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ÚVOD

Úvod
Zmínka o Švédsku u většiny lidí vyvolá představu horských vrcholků pokrytých sběhem, hlubokých lesů, sobích stád a dní s nezapadajícím půlnočním
sluncem. Všichni slyšeli o skupině ABBA, stejně jako o firmách IKEA a Volvo, ale
jinak zůstává Švédsko do značné míry neznámé. Největší skandinávský stát
s dvakrát větší rozlohou než Velká Británie (přibližně stejnou jako Kalifornie),
ale současně pouhými deseti miliony obyvatel, dokáže potěšit skoro každého.
Ve vnitrozemí na vás čekají zdánlivě nekonečné borové, smrkové a březové
lesy a křišťálově čistá jezera, v létě jako stvořená k odpolednímu osvěžení, nemluvě o nejspíš nejčistším vzduchu, jaký jste kdy dýchali, zatímco na jižním
a západním pobřeží se můžete těšit na jedny z nejúchvatnějších evropských
pláží, kde budete navíc často úplně sami.
Švédové jsou příjemně nenucení a vynikají mile uvolněným přístupem k životu. Jejich liberální a otevřený přístup ke všem problémům patří k jejich největším přednostem a lze
jim ho jen závidět. Lidé se k sobě chovají tolerantně, a pokud neomezujete práva ostatních,
můžete se svým životem nakládat v podstatě podle libosti. Současně je ale pro místní obyvatele typický smysl pro povinnost a pocit zodpovědnosti ke komunitě a celé společnosti
(určitě si všimnete, jak zřídka tu někoho uvidíte na ulici odhazovat odpadky), což je jeden
hlavních pilířů stabilního a prosperujícího státu. Mnohé ze základních kamenů švédského
sociálního systému s velkorysou podporou znevýhodněných obyvatel a kvalitní zdravotní
péčí pochází ze čtyřicetiletého období nepřetržité vlády sociálních demokratů a pro většinu
Švédů jsou důležitou oporou dodnes.
Známý je velmi otevřený postoj k nahotě a sexualitě, který ale mnoho cizinců mylně
zaměňuje s posedlostí sexem. Pokud si v souladu s hojně rozšířeným nesmyslným klišé
představujete, že Švédové čekají na první příležitost, aby ze sebe strhli šaty a vášnivě se milovali pod půlnočním sluncem, budete hodně překvapení. Rozhodně ale zjistíte, že jsou to
čestní a otevření lidé, kteří se za žádných okolností nebojí jasně a srozumitelně formulovat
své názory.
NAHOŘE LETECKÝ POHLED NA STOCKHOLM
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ZAJÍMAVOSTI
• Švédsko je po Francii a Španělsku třetí největší zemí západní Evropy. Od severu na jih
měří celých 1600 kilometrů, a kdybyste ho
otočili kolem nejjižnějšího bodu, sahalo by
až k italské Neapoli.
• Pro jeden z nejčastěji používaných švédských výrazů lagom neexistuje jednoznačný
ekvivalent. V zásadě ho lze přeložit jako „v
přesné míře, ani málo ani moc“, což skvěle
popisuje podstatu švédského přístupu k životu.
• Víc než polovinu švédského území pokrývají převážně jehličnaté lesy a celkem se na
jeho území nachází neskutečných 100000
jezer.
• Švédsko se pyšní prvním a největším hotelem vyrobeným výhradně ze zhutnělého
sněhu a ledu, který pravidelně koncem října
vysekají z místní řeky Torne, kam se celý hotel během květnového tání opět vrátí.
• V severním Švédsku si hodně místních řidičů zkracuje cestu přes zamrzlé řeky a jezera. O značení „ledových cest“ se stará Švédská správa a údržba silnic, jejíž zaměstnanci
rozhodují, zda je led dostatečně silný, aby
unesl osobní (případně nákladní) vozidlo.
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Kam se vydat
Švédsko je především země lesů a jezer.
Města jsou na evropské poměry většinou
malá a převážně se nacházejí v jižní třetině
země, kde žije většina Švédů. Největší
a mimořádně krásný Stockholm vyniká
polohou na čtrnácti ostrovech, v místě,
kde se vody jezera Mälaren stýkají s Baltským mořem, a potěší nádhernou architekturou, zajímavými muzei a největší nabídkou kulturního vyžití a zábavy. Od
rušného městského života si můžete odpočinout na Stockholmském souostroví,
které se skládá z neuvěřitelných 24000
ostrovů a láká starobylými osadami a skvělými podmínkami ke koupání. Další
atraktivní destinací je druhé největší město
Göteborg na západním pobřeží, jehož
obyvatelé patří k nejpřátelštějším v celém
Švédsku. A pokud vám zdejší síť prostorných ulic a kanálů tak trochu připomenete
Amsterdam, nebudete daleko od pravdy,
protože jde o dílo tamních architektů.
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OSLAVY LETNÍHO SLUNOVRATU
Během oslav letního slunovratu (nejbližšího víkendu od Svatojánské noci; 23.-24. červen) ve
Švédsku pravidelně zavládne všeobecné veselí a takřka středozemská masopustní atmosféra
a v řadě vesnic a městských parků se objevují tradiční máje sloužící jako obří symbol plodnosti. Švédové během slunovratu hromadně opouštějí velká města a míří do vnitrozemí nebo
k pobřeží – k nejoblíbenějším cílům patří kraj Dalarna, ostrov Öland a pobřeží provincie Bohuslän. K víkendovým oslavám neodmyslitelně patří spousta alkoholu a mnoho Švédů v jejich průběhu ztrácí svou typickou zdrženlivost, která je jinak neodmyslitelnou součástí národní povahy. Na ulicích se objeví dlouhé dřevěné stoly s bílými ubrusy, které se prohýbají pod
záplavou nejrůznějších pochoutek ze sleďů, brambor s koprem a lahvemi s pálenkou, a za
doprovodu tahacích harmonik a houslí se tančí často až do časných ranních hodin.

Jižní část země leží nejblíž Dánsku a zbytku Evropy a celkově působí jednoznačně nejkosmopolitněji. Za pozornost stojí především úchvatné historické univerzitní město Lund
a nedaleké třetí největší město Malmö se zajímavým středověkým centrem, a mladistvou
atmosférou a bohatým nočním životem.
Ve vnitrozemské části jižního Švédska na vás čeká několik moc pěkných jezer a na břehu
dvou největších − Vänern a Vättern – můžete navštívit nádherná města včetně mimořádně
působivého bývalého královského sídla a klášterního centra Vadsteny a Karlstadu, slunečného hlavního města kraje Värmland vyhlášeného hlavně mezi milovníky raftingu. Východně od pevniny leží ostrov Gotland se zaslouženou pověstí letního centra bujné zábavy,
za kterou většina mladých Švédů míří do krásně zachovalého hradebního hanzovního
města Visby.
Centrální a severní část země turistům nabízí seznámení s „typicky švédskou“ krajinou.
Uprostřed země leží kraj Dalarna s mírně zvlněnými kopci, malebnými vesnicemi a jezerem Siljan, které patří k vůbec nejpůvabnějším v celém Švédsku. Cestou na sever na vás
čeká jedna z nejkouzelnějších částí s početnými sobími stády a také medvědy a vlky,
NALEVO PLÁŽ SANDHAMMAREN, SKÅNE
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a pokud se obrátíte na východ, dostanete se k pobřeží Botnického zálivu, kde na vás čekají
největší severní města Sundsvall, Umeå a Luleå, pěkná, příjemně živá oblastní centra, která
velmi dobře poslouží ke krátké zastávce před další cestou na sever.
Oblast za polárním kruhem je tradičním domovem švédských domorodých obyvatel
Sámů. Švédské Laponsko je ale také zemí sobů, losů a medvědů, divokých řek a jehličnatých lesů protkaných hustou sítí nekonečných turistických cest. Nejsevernější švédské
město Kiruna je skvělou základnou pro výpravy do zdejších národních parků a ke světoznámému Ledovému hotelu v nedaleké osadě Jukkasjärvi. Švédské Laponsko je rovněž vyhlášené úchvatným jevem známým jako půlnoční slunce. Uprostřed léta se sluneční kotouč
drží vytrvale nad obzorem a uprostřed zimy se naopak skrývá pod jeho hranou. A zapomenout nesmíme ani na pestrobarevné představení v podobě polární záře, které dokáže ozářit
jinak setmělou oblohu.

POLÁRNÍ ZÁŘE
Polární záři – na severní polokouli známou také pod latinským názvem aurora borealis – je

během tmavých zimních měsíců možné pozorovat po celém severním Švédsku. Úchvatné
představení se zelenomodrými světelnými vlnami a oblouky způsobuje takzvaný sluneční
vítr, proud částic vycházející ze Slunce a narážející do zemské atmosféry. Částice slunečního
větru se srážejí s molekulami atmosféry, vyrážejí z nich elektrony a na uvolněném místě se
okamžitě usazují jiné, což vyvolává elektromagnetické záření různých charakteristických barev – modré v případě dusíku, žlutozelené u kyslíku. Do hloubky podstatě tohoto jevu prozatím nerozumíme, ale jisté je, že s ubývající vzdáleností od pólu je čím dál působivější,
a hodně pozorovatelů se shoduje, že nejpůsobivější je polární záře při hodně nízkých teplotách. Skvělé podmínky ke sledování polární záře – především během nejchladnější části
roku od prosince do února − nabízejí města Gällivare a Kiruna, která leží pořádný kus
cesty za polárními kruhem. Barevná podívaná může trvat pár minut nebo také hodin, ale
základní podmínkou k úspěšnému pozorování je samozřejmě jasná obloha.
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STOCKHOLM

Stockholm
„Rozhodně to není město. Už jen samotné srovnání s městem působí naprosto směšně. Stockholm je prostě jen
velká vesnice uprostřed lesů a jezer a člověk nechápe, z jakého důvodu se tváří tak důležitě.“
Ingmar Bergman

Stockholm patří bezpochyby k nejkrásnějším evropským městům. Rozkládá
se na čtrnácti ostrovech, v místě, kde se vody jezera Mälaren mísí se slaným
Baltským mořem, a oplývá spoustou zelených prostranství a čistým vzduchem. Třetinu rozlohy zabírají vodní plochy a další třetinu tvoří městské parky
a lesní porosty, takže není divu, že jde o jednu z nejzdravějších evropských
metropolí a mimořádně příjemnou turistickou destinaci. Široké bulváry lemují
elegantní budovy, jejichž průčelí se malebně odráží v tmavomodré hladině,
a u dlážděného nábřeží se poklidně kolébají řady barevných dřevěných
hausbótů. Stockholm je ale současně město moderních technologií a futuristických výškových budov, rušné obchodní centrum a vyhlášená základna špičkových startupových projektů.
Většina turistů prohlídku začíná ve Starém městě Gamla Stan, středověkém centru spletitých dlážděných uliček a úzkých průchodů na malém, zhruba trojúhelníkovém ostrově,
v jehož blízkosti se nachází maličký ostrov Skeppsholmen s řadou významných moderních uměleckých galerií a zajímavým plovoucím hostelem. Severně od Starého města leží
čtvrť Norrmalm, rušné moderní centrum s řadou historických památek a hlavními nákupními pasážemi, obřími obchodními domy a nejluxusnějšími obytnými a kancelářskými stavbami, které doplňuje hlavní nádraží a rušný park známý jako Kungsträdgården.
Většina stockholmských muzeí a galerií je soustředěna v centru a v dalších dvou čtvrtích:
ve východně položené, převážně rezidenční části Östermalm s velkolepými bulváry a elegantními domy a na jihovýchodně situovaném zeleném ostrově Djurgården, kde na vás
čeká pozoruhodná, skvěle rekonstruovaná válečná loď Vasa ze sedmnáctého století, kterou vyzvedli z vod stockholmského přístavu, a právem mimořádně oblíbené nejstarší
a nejlepší evropské muzeum pod otevřeným nebem Skansen.
Jižně od Starého města leží ostrov Södermalm, bývalá dělnická část, která se v poslední
době mění v oblíbené centrum místních hipsterů a oblíbený cíl turistů, kteří kromě půvabných ulic lemovaných vysokými kamennými domy a příjemně nenucené atmosféry
ocení také módní část známou jako SoFo (jižně od ulice Folkungagatan) s řadou nejzajímavějších a nejpříjemnějších stockholmských restaurací a barů. Přes sousední úzký ostrov Långholmen vyhlášený hlavně hojně navštěvovanými plážemi se dostanete na ostrov
Kungsholmen s dalšími stále oblíbenějšími restauracemi, kavárnami a bary.

Stockholm a Greta Garbo str. 55
Vražda Olofa Palmeho a Anny Lindhové
str. 56

Zkáza trajektu Estonia str. 59
Švédská hvězdná čtyřka str. 62
Koupání ve Stockholmu str. 63
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Trajekty ze Stockholmu str. 66
Vyjížďky kánoí str. 67
Pět nejlepších ubytovacích zařízení str. 68
Pět nejlepších
stravovacích zařízení str. 70
Stockholm a LGBT komunita str. 74
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Zajímavosti
1 Gamla

Stan Dopřejte si procházku úzkými
uličkami a průchody Starého města a vychutnejte si jeho středověký ráz. Viz str. 48
2 Trajekt na ostrov Djurgården Vydejte se
trajektem vodami stockholmského přístavu
a pokochejte se nejkrásnějšími výhledy na
město. Viz str. 59
3 Djurgården

Během procházky krásně zeleným ostrovem Djurgården na vás čekají další
úchvatné výhledy na vodu a stockholmské panorama. Viz str. 59

ZDOBENÍ VÁLEČNÉ LODI VASA, VASAMUSÉET

4 Vasamuséet je námořní muzeum se švédskou válečnou lodí ze sedmnáctého století,
kterou vyzvedli ze stockholmského přístavu
a pečlivě rekonstruovali do její původní podoby. Viz str. 59
5 Fotografiska

V elegantním nábřežním muzeu se můžete těšit na reprezentativní přehlídku prací nejznámějších světových fotografů.
Viz str. 63

6 Koupání

v jezeru Mälaren patří k nejpříjemnějším a nejoblíbenějším letním radovánkám velké části místních obyvatel. Viz str. 63

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 46–47
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GÖTEBORG

Göteborg

3

Západní přístav Göteborg je nejúchvatnější město jižního Švédska. Co do velikosti zaostává pouze za Stockholmem, pochází z roku 1621, kdy ho začali
budovat podle nizozemského návrhu, a pyšní se novoklasickou architekturou,
řadou parků se sochařskou výzdobou a příjemnou atmosférou. Široké městské třídy s modrými tramvajemi, elegantní náměstí a kanály patří k nejkrásnějším v celé zemi a pozornost si zaslouží také zdejší největší skandinávský přístav, který městu propůjčuje vpravdě kosmopolitní ráz. Hodně obyvatel
západního pobřeží má pocit, že hlavní pozornost na sebe dlouhodobě strhává
Stockholm, ale poklidný Göteborg s ním úspěšně soupeří a mimo jiné díky
menší vzdálenosti od západoevropských zemí je pro mnoho Švédů lákavým
místem k životu. Během hovoru s místními obyvateli většinou dříve či později
uslyšíte pohrdlivé poznámky na adresu uspěchaného životního stylu „nulaosmiček“, jak se přezdívá lidem z hlavního města (podle volačky Stockholmu 08).
Přirozeným centrem Göteborgu je historické Staré město, takže není divu, že tu většina
turistů začíná prohlídku, i když řada zajímavostí je k vidění i v dalších částech města.
Starobylé centrum leží mezi severně situovanou řekou Göta a jižním klikatým kanálem
Rosenlundskanalen a kromě úzkých, pravidelně uspořádaných ulic lemovaných působivými domy zaujme rázovitými tržišti a několika zajímavými muzei, mezi nimiž vyniká
Městské muzeum Stadsmuseum a přístavní muzeum Maritiman se spoustou námořních
exponátů. Bezprostředně za kanálem lemujícím jižní okraj Starého města leží park
Trädgårdsföreningen, který bývá v létě plný květin a obyvatel.
Cestou jižním směrem do moderní části města se dostanete na zdejší hlavní třídu Avenyn s elegantními restauracemi a bary, z které ale doporučujeme zabočit do zajímavějších
postranních ulic s alternativními kavárnami a bary a několika z nejlepších göteborgských
muzeí, ke kterým patří Umělecké muzeum Konstmuseum stojící o něco dál jižním směrem na náměstí Götaplatsen. Pokud cestujete s dětmi, ve dne i večer můžete vyrazit do
Zábavního parku Liseberg, který na vás čeká kousek jihovýchodně od ulice Avenyn a které je od dvacátých let minulého století hlavním městským společenským centrem.
V malé čtvrti Vasastan západně od hlavní třídy Avenyn najdete řadu zdobených obytných domů z konce 19. století, několik pěkných malých kaváren a Muzeum užitého
umění Röhsska Museum. Vasastan se táhne na západ k bývalé dělnické čtvrti Haga, která
se ale v poslední době změnila ve vyhledávané útočiště módní a movité elity. Po hlavní
ulici Haga Nygatan se dostanete na rušnou třídu Linnégatan procházející čtvrtí Linné,
stále živější a atraktivnější částí s řadou zajímavých podniků, zavedených starožitnictví
a sexshopů, které rychle doplňují nové kavárny, bary a restaurace. Ještě dál leží mírně
zvlněný park Slottskogsparken vyhledávaný milovníky lenošivého oddechu a slunce.
Z historie
Göteborg vznikl na svém současném místě v průběhu sedmnáctého století na příkaz krále Gustava II. Adolfa, v rámci v pořadí již pátého pokusu o založení výhradně švédského
Jak se Poseidonovi scvrkl penis
str. 115

Göteborgská karta str. 121
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Göteborgský balíček str. 122
Stravování z vlastních zásob str. 124
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Zajímavosti
1 Nya Älvsborg Nasedněte na loď a vydejte se

z přístavu Lilla Bommen na mimořádně zajímavou plavbu přes řeku k pevnosti Nya Älvsborg.
Viz str. 112

2 Utkiken Za úchvatnými pohledy na město
a řeku Göta doporučujeme zamířit na vrchol
věže Utkiken – kde si navíc můžete užít šálek
kávy. Viz str. 112
3 Stora Saluhallen Na rychlý oběd můžete za-

jít do místního vyhlášeného rychlého občerstvení KåGes v prostorách göteborgské tržnice
Stora Saluhallen, kde najdete řadu dobře zásobených stánků se surovinami na piknik. Viz str.
115 a str. 124

UTKIKEN

4 Avenyn Vydejte se na procházku po příjem-

ně rušné hlavní göteborgské třídě Avenyn
a dopřejte si zastávku na náměstí Götaplatsen,
odkud se vám naskytne krásný pohled na město. Viz str. 115

5 Fürstenbergské

galerie, Konstmuseum

Fürstenbergské galerie jsou hlavním lákadlem
místního velkolepého muzea Konstmuseum,
kde na vás čeká množství obrazů nejlepších
švédských tvůrců z devatenáctého a počátku
dvacátého století. Viz str. 116
6 Kavárny

ve čtvrti Haga Vydejte se na procházku čtvrtí Haga, göteborgskou verzí Greenwich Village, kde na vás čeká řada příjemných
kaváren jako stvořených ke sledování okolního
dění. Viz str. 118

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 111
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města bez dánského vlivu. Dánové od středověku ovládali celé západní pobřeží země a od
všech lodí vplouvajících do místních přístavů vybírali vysoké poplatky. Švédské středověké centrum obchodu leželo o 40 kilometrů dál proti proudu řeky Göta a nový Göteborg
(na místě severně od současné polohy města) vznikl právě kvůli snaze vyhnout se tíživým
poplatkům – i když jeho dnešní název se začal používat teprve za vlády Karla XI., který
vybral k novému osídlení ostrov Hisingen, na němž se nachází dnešní severní předměstí.
V následujících staletích se ve městě usazovali britští, nizozemští a němečtí obchodníci
a jejich bohaté kulturní a architektonické tradice jsou tu patrné dodnes. Na řadě míst
najdete řady honosných obchodnických domů s kamennými a štukovými ozdobami
a malovanými kachlemi. Pro město byly mimořádně významné také obchodní styky
s Dálným východem a vliv Orientu je patrný v typických ozdobách mnoha domů. V devatenáctém století obchod s Dálným východem víc než osmdesát let ovládala monopolní
Švédská východoindická společnost, do jejíž göteborgské burzovní budovy mířili za exotickým kořením, čajem a kvalitními látkami obchodníci z celého světa.

3

Staré město a přístav
Kanál Stora Hamnkanalen dělí Staré město na dvě části. Severně od kanálu leží přístav
s velkolepými, mimořádně působivými loděnicemi a na jihu najdete ulice, které se táhnou jižním směrem ke kanálu Rosenlundskanalen a ke skvělé tržnici Stora Saluhallen.
U kanálu Stora Hamnkanalen leží honosné hlavní náměstí Gustav Adolfs torg, pro většinu turistů oblíbený výchozí bod k prohlídce Starého města, s kterým se snadno seznámíte během jednoho dne.

Gustav Adolfs torg

Uprostřed náměstí Gustav Adolfs torg stojí měděná socha Gustava II. Adolfa, který pravou rukou údajně ukazuje na místo, kde svého času prohlásil: „Tady vybuduji moje město“. Současná socha zakladatele města ale není německý originál, který během převozu
do Švédska „unesli“. Místním obyvatelům se nechtělo platit požadované výkupné a raději nechali vyrobit novou. Na západním konci náměstí si můžete prohlédnout budovu
Rådhuset, v které přes silně nápovědný název nesídlí místní radnice, ale už od roku 1673
ji využívá soud. Celkově fádně působící novoklasickou stavbu výrazně vylepšuje přístavba od novátorského funkcionalistického architekta Gunnara Asplunda z roku 1937.

Nordstan
Norra Hamngatan • po–pá 10:00–20:00, so a ne 10:00–18:00 • W nordstan.se

Cestou na sever z náměstí Gustav Adolfs po ulici Östra Hamngatan minete největší švédské nákupní centrum Nordstan, které sice krásou rozhodně neuchvátí, ale milovníky
nakupování potěší nablýskanými obchody a pobočkami snad všech švédských řetězců.
Žádné okázalejší centrum konzumu v Göteborgu nenajdete.

Centralstation

Pokud máte dost času a ještě jste neviděli působivé nádraží Centralstation, můžete si
udělat krátkou zacházku po ulici Burggrevegatan na náměstí Drottningtorget. Nejstarší
švédské vlakové nádraží pochází z roku 1856 a za dobovým průčelím skrývá honosný
a úchvatně zachovalý interiér – pozornost si zaslouží hlavně zakončení dřevěných trámů
v sále s prodejnami vstupenek, s vyřezanými tvářemi tehdejších členů městské rady.

Přístav Lilla Bommen

V poříčním přístavu Lilla Bommen je jasně patrný průmyslový úpadek města, ale současně tu uvidíte působivé výsledky revitalizačních snah zaměřených hlavně na podporu
místní kultury. Na západní straně za přístavem se proti nebi rýsují dnes již zbytečné přístavní jeřáby tvořící pochmurné pozadí bronzovým a narůžovělým žulovým skulpturám
s industriální tématikou lemujícím zdejší nábřeží.
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JIHOVÝCHOD

Jihovýchod
6

Jihozápadní část Švédska nepřitahuje tolik turistů jako pobřežní města a letoviska na jihozápadě, ale bližší seznámení si zaslouží. Kraje Sörmland, Östergötland, Småland a Blekinge lákají hrady, starobylými osadami na březích jezer
a rozlehlými lesy s početnými sklárnami, které byly v minulosti součástí takzvaného „Skleněného království“, a kousek od východního pobřeží na vás čeká
největší švédský baltický ostrov se středověkými městy a pohádkovou krajinou. Vlaková doprava – hlavně mezi městy poblíž východního břehu jezera
Vättern a Stockholmu – je spolehlivá a rychlá a díky řadě pravidelných spojů je
některá místa možné navštívit v rámci jednodenního výletu z hlavního města.
Oblast Blekinge je ve srovnání se svými sousedy z pohledu turistického ruchu tak trochu
chudý příbuzný. Místní města se v propagačních brožurách chlubí bezpočtem lákavých
atrakcí, ale i samotní Švédové přiznávají, že jde o takřka zapomenutý kout – a tedy skvělý cíl, pokud si chcete užít klidu. Sousední historická provincie Småland má pestřejší
zeměpisný ráz a potěší několika výrazně odlišnými městy. Kalmar je krásné starobylé
pevnostní centrum a zaslouží si podstatně víc času, než jen jako často propagovaný výchozí bod k cestě na ostrov Öland. Před nudou, která by se vás mohla zmocnit během
cesty hustě zalesněným vnitrozemím, vás zachrání početné sklárny, v nichž se stále věnují tradiční výrobě skleněných výrobků, které si svým designem a kvalitou získaly oblibu
a uznání po celém světě – i když v současnosti jim trochu škodí až příliš agresivní marketing. Ve Växjö, největším městě celého jihovýchodu, najdete dvě prvotřídní muzea zaměřená na sklářské řemeslo a dějiny švédské emigrace – zemědělské reformy, které zamezili
venkovanům přístup ke společné půdě, a řada špatných sklizní ze země v letech 1860 až
1930 vyhnaly do Ameriky víc než milion obyvatel, tedy celou šestinu tehdejší švédské
populace. Na severním konci provincie a současně na nejjižnějším konci jezera Vättern,
leží Jönköping − díky velkému počtu „nezávislých“ kostelů známý jako švédský Jeruzalém −, skvělá základna pro výpravy podél krásného východního břehu jezera Vättern.
Idylicky pastorální kraj Östergötland lemuje východní břeh jezera Vättern a táhne se na
východ až k pobřeží Baltského moře. K nejvyhledávanějším cílům zahraničních i domácích turistů patří malé město Vadstena na břehu jezera s půvabnými středověkými ulicemi lemovanými strohými klášterními budovami, renesančním palácem a honosným
opatstvím, které tu vzniklo díky horlivému úsilí první švédské světice svaté Brigity.
Kousek od jihovýchodního pobřeží leží dva největší švédské ostrovy Öland a Gotland,
které vzhledem k poloze vynikají neobvykle mírným podnebím. Řadu let slouží jako
hlavní prázdninová destinace domácích turistů a v poslední době jejich půvab začíná
objevovat také čím dál víc návštěvníků ze zahraničí – které láká spousta letního slunce,
pěkné pláže a řada působivých historických (a prehistorických) pamětihodností. Bližší
a menší Öland zaujme příjemně stinnými lesy a rozlehlými kvetoucími loukami a výborně se hodí k několikadennímu klidnému i aktivnímu odpočinku. K dobře známým
Žebrákův příběh str. 199
Povrch ostrova Öland a místní flora
str. 205

IKEA str. 211
Prohlídky a nákupy ve skleněném
království str. 213
Astrid Lindgrenová – tvůrkyně Pipi
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Dlouhé punčochy str. 215
Svatá Brigita Švédská str. 220
Festival Open Art str. 221
Plavby lodí v okolí Örebra str. 223
Středověký týden str. 233
Nejlepší Gotlandské pláže str. 240
Ingmar Bergman str. 241
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Zajímavosti
1 Karlskrona Množství barokních staveb a bohatá námořní minulost dělá z tohoto pobřežního města jednu z nejatraktivnějších destinací
jihovýchodního Švédska. Viz str. 196
2 Kalmar Slott je úchvatný hrad z dvanáctého

století, který následně přestavěli na honosný
renesanční palác. Viz str. 200

KALMARSKÝ HRAD

stávkám během cest historickou provincií
Småland. Viz str. 210
5 Vadstena

je rázovité město na východním
břehu jezera Vättern, sídlo velkolepého opatství, které tu založila první švédská světice svatá Brigita. Viz str. 218

sezení u některého ze úžasných zákusků v půvabně starosvětském prostředí domu z osmnáctého století. Viz str. 204

Gotland Prohlédněte si pozoruhodné pevnostní hanzovní město a přidejte se k tisícům mladých Švédů, kteří na tento nádherný
ostrov v Baltském moři jezdí každé léto hlavně
za zábavou. Viz str. 233

4 Utvandrarnas Hus, Växjö Návštěva muzea
přibližující působivé osudy milionů Švédů, kteří museli v devatenáctém století emigrovat do
Spojených států, patří k takřka povinným za-

7 Pláž Sjaustrehammaren, Gotland Vychutnejte si odpočinek na klidné, takřka panenské
písečné pláži poblíž osady Ljugarn, na okraji
borového lesa a rozlehlých luk. Viz str. 240

3 Kullzénska

Caféet, Kalmar Dopřejte si po-

6 Visby,

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 196
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hlavním atrakcím Gotlandu patří hlavní město Visby, bývalé středověké hanzovní centrum, kde v letních měsících, kdy do něj připlouvají trajekty plné mladých Švédů mířících za sluncem, vodou a zábavou, vládne takřka karnevalová atmosféra. Ve zbývajících,
v řadě případů mimořádně kouzelných částech ostrova se ale s mnoha turisty nepotkáte,
takže se můžete těšit na klid a spoustu zajímavých zážitků.

Karlskrona
Jediným skutečně zajímavým místem kraje Blekinge je pěkné hlavní krajské město
KARLSKRONA, které si zaslouží řekněme tak jednodenní zastávku. Leží na největším
z řady příjemně větrných ostrovů a na rozdíl od většiny dalších měst jižního Švédska potěší typicky okázalou barokní architekturou.
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Pomozte nám aktualizovat informace
Věnovali jsme velké úsilí tomu, abychom zaručili, že sedmé
vydání průvodce Švédskem bude přesné a aktualizované.
Avšak věci se mění, „objevují“ se nová místa, mění se
otevírací doba, hotely a restaurace zvyšují ceny a snižují

úroveň nabízených služeb. Pokud si myslíte, že máme
špatné informace nebo jsme něco vynechali, budeme rádi,
když nás opravíte, seznámíte nás s novou adresou, cenou,
otevírací dobou či telefonním číslem.

O AUTORECH
James Proctor pracuje pro nakladatelství Rough Guides od roku 1995
a od počátku se zaměřuje na severské země. Podílel se na průvodcích
Švédskem, Islandem a Finskem a je autorem jediného anglického
průvodce Faerskými ostrovy a Laponskem. K jeho obtížně
pochopitelným přednostem patří dokonalá znalost švédštiny, kterou
pravidelně uvádí v úžas Švédy a většinu ostatních lidí, s kterými se
setkává. V polovině devadesátých let žil a pracoval ve Stockholmu jako
skandinávský korespondent BBC a nyní se do Švédska pravidelně vrací
za přírodou do svého srubu hluboko v lesích.

Steve Vickers žije střídavě v Anglii a Švédsku, kde jsou mu věrnými
průvodci zima, déšť a vítr. Když právě neputuje severní Evropou,
najdete ho v Asii, kde se podílel na průvodcích Thajskem, Laosem
a jihovýchodní Asií.
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