 

ledového hotelu v Jukkasjärvi. Termín zájezdu je možné zvolit v období od prosince do 

září.  

Švédská pohoda: Zájezd s vlastní dopravou, představuje ideální nabídku pro sportovní 

nadšence, kteří mají rádi zimní sporty během chladných měsíců nebo cyklo a pěší turistiku, 

případně rybaření v měsících letních. CK Periscope Skandinávie nabízí ve svém katalogu 

řadu termínů v průběhu celého roku. Od měsíce května do září si je zájemci mohou vybrat 

ze 17 možných termínů. Zájezd není nijak organizovaný, veškerý volný čas si účastníci 

organizují sami. 

Zimní aktivity v Laponsku – zemi sněhu, polární záře a ticha: V pěti termínech 

nabízený zájezd umožňuje strávit několik dní v severním Švédsku, v oblasti Laponska. 

Obsah zájezdu je stejný jako v případě zájezdu Laponsko – Do Laponské divočiny za 

polární září. 
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4.1.4. Zájezdy se sportovním zaměřením 

 

Tabulka 8 Přehled zájezdů se sportovním zaměřením do Švédska  

Název zájezdu Počet dní V kombinaci s: Způsob dopravy/ cena 
CK Periscope Skandinávie    
Laponsko – rybaření 
v Laponsku za polárního dne 

7 - 
Letecky/ 114 000 kč (4 
osoby) 

Aktivní dovolená ve Švédsku 8 Dánsko Pololetecky/ 13 900 kč 
CK Poznání    
Aktivní dovolená ve Švédsku 8 Dánsko Pololetecky/ 13 900 kč 
CK Adventura    
Národní parky Švédska a 
Norska 

16 Norsko Autobusem/ 13 190 kč 

Jižní Švédsko a Bornholm na 
kole 

13 - Autobusem/ 13 990 kč 

Švédska královská cesta 
Kungsleden 

12 - 
Letecky/ 14 980 kč + 
Asi 11 500 kč letenka 

CK Vikingline    
Přírodní klenoty Švédska a 
Norska 

15 Norsko Autobusem/ 11 990 kč 

Velká cesta severem 16 Norsko Autobusem/ 14 990 kč 
Laponsko – poslední 
divočina 

15 Finsko Autobusem/ 14 490 kč 

Barevný podzim na dalekém 
severu 

16 Norsko Autobusem/ 17 990 kč 

Zdroj: Cestovní kanceláře [online]. Vlastní tvorba 

 

CK Periscope Skandinávie 

Laponsko – rybaření v Laponsku za polárního dne: Tento zájezd je specifický tím, 

že je se jedná o skupinový pobyt pro čtyři osoby do oblasti Švédské Kiruny, během něhož 

mají účastníci naplánovaný pouze jeden den, který se věnuje rybaření na řece za doprovodu 

místních průvodců. Zbytek pobytu již představuje pouze volné rybaření dle vlastního 

výběru. Termín tohoto zájezdu je možné zvolit dle dohody s CK. 

Aktivní dovolená ve Švédsku: Osmidenní zájezd je jeden z nejvíce specificky 

zaměřených zájezdů na Švédsko, poněvadž  umožnuje účastníkům pobyt na území tohoto 

státu po dobu sedmi dní. Zájezd je organizován jako letecký cestou tam a autokarový 

cestou zpět. Po příletu do Kastrupu, předměstí Kodaně, následuje přesun autobusem po 

západním pobřeží Švédska na ostrov Orust, jež se nalézá 60 km severně od Göteborgu. 
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Následující tři dny se zaměřují na poznávání romantických míst této oblasti, kterými jsou 

především samotný ostrov a oblast Tanumu, kde se nalézají 3 000 let staré skalní kresby. 

Další tři dny se již odehrávají na švédské pevnině v oblasti Daslandu, kde je náplní pěší a 

cyklistická turistika. Součástí zájezdu jsou i prohlídky Göteborgu a Malmö. Oběma městům 

je věnováno po jednom dni. Poté následuje jednodenní cesta do Dánska, která 

bezprostředně předchází odjezdu zpět. Tento zájezd je realizován pro rok 2010 na přelomu 

července a srpna. 

 

CK Poznání 

Aktivní dovolená ve Švédsku: Tento pololetecký zájezd nabízí zájemcům aktivní 

prožití osmi dnů na západním pobřeží Švédska. V základní nabídce se jedná o zájezd 

autokarový ovšem je možné ho za příplatek povýšit na zájezd letecký. Podstatou tohoto 

zájezdu je vhodná kombinace poznávacích výletu do Göteborgu, Malmö a oblastí Tanum a 

Dalsland se sportovním aktivním vyžitím, které umožňuje účastníkům podnikat turistické 

nebo cyklistické výlety, výjezdy na kanoích, kajacích a podobně. 

 

CK Adventura 

Národní parky Švédska a Norska: CK Adventura nabízí tento zájezd jako 

sportovnější variantu  poznávacího zájezdu Do krajiny půlnočního slunce, která nabízí 

kromě návštěv a prohlídek měst Stockholm a Uppsala i delší jednodenní a dvoudenní pěší 

turistické výlety v horách Langfjällets, národním parku Store Mosso i okolí jezera Vättern. 

Celkem trvá tento zájezd šestnáct dní. Doprava je organizována jako autobusová.  

Jižní Švédsko a Bornholm na kole: Jak název napovídá, jedná se o poznávací zájezd 

se zaměřením na cyklistiku, které je věnováno osm dní z celkových třinácti. Cyklistické 

výlety jsou organizovány k účelům poznávání krajiny a okolí od jezera Vättern po ostrovy 

Bornholm a Öland, který je součástí UNESCO. Ubytování je organizováno v kvalitních 

kempech, které jsou vždy velmi dobře vybaveny. 

Švédská královská cesta Kungsleden: Tento zájezd je učen především náruživým 

turistům a zároveň zdatným sportovcům, protože celý zájezd se odehrává v duchu 

poznávaní krajiny Laponska v trekovém nádechu. Zájezd trvá 12 dní a jeho hlavní částí je 

osmidenní výlet natěžko s veškerým vybavením v okolí Kiruny. 
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CK Vikingline     

Přírodní klenoty Švédska a Norska: Tento cykloturistický zájezd je určen všem 

milovníků krásné přírody a aktivně strávené dovolené. Zájezd má ve svém itineráři 

cyklistické výlety do lesů oblasti jezer Vättern a Siljan, národního parku Tiveden a také 

k nejvyššímu vodopádu Švédska Njupeskär. Dále zájezd pokračuje po území Norska. 

Celkem trvá tento autokarový zájezd 15 dní a termín je plánovaný na červen 2010.  

Velká cesta severem: Tento šestnáctidenní zájezd nabízí výhodnou kombinaci 

poznávání severské krajiny s turistickými a cyklistickými výlety, které jsou organizovány 

jako jednodenní nebo vícedenní. Pro účast na tomto zájezdu je tedy třeba mít za sebou 

jistou sportovní připravenost a odhodlanost trávit mnoho času ve volné a divoké přírodě. 

Na území Švédska se účastníci vypraví na třídenní výstup na nejvyšší horu Švédska 

Kebnekaise. O den později je v plánu celodenní cyklistický výlet po pobřeží Höga Kusten a 

o den později pěší tůra po národním parku Tiveden. Zájezd je organizovaný jako 

autobusový a naplánovaný je pro rok 2010 na přelom června a srpna.    

Laponsko – poslední divočina: Finský národní park Urho Kekkonen je hlavní 

lokalitou tohoto turistického zájezdu mířící na samý sever Evropy. Ovšem cesta je 

doplněna dvěmi pěšími jednodenní výlety po švédských parcích Tyresta a Skuleskogen. 

Stravování je dle informací v katalogu realizováno z vlastních zdrojů a ubytování je 

plánováno v chatkách nebo vlastních stanech. Termín zájezdu je určen na září 2010.  

Barevný podzim na dalekém severu: Tento turistický zájezd je opět klasickým 

zájezdem z nabídky CK Vikingline, který předkládá zájemcům pěší turistické tůry 

především po území Norska, ale dva dny jsou strávené i ve Švédsku během jednodenních 

tůr po národních parcích Abisko a Skuleskogen. Zájezd je klasický autokarový a 

naplánovaný je na září 2010. 

4.1.5. Eurovíkendy 

 

Tabulka 9 Přehled eurovíkendů do Švédska  

Název zájezdu Počet dní V kombinaci s: Způsob dopravy/ cena 
CK Periscope Skandinávie    
Eurovíkend ve Stockholmu 4 - Letecky/ 19 900 kč 
 
CK Firo-tour 
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Stockholm a Helsinky 
s plavbou po Baltu 

5 Finskem Letecky/ 23 490 

CK Kondor    

Eurovíkend ve Stockholmu 3-4 - 
Letecky/ 10 990-  
12 590 kč dle termínu 

Student Agency    

Eurovíkend ve Stockholmu 3-4 - 
Letecky/ 10 990-  
12 590 kč dle termínu 

Letuška    

Eurovíkend ve Stockholmu 3-4 - 
Letecky/ 10 990-  
12 590 kč dle termínu 

CK Travel partners    

Eurovíkend ve Stockholmu 3-4 - 
Letecky/ 10 990-  
12 590 kč dle termínu 

Zdroj: Cestovní kanceláře [online]. Vlastní tvorba 

 

CK Periscope Skandinávie 

Eurovíkend ve Stockholmu: Tento čtyřdenní letecký zájezd je zaměřen pouze na 

hlavní město Švédska Stockholm. Všechny dny jsou plně organizovány průvodcem a 

harmonogram je možné nalézt na webových stránkách CK. Zájezd je nabízen ve dvou 

termínech v srpnu 2010.  

 

CK Firo- tour 

Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu: CK Firo- tour nabízí ve svém katalogu pro 

rok 2010 čtyři termíny pro tento zájezd od května do září. Harmonogram je tvořen letem do 

Stockholmu, kde je následně celý den a polovina toho následujícího vyhražena na 

prohlídku. To samé se opakuje ve finské metropoli Helsinky, odkud je poté i odlet zpět. 

Doprava mezi Stockholmem a Helsinkami je lodí. 

   

Ostatní 

Eurovíkend ve Stockholmu: Jedná se o zájezd, který je nabízen hned několika 

cestovními kancelářemi a agenturami na českém trhu, ovšem nabídku nelze analyzovat a 

zjistit touroperátora, který zájezd pořádá. Pro rok 2010 jsou nabízeny celkem čtyři termíny, 

dva v dubnu a po jednom červnu a říjnu. V ceně zájezdu je zahrnuta zpáteční letenka, 

transfery z letiště do hotelu a zpět, ubytování v hotelu, služby delegáta v místě pobytu a 

zákonné pojištění CK.  
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4.2. Návrh individuálních zájezdů 

  

Tato kapitola se zabývá navržením vlastní kalkulace zájezdu, který by splňoval 

moje osobní očekávání a navštívil nejzajímavější místa ve Švédsku. Pro tuto část své práce 

jsem zvolil následující dva zájezdy. 

 

4.2.1. První zájezd 

 

Obecná charakteristika: 

 

Typ zájezdu: poznávací zájezd sestavený dle požadavku klienta 

Délka zájezdu: 8 dní 

Doprava: klimatizovaným minibusem pro osm osob a trajektem Rostock- Kodaň- Rostock 

Ubytování: v hotelích*** nebo ** zabezpečující zakladní, ovšem kvalitní servis 

Stravování: se snídaní, jež je součástí hotelového noclehu + 1x oběd v Malmö 

 

Cílová skupina: Tento zájezd je koncipován pro jednotlivce, páry a skupiny osob, které  

mají oblibu v poznávání mnoha nových míst v krátkém časovém horizontu.     

 

Program zájezdu: Kodaň- Malmö - Kalmar- Stockholm- Lund 

 

1. den ODJEZD Z PRAHY  

Doprava autobusem přes Německo do Rostocku, následně plavba ranním trajektem do 

dánského hlavního města.  

2. den PROHLÍDKA KODANĚ 

Organizované poznávání hlavních kulturních a historických míst města. Za hlavní 

objekty jsou považovány Mramorový kostel, radnice, pěší zóna, královský palác 

Amelienborg, Christianborg a přístav. Večer následuje ubytování v hotelu. 

3. den MALMÖ  

Po snídani  autobusový přesun přes Öresundský most, jež spojuje Švédsko a Dánsko do 

třetího největšího města Švédska Malmö. Následuje oběd v tradiční rybářské restauraci a 
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poté odpolední prohlídka místních atrakcí. Večerní přejezd do oblasti Kalmaru s následným 

ubytováním. 

4. den KALMAR 

Snídaně a po ní přejezd do centra Kalmaru, kde je volný čas pro prohlídku místního 

hradu, který je zásadně spojen se švédskou historií. Následuje krátký výlet na blízký ostrov 

Öland, který je pověstný svými větrnými mlýny. Nocleh. 

5. den PŘEJEZD DO STOCHOLMU + PROHLÍDKA  

Den začíná snídaní v hotelu, poté dopolední přesun do Stockholmu a ubytování. 

Následuje okružní prohlídka nejzajímavějších míst, kterými jsou staré město (Gamla Stan), 

kde je královský palác, parlament a kostel Storkyrkan. V podvečer možnost volných aktivit 

doplněných návštěvou vyhlášených restaurací, jež je vhodné volit na základě doporučení 

delegáta. 

6. den DOKONČENÍ PROHLÍDKY STOCKHOLMU 

Den opět začíná snídaní v hotelu, poté následuje prohlídka radnice, ve které se 

předávají Nobelovy ceny. Den pokračuje návštěvou Vasova muzea, skanzenu a vyhlídkové 

věže. Během odpoledne je možné využít nabídky vyhlídkové plavby po jezeru Mälaren. 

Večer program pokračuje přejezdem do Lundu s ubytováním v hotelu v pozdních nočních 

hodinách.   

7. den LUND 

Město je významné svou architekturou a především katedrálou z 12. století a místní 

vyhlášenou univerzitou. Kolem šesté hodiny večerní autobusový přesun zpět přes Německo 

do Prahy. 

8. den PŘÍJEZD DO PRAHY 

Zájezd je zakončen příjezdem do Prahy v ranních hodinách.  

 

Kalkulace zájezdu: 

 

Níže uvedená kalkulace předkládá všechny náklady spojené s orgnizací osmidenního 

poznávacího zájezdu pro skupinu maximálně osmi osob (kalkulace vychází právě 

z předpokladu, že v zájezdu budou obsazena všechna místa, tedy osm, v jiném případě by 

se jednotková cena na osobu zvýšila dle obsazenosti). Kalkulace zájezdu obsahuje dopravu, 
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ubytování se snídaní, služby průvodce a jeden oběd. Termín zájezdu je určen na 1.-8.8. 

2010. 

 

Tabulka 10 Kalkulace poznávacího zájezdu (ke dni 7.4.2010) 

Počet účastníků 8       
Počet řidičů 2      
Počet průvodců 1      
Počet dnů 8      
Počet noclehů 5      
Devizový kurz 
CZK/SEK 2,609 CZK/ 1 SEK (ČNB 7.4.2010)  
Devizový kurz 
CZK/EUR 25,24 CZK/ 1 EUR (ČNB 7.4.2010)  
Doprava Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Minibus, pronájem 12 000    12 000 
Řidiči 9 600   2 19 200 
Pohonné hmoty 24 800    24 800 
Trajekt 6 260 248   6 260 

Poplatek, 
Öresundský most  909 36   2 1 817 
Průvodce Cena CZK/den     Počet Celkem CZK
  1 200     8 9 600 
Stravování Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Oběd v Malmö 183   70 11 2 009 
Ubytování Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Kodaň 1 943 77  6 11 661 
1. Kalmar 1 305  500 6 7 827 
2. Kalmar 1 305  500 6 7 827 
Stockholm 1 696  650 6 10 175 
Lund 1 305   500 6 7 827 
Celkem zájezd Náklady       121 003 
  Zisk 15%   18 150 
  Tržby    139 153 

  
Celkem na 
osobu v CZK     17 394 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

4.2.2. Druhý zájezd 

 

Obecná charakteristika: 

 

Typ zájezdu: pobytový zájezd za polárním kruhem v oblasti Laponska se zaměřením na 

rybaření 
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Délka zájezdu: 7 dní 

Doprava: letecká po trase Praha- Stockholm- Kiruna- Stockholm- Praha, přeprava do 

vesnice Abisko 

Ubytování: ve srubech s vlastním zařízením 

Stravování: z vlastních zdrojů 

 

Cílová skupina: všechny věkové kategorie se zájmem v rybaření na odlehlých a 

klidných místech 

 

1. den ODLET Z PRAHY  

Cesta je plánována letem z letiště Ruzyně přes Stockholm do Kiruny. Odtud následuje 

přesun do vesnice Abisko, ležící na okraji stejnojmeného národního parku. Po příjezdu 

následuje ubytování v 6 místných srubech (sprcha, toaleta, vybavená kuchyně). 

2. den RYBAŘENÍ  NA JEZEŘE 1 

Po snídani, kterou si účastníci pořizují z vlastních zdrojů následuje přesun na jezero 

Torneträsk, kde je naplánovaný celodenní program s rybařením z jachty. Návrat večer. 

3. den RYBAŘENÍ  NA JEZEŘE 2 

Pokračování ve včerejším programu se zakončením v odpoledních hodinách. Návrat do 

vesnice, kde je naplánovano saunovaní v místní sauně. 

4. den VÝLET DO NP ABISKO 

Po snídani, organizovaný výlet do národního parku Abisko s místním průvodcem po 

stezkách v panenské přírodě božského klidu, kde je vysoká šance vidět polární záři. Návrat 

v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Fakultativně k tomuto výletu je možné 

realizovat rybaření na hojných březích jezera Torneträsk. 

5. den RYBAŘENÍ NA ŘECE NISSUNJOHKA 1 

Snídaně. Následný odjezd k blízké řece Nissunjohka, jež je prudká a plná velkých 

kamenů, které jí dělají velmi členitou. Řeka prochází skutečně malebnou krajinou, jež je 

přímo stvořena k relaxování. Návrat večer. 

6. den RYBAŘENÍ NA ŘECE NISSUNJOHKA 2 

Po snídani pokračuje rybaření na řece den Nissunjohka ovšem na jiných místech než 

předchozí den.   
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7. den ODJEZD  

Po snídani následuje přesun minibusem do Kiruny, odtud let přes Stockholm do Prahy. 

 

Kalkulace zájezdu: 

 

Následující kalkulace pobytového zájezdu předkládá všechny náklady spojené s cestou, 

ubytováním a organizovaným programem v oblasti švédského Laponska. Kalkulace je 

vypracována pro skupinu čtyř osob a obsahuje leteckou přepravu, transfer z letiště a 

dopravu v místě, ubytování a služby průvodce. Termín zájezdu je určen na 1.-8.8. 2010. 

 

Tabulka 11 Kalkulace poznávacího zájezdu (ke dni 7.4.2010) 

Počet účastníků 4       
Počet průvodců 1      
Počet dnů 7      
Počet noclehů 6      
Devizový kurz 
CZK/SEK 2,609 CZK/ 1 SEK (ČNB 7.4.2010)  
Devizový kurz 
CZK/EUR 25,24 CZK/ 1 EUR (ČNB 7.4.2010)  
Doprava Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Letenka včetně 
všech poplatků 17 718 702  5 88 592 
Půjčení auta 10 617 438  1 10 617 
Průvodce Cena CZK/den     Počet Celkem CZK
  1 200     7 8 400 
Atraktivity Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Pronájem jachty 6 522   2 500 2 13 044 
Využití sauny 300  115 6 1 800 
Ubytování Cena (CZK) Cena (EUR) Cena (SEK) Počet Celkem CZK
Abisko 2 739  1 050 6 16 437 
Celkem zájezd Náklady       138 890 
  Zisk 15%   20 833 
  Tržby    159 723 

  
Celkem na 
osobu v CZK     39 931 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.3. Zhodnocení nabídky 

 

Nabídka cestovních kanceláří 

 

České cestovní kanceláře nabízejí řadu zájezdů do destinace Švédsko a v souhrnu lze 

konstatovat, že celková nabídka je uspokojivá, přestože zdaleka nedosahuje takového 

rozsahu, jako u jiných lukrativnějších destinací. V případě nabídky v rámci Skandinávie 

Švédsko zaostává především za Norskem, které je jednoznačně severskou jedničkou 

v nabídkách CK. Důvodem je především skutečnost, že Švédsko postrádá fjordy, které patří 

k hlavním tahounům cestovního ruchu v Norsku.     

Švédsko je lákavé především svou historií a přírodou, což je důvodem, proč přibližně 

polovina celkové nabídky zájezdů tvoří zájezdy poznávací. Charakteristickým rysem tohoto 

typu zájezdu je skutečnost, že všechny jsou výhradně v kombinaci s alespoň ještě jednou 

skandinávskou zemí. Zejména se jedná o Norsko, dále pak o Dánsko či Finsko. 

V ojedinělých případech jsou součástí těchto zájezdů i Pobaltské republiky. Důvodem této 

reality je fakt, že Skandinávie je v pojetí českých cestovních kanceláří vnímána jako celek a 

nabídka poznávacích zájezdů se snaží komplexně pokrýt všechny země poloostrova. 

Dalším důvodem může být i to, že Švédsko samo o sobě nemá až tak pestrou nabídku 

zajímavých lokalit, pro něž by bylo nutné organizovat samostatný zájezd.  

Dalším typem zájezdů jsou zájezdy pobytové, jež jsou nabízeny pouze jednou CK na 

českém trhu. V celkovém součtu se jedná pouze o čtyři zájezdy, které převážně směřují do 

oblasti Laponska, které české turisty láká na přírodní bohatství a polární záři, avšak cena 

pobytů je natolik vysoká, že se stává pro většinu českých turistů poměrně nedostupnou 

záležitostí. Ceny těchto pobytů jsou totiž srovnatelné se zájezdy do exotických zemí typu 

Thajska, Mauriciu či Brazilie, které nabízejí teplé přímořské klima, jež je velmi silnou 

konkurencí. V tomto kontextu lze ovšem předpokládat možný budoucí vývoj po nasycení 

účastníků zážitky od moře. Švédsko taktéž nabízí pěkné moře vhodné ke koupání a jistá 

nabídka pro tento typ pobytů existuje, ovšem z výše uvedených důvodů je jen velmi 

okrajová. Švédsko skutečně není klasickou přímořskou lokalitou.            

O poznání více možností nabízejí katalogy cestovních kanceláří v případě sportovních 

zájezdů zaměřených na pěší turistiku, cykloturistiku a rybaření. Může se jednat o zájezdy 

78 



v kombinaci s jinými skandinávskými zeměmi nebo výhradně zaměřené na Švédsko. 

Nabídka opět není příliš široká ovšem vybrat si z ní lze. Hlavním cílem těchto zájezdů jsou 

hory a národní parky Švédska, což je, jak již bylo mnohokrát zmíněno, skutečnou silnou 

stránkou. Pro tyto zájezdy je nutná určitá fyzická připravenost, takže oslovují pouze určitý 

segment potencionálních zákazníků.  

Posledním typem zájezdů jsou eurovíkendy ve formě kratkodobých leteckých pobytů 

ve Stockhomu. Opět lze jednoznačně konstatovat, že stejně jako v případě Švédska 

Stockholm nepatří mezi evropskou smetánku a absolutní hit v návštěvnosti a velmi těžko se 

může poměřovat s městy jako jsou Paříž, Londýn, Řím a podobně. Nabídka tedy existuje, 

ale termínu není mnoho. Navíc velkým úskalím pro zájemce je nepřehlednost této nabídky 

ve smyslu organizátora, který jako touroperátor zájezd pořádá.     

 

Kalkulace modelové nabídky 

 

Kalkulace ukázala, že zájezd je možné realizovat při vlastní organizaci za přibližně 

stejné náklady jako při zakoupení u cestovní kanceláře, neboli do 20 000 kč za osmidenní 

autokarový poznávací zájezd a přibližně 40 000 kč za sedmidenní letecký zájezd 

s rybářskou tématikou v oblasti Laponska. Obecně lze říci, že cena zájezdů je velmi 

senzitivní na způsob dopravy a letecké zájezdy mohou být až dvakrát dražší než 

srovnatelné zájezdy autokarové. Při analýze nákladů bylo také zjištěno, že náklady na 

dopravu tvoří alespoň polovinu celkové ceny zájezdu, přesněji řečeno, u druhého leteckého 

zájezdu se tato položka vyšplhala až k 62 %.  
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat Švédsko jako destinaci cestovního 

ruchu. K dílčím cílům patřilo provést SWOT analýzu destinace a představit a zhodnotit 

současnou nabídku zájezdů v České republice. Dílčím cílem teoretické části bylo definovat 

a charakterizovat cestovní ruch. 

Švédsko je země na severu evropského kontinentu a tento fakt vytváří určité 

předpoklady pro cestvní ruch v této destinaci. Za hlavní silnou stránku destinace je na 

základě poznání z této práce považováno přírodní bohatství, především pak národní parky 

na severu země, které mají tradiční skandinávský ráz charakteristický rozsáhlými lesními 

porosty, horami a jezery. Z tohoto důvodu je Švédsko vhodnou lokalitou pro turisty a 

sportovce vyznávající pobyt v přírodě doplněný o jiné aktivity jako pěší a cyklo turistika, 

rybaření a podobně. Na území Švédska se nachází množství historicky a kulturně 

zajímavých míst. Mezi ta nejvýznamější patří města Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund 

nebo Kalmar. Dále se pak jedná o oblasti jako Tanum, Bohuslän, Laponsko a ostrov 

Gotland. Všechny tyto lokality jsou řazeny k velkým lákadlům pro návštěvníky.     

Za nejvýraznější slabé stránky destinace považuje tato práce absenci památky velkého 

světového významu, chladnější podnebí znemožňují masivní rozvoj přímořského 

cestovního ruchu a relativně dražší náklady na realizaci pobytu.     

V současné době je z pohledu cestovního ruchu pohlíženo na Švédsko jako na zemi, jež 

je součástí skupiny skandinávských zemí a tomu odpovídá i nabídka zájezdů českých 

cestovních kanceláří. Zájezdy jsou nejčastěji realizovány v kombinaci s ostatními 

skandinávskými zeměmi, především pak Norskem. Samostatné zájezdy do destinace 

Švédsko se na trhu vyskytují spíše ojediněle a v těchto případech se jedná zejména o 

pobytové zájezdy do oblasti Laponska a zájezdy se sportovním zaměřením. Na českém trhu 

se vyskytují pouze dvě cestovní kanceláře zaměřující se specificky na oblast Skandinávie. 

Jedná se CK Periscope Skandinávie a CK Vikingline. U ostatních cestovních kanceláří 

tvoří zájezdy do Švédska spíše okrajovou záležitost.    

Součástí této práce bylo i navržení vlastní kalkulace dvou zájezdů. Tato část představila 

jednotlivé nákladové položky zájezdu, z nichž tou největší byly náklady na dopravu 

dosahující až 62 % z celkové ceny zájezdu.     
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