
 Cesta do severního Švédska 
 
Úvod 
 
Pro� práv� o cest� do severního Švédska ?  T�eba dostanete pozvání k návšt�v� známých kte�í 
tam bydlí. Nebo jste slyšeli chválu na  p�írodu a krajinu nep�epln�nou lidmi, kde v �ervnu a 
�ervenci nezapadá slunce. �i budete chtít rozší�it svoje znalosti o Evrop� o místa,  kam jen 
z�ídka sm��ují zájezdy organizované cestovními kancelá�emi. M�že se najít i jiný d�vod a vy 
se rozhodnete k samostatné cest� tam. A budete cestu chtít za�ídit co nejrychleji a t�eba i  co 
nejúsporn�ji . A v tom by Vám mohly pomoci i následující �ádky . 
  

Je vhodné uvést, že se jedná o hospodá�sky významnou �ást.Švédska  se 
zásobami d�ležitých nerost� – nap�. i m�di, s doly na železnou rudu a 
pr�myslem na její zpracování – ve m�st� Luleä a s technickou 
universitou,která má cca 12 000 student� tamtéž. Významný je  
d�eva�ský pr�mysl a zajímavá i možnost  lovu ryb.  
 
 Najdete tam  i  oblast a památky,které byly za�azeny UNESCEM na 
seznam sv�tového d�dictví.  
 
 
A jak se tam dopravíme ? 
 
 Švédsko má sice  mén� obyvatel ( 8,976 mil.)  než  naše  republika    
(l0,293 mil.), porovnáme-li však plochu území je se svými  
  410.335 km2 

 oproti  �eské republice se 78.864 km2 mnohem v�tší . 
Z �ehož vyplývá i ho�ejší tvrzení o nep�elidn�né krajin� ( 21,9 os./km2).A to platí zejména o 
Švédském severu. Pod pojmem sever zde myslím  nejsevern�ji položenou a nejv�tší z 25 
švédských správních oblastí- kraj�-  tzv.Norbottenlän ,o ploše v�tší než má naše republika, 
má  98.249 km

2  a p�itom jen 252 864 obyvatel,  což znamená hustotu obyvatel 2,6 osoby na 
km

2 . Kraj zahrnuje tradi�ní oblasti:rozsáhlejší severní Laponsko a Norrbotten / �esky asi 
severní �ást /.  K oblasti Norrbotten pat�í také severní pob�eží Botnického zálivu a správní 
centrum celého kraje – m�sto Luleä kam budeme sm��ovat . 
 
A te� se vrátíme k otázce jak a za kolik se tam z �eské republiky,  pro jednoduchost z Prahy,   
dostaneme .   

                                           
                                                                                          
K minimáln� t�ídenní cest� autem na vzdálenost kolem 3.200 km ,  zvlášt� senior�m , radit 
nebudu. Tady m�že být pr�b�h jist� velmi individuelní. Ale není to jediný možný zp�sob  
individuelního cestování.   
                  
�asov� a pro seniory i fyzicky je nejvýhodn�jší  letecká doprava. Její zprost�edkování nabízí 
�ada  cestovních  agentur. Pracovnice se Vás vždy zeptá  kam chcete jet a kdy, zadá termín 
po�íta�i a sd�lí Vám výsledek. V mém p�ípad� �íkaly:“ musíte z Prahy do Kodan� a odtud do 
Stockholmu,  cena letenky cca 9.000 K� + letištní poplatky ( Praha 1,000 K� a Koda� 



l.800K�,  celkem  cca l2.000 K�. Dotaz na nejvýhodn�jší možnost  �asovou  nebo i cenovou 
bez p�edchozího p�esného udání dne letu nezodpoví. 
 

 
                                        
Vám však zavrtá hlavou pro� musíte p�es Koda�  . Jdete se  podívat do po�íta�e jak to s t�mi 
lety do Stockholmu je. A zjistíte, že SAS v ur�ité �ásti léta skute�n� p�ímo mezi Prahou a 
Stockholmem nelétá. Ale zm�níte-li t�eba jen o málo termín odletu, létá se do Stockholmu 
p�ímo, bez jednoho p�istání navíc a o l.800 K�  poplatku za letišt� Koda� levn�ji . Let pouze 
s jedním p�esedáním pak se Skandinávskými aeroliniemi absolvujete v �ásti z Prahy do 
Stockholmu za  zhruba 2 hodiny a ze Stockholmu do Luleä  za l hod. l5 min. a dodržíte – li 
další podmínky, tj. poletíte-li letadlem tam i zp�t a koupíte-li si letenku na pevný termín bez 
možnosti zm�n  v požadovaném p�edstihu ( v r. 2004  to bylo 21 dn� ) , m�žete si �íci, že jste 
docílili i optimální cenu ( koncem srpna 2004 to byla �ástka cca l0.400 K�). P�i výb�ru doby 
odletu ze Stockholmu dále na sever je t�eba po�ítat jednak s tím, že si budete ve Stockholmu  
muset po�kat na vyložení  Vašeho kufru z pražského letadla a že tamní letišt� je dosti rozlehlé 
a budete na n�m možná obtížn�ji  p�echázet na další odletový terminál . Švédské letecké 
spojení  s odlehlým severem je dosti �asté( až l0 let� denn�) a tak je  v�tšinou možno dobu 
dalšího letu vybírat. Je dob�e v�d�t,že pro p�estupování si nap�. v p�ípad� zdravotních 
omezení m�žete objednat již v Praze u dopravce i asisten�ní službu, která Vám s p�estupem 
pom�že. M�že se Vám také stát, že budete po p�íletu shán�t kufr a on nebude k dispozici. A 
dopravce sd�lí, že jakýmsi  nedopat�ením z�stal v Praze, ale slíbí , že ho dodá na udanou 
adresu další den. Chce to klid – ve Švédsku ho skute�n� dodali. Ale i tato p�íhoda je dobrým 
d�vodem pro to, aby se cestující držel rady,které se dostalo mn�,  tj. použít pro cestování 
v obou �ástech cesty,  je li to možné,  spoje stejného dopravce tj. v tomto p�ípad� SAS. Pokud 
dojde v první �ásti cesty k problém�m,které mohou n�jak ohrozit pr�b�h celé cesty nebo 
nástup na její další �ást, je tím dopravce p�inucen Vám je pomoci �ešit. V p�ípad�,že Vám 
problémy vzniknou u jedné (v tomto p�ípad� by se také nabízelo použít pro let do Stockholmu 
služby �SA), pro tu druhou by jejich �ešení už nebyla její v�c a nemusela by ho ochotn� brát 
za sv�j úkol. A do severního Švédska m�žete let�t pouze se Skandinávskými aeroliniemi. 
Mohlo by Vás také zajímat, že v nejsevern�jší �ásti Švédska je v provozu p�t letiš� v místech 
Luleä ( v r. 2003 – 847.233 cestujících),  Kiruna ( l60.353 cestujících), Gällivare ( 35.391 
cestujících),  Arvidsjaur a  Pajala. 
 
Pro ty,kte�í stojí o možnost dosti detailního pozorování zem� a ubíhající krajiny a jejího 
osídlení �i staveb , existuje i možnost jet  vlakem nebo autobusem. 
 
Pro cestu vlakem Vám  v  informa�ním st�edisku �SD na Masarykov� nádraží najdou a 
vytisknou spojení minimáln� dv�ma sm�ry. Tak nap�.na 22.2.2005 z Prahy-hl.n.P�es 
Dortmund, Hamburg,Koda� a Stockholm. Se 4x p�esedáním slíbí, že ujedete 3.347km za 
41hod.20min. Druhý sm�r z Prahy-Holešovic na Dráž�any, Fuldu , Koda� Stockholm a 
Boden znamená 39hod.52 min. a 3.231km. Dlužno �íci,že v lét� 2004 po�íta� na Wilsonov� 
nádraží  našel dv� úpln� jiná spojení s p�esedáním v N�mecku p�es Norimberk nebo Hanau. A 
cena cesty? 	eknou Vám ji pouze na Wilsonov� nádraží a jenom za úsek Praha-Stockholm.A 
ten by prý d�chodce mohl  po�ídit tam a zp�t se slevou za 5.519 K�. Dále byste už museli 
z�ejm� platit švédským dráhám a vzhledem ke zbývající vzdálenosti Stockholm-Luleä cca948 
km to  p�i kursu 3,5 K� za jednu švédskou korunu nebude ur�it� mén� než za první �ást cesty. 
 
Autobusovou dopravu do Švédska dle mých pátrání provozují t�i spole�nosti : 



a)  Bohemian Lines, Šternberkova l0, Praha 7 , tel.�. 222 312 355, cena l990/3590 K�  
(=jednosm�r./obousm�r.), 

b)  �SAD Vyškov a.s. Moravia Express, Brn�nská 25,68227 Vyškov, 
tel.�.517 348  018, cena 3520/5670 K� 
c/  Student agency  s prodejním místem nap�.Praha 2,Je�ná 37 
 tel.�.224 999 666, cena 1950/2900 K� 
 Také tyto spole�nosti Vás dovezou pouze do Stockholmu za cca 26 až 30 

hodin , k cenám uvedeným výše poskytují pro d�chodce slevy  - ad/a 10% a ad/b l5%. 
Spole�nost Student Agency poskytuje slevy ve vazb� na délku pobytu event.velikost 
cestujících skupin. Stojí snad za zmínku,že tato spole�nost má v omezených termínech velmi 
výhodnou cenu pro cesty do Stockholmu a zp�t  / 950 K�/. Hustota spojení je v r�zných 
�ástech roku r�zná. N�které spoje jezdí pouze v letním období . 
 
Tak a te� už zbývá jenom se rozhodnout zda pojedete,jak pojedete, koupit si jízdenku a vydat 
se na cestu. P�íjemnou jízdu ! P�íšt� si t�eba povíme n�co více o kraji Norrbotten län o jeho 
m�stech a jeho zvláštnostech. Jist�  budou i pro Vás zajímavé. To je dob�e. 


