
Laponsko je parádní oblastí, 
bez ohledu na období a část, 
do které se chystáte. Pro 
středoevropského turistu není 
špatné zvolit jako cíl území 
mezi norským přístavem Narvik 
a švédskou Kirunou. 

Jet do Laponska v létě s sebou 
nese sice jistotu překrásné, 
pohádkové krajiny, ale také jis-
totu výživného kontaktu s drob-

nými létajícími potvorami všeho 
druhu. Dá se to zvládnout, ale 
chce to přípravu. 

Toužíte-li se komárům a spol. 
bezpečně vyhnout, zavítejte 
do Laponska během polární zimy. 
Ani ti nejotužilejší komáři nezvlá-
dají venkovní teploty pohybující 
se hluboko – a hlavně pořád – 
pod bodem mrazu. 

A tady se můžeme chytnout 
jedné důležité věci, kterou třeba 

záhodno zmínit hned na začátku 
– bytosti vyhledávající slunné, 
teplé kraje a trpící sebevražedný-
mi myšlenkami, kdykoliv teplota 
poklesne pod dvacet nad nulou, 
si cestu do Laponska neužijí. 
Země Sámů totiž leží zhruba 
od severního polárního kruhu 
výš. Z čehož mnohé vyplývá. 
Milovníci středomořských pláží 
a olivových hájů tak budou 
v těchto koutech Starého světa 

LAPONSKO
text Ladislav Tajovský

SEVER

SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ (ALE JEN NĚKDY)

foto Lída Černá a Petra Tachecí
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obtížně hledat poklidné spočinu-
tí pro svá unavená těla. 

Od Lofot až k poloostrovu Kola
Ti, kteří podniknou cestu 
na sever v zimních měsících, 
musí řádně rozvážit, kterou část 
Laponska zvolí. Rozkládá se totiž 
od norských Lofot až k poloost-
rovu Kola v západní části Ruska 
a přes některé společné jme-
novatele nabízí docela odlišné 

krajinné typy. Drtivá většina 
turistů směřujících za polární 
zimou vybírá mezi Finskem, 
Norskem a Švédskem. Ruskou 
část Laponska ponechme stranou 
s tím, že … leží v Rusku, čímž je 
mnohé dáno. Ne že by politické 
hranice měly nějaký určující vliv 
na charakter přírody, ale přece 
jen, řekněme si to na rovinu, 
mezi Skandinávií a Ruskem jsou 
jisté rozdíly. 

Pro začínající turisty, kteří 
chtějí poznat zimní krásu polár-
ních krajů, je asi nejlepší vyrazit 
do spíše plochého a lesnatého 
Finska. Ti zkušenější se mohou 
rozmáchnout a vyrazit někam víc 
do hor, jak se dočtete v tomto 
textu.

Jak již bylo naznačeno výše, 
Laponsko nabízí nepřeberně 
míst, kam se vypravit. Pro stře-
doevropského turistu, který chce 
vidět jednu z nejhezčích částí 
Skandinávie, nestrávit třetinu 
dovolené na cestě a také vše 
pořídit za rozumné peníze, není 
špatné zvolit jako cíl cesty oblast 
mezi norským přístavem Narvik 
a švédskou Kirunou. Poměr-
ně dobře se sem dostanete – 
do Harstadu poblíž Narviku létají 
nízkonákladové spoje a z Narviku 
do Kiruny jezdí nikoliv levný, ale 
spolehlivý vlak, z nějž můžete 
na několika místech vystoupit 
a – doslova – rovnou nazout to, 
v čem se chcete na místě pohybo-
vat. Navíc cestou vlakem uvidíte 
jedno z nejznámějších panoramat 
severu, tzv. bránu Laponska. Ta 
se prostírá nedaleko Abiska, 
kousek od největšího jezera 
oblasti, Torneträsk, a když máte 
dobré počasí, patří k pohledům, 
na které se nezapomíná.

Národní park Abisko
A právě národní park Abisko 
bývá velmi častým východiskem 
těch, kteří se rozhodnou vydat 
směrem na jih po asi nejznámější 
švédské turistické trase – Kung-
sleden. „Královská cesta“ právě 
u Abiska začíná (nebo končí, 
když razíte z jihu) a její nejse-
vernější část je tím, co by si měl 
každý milovník zimního severu 
povinně odškrtnout jako splněné, 
než vyrazí někam dál. 

V Abisku, známém, ale příjem-
ném a tak trochu rodinně půso-
bícím turistickém centru, můžete 
dokoupit vše, co potřebujete 
na cestu. Hovoříme spíše o „tech-
nických“ věcech – jídlo výrazně 
levněji pořídíte v Narviku. Autor 
však doporučuje obstarat potra-
viny doma, neboť vše k snědku 
na nějakých 10–12 dnů do letadla 
v rámci reálného váhového limitu 
nacpete (když víte jak) a víc 
toho nakonec stejně neunesete. 
Nebo unesete, když to vezete 
na bobech, ale jsou to většinou 
tak či onak zbytečnosti. Takže se 

nebojte limitu 20 kg vyraženého 
na letence, plně (ovšem inte-
ligentně) využijte příručního 
zavazadla a můžete směle neřešit 
otevírací dobu obchoďáků v Nar-
viku či jinde. Je to vyzkoušené 
a prověřené.

Než vyrazíte, řádně si pro-
myslete, na čem půjdete. Jsou 
v zásadě dvě možnosti, přičemž 

Brána Laponska se prostírá 
nedaleko Abiska, kousek 
od největšího jezera oblasti, 
Torneträsk, a když máte dobré 
počasí, patří k pohledům, 
na které se nezapomíná.
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jedna má dvě podvarianty. 
Pochopitelně jde na jedné straně 
o sněžnice, na druhé o lyže. 
A lyže buď klasické běžky, nebo 

zde hojně rozšířené backcountry. 
Vše má svoje, jako vždy; napro-
stá většina těch, které potkáte, 
bude mít na nohou nějaká ta širší 
či tenčí, kratší či delší (to spíš) 
prkýnka. Autor textu však vždy 
sáhnul ke svým milovaným sněž-
nicím, přičemž důvody k jejich 
preferenci mají v jeho případě 
částečně racionální jádro (menší 
riziko zničení, teplejší a k vícero 
účelům použitelné botky), částeč-
ně však vycházejí z letité obliby 
a citové náklonnosti k tomuto 
u nás stále ještě lehce exotické-
mu dopravnímu prostředku.

Pulky vs. boby
Další dilema je nutno vyřešit při 
volbě mezi tím, jak a do čeho 
zabalíte náklad. Opět – naprostá 
většina turistů zde využívá… co 
jiného než batoh, který si prostě 
hodíte přes záda a šupajdíte. 
Táhnout zásoby a vše ostatní 
na pulkách za sebou po upra-
vené, rolbou či skútrem projeté 

stopě je určitě bezva. Je to asi 
lepší i v případě, kdy cesta 
projetá není. Jsou s tím však také 
spojené jisté náklady – origi-
nální pulky nejsou nijak levnou 
záležitostí a velmi obtížně se 
v případě nouze transportují 
jinak, než tak, jak se transporto-
vat mají, tedy zapřažené za chu-
dákem, který je táhne. Chůze 
s batohem na zádech je zase 
náročnější, za to ale na letišti 
ušetříte váhu i otravování se 
s neskladným harampádím, které 
jinak nevyužijete – a to obzvlášť 
ve střední Evropě, co si budeme 
namlouvat.

Docela rozumným kompro-
misem pro ty, jež nestresuje, 
že vypadají vedle vybavených 

Brána Laponska patří k pohledům, na něž se nezapomíná

Národní park Abisko bývá velmi 
častým východiskem těch, kteří se 
rozhodnou vydat směrem na jih 
po asi nejznámější švédské turistické 
trase – Kungsleden.

Autor článku u jednoho ze srubů
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Skandinávců mírně amatérsky, 
jsou obyčejné dětské boby té 
nejběžnější postsocialistické pro-
venience. Z hlediska ovladatel-
nosti v terénu, vizuálního souladu 
s divokou severskou přírodou 
a již zmíněného pocitu odliš-
né cenové kategorie jsou sice 
jednoznačně horší, ale na druhou 
stranu je pořídíte za několik 
(málo) set českých korun, nevy-
trháte si vlasy, když se s nimi 
něco stane a v případě nouze 
jsou velmi efektivně nositelné 

připnuté na batohy, jestliže není 
zbytí a musíte vyrazit klasicky 
s plnou polní na nebohých bed-
rech. Doporučení z vlastní zku-
šenosti tedy zní – sebrat někde 
v příbuzenstvu staré boby, kus 
festovní šňůry a směle do toho. 
Ideální k připnutí kolem pasu 
je upravený lezecký sedák nebo 
pás určeny primárně pro borce 
z posiloven. Docela se osvědčilo 
mít třeba jedny boby do dvo-
jice a lehčí věci nést v batohu 
na zádech, spolu s denním jídlem 

a dalšími nezbytnostmi. Ale je to 
na každém, nešetříte-li penězi, 
není problém si na místě cokoliv 
vypůjčit. Už tedy za švédské či 
norské koruny. A to je, vězte, 
trochu jiný nápoj.

Pod horu Kebnekaise
Standardní trasa, na níž stačí plus 
minus 10 dnů včetně dopravy 
z Prahy a zpět, vede od Abiska 
k osadě Nikkaluokta pod nejvyš-
ší švédskou horou Kebnekaise 
(2111 m n. m.). V Abisku jste z Nar-

Skandinávie je vyhlášená skvělou ubytovací infrastrukturou 
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viku vlakem za chvilku, doprava 
zpět z Nikkaluokty (autobusem) 
přes Kirunu až na letiště se dá 
bez problémů zvládnout během 
jednoho dne. A mezi tím můžete 
nerušeně šlapat po již zmíněné 
Královské cestě, kde budete 
potkávat v závislosti na počasí 
více či méně početné skupinky 
turistů, případně ji kopírovat 
některým ze souběžných údolí. 
V těch si budete mnohem víc 
užívat polární samoty a nefalšo-
vané zimní romantiky. Ale také 
neprošlapaných cest a v případě 
špatného počasí i docela drsných 
noclehů ve stanu.

Vůbec „ubytování“: Skandinávie 
je proslulá skvělou infrastrukturou 
sloužící turistům. Ovšem jsou zde 
značné rozdíly. Zatímco ve Finsku 
mohou neorganizované skupinky 
využívat nezpoplatněných srubů, 
případně si pronajmout ty placené 
za velmi rozumné ceny, Švéd-
sko a Norsko jsou trochu jinde. 
Oblast, kterou si zde popisujeme, 

je sice také protkána poměrně 
hustou sítí „ubytovacích kapacit“, 
ovšem velká většina z nich je 
všechno, jen ne levná (tj. nocleh 
za ekvivalent 700–900 českých 
korun). Každopádně při znalosti 

terénu i zde můžete spát levně či 
přímo zdarma, aniž byste si museli 
připadat jako horda slovanských 
nájezdníků využívajících skandi-
návské pohostinnosti. 

Konkrétně na této části Krá-
lovské cesty jsou na půli cesty 
mezi placenými chatami méně 
komfortní, ale zcela postačující 
boudy, kde se nic neplatí. Takové 
jsou nakonec i mimo Královskou 
cestu, ale chce to důkladnou 
logistickou přípravu doma, abyste 
se pak nedivili, když ve sněhové 
bouři zavítáte k placené chajdě, 

V Laponsku si užijete pravou polární romantiku

Laponsko (laponsky Sápmi, švédsky 
Lappland, norsky Sameland, fi nsky Lappi 
a rusky Лапландия) je výraz pro území, 
které obývají kmeny Sámů. Ti byli dříve 
nazývani Laponci, dnes je však toto 
označení většinou považováno za han-
livé. Laponsko zahrnuje severní část 
Skandinávie (Norsko, Švédsko a Finsko) 
a poloostrova Kola v Rusku.

Krajina
Převážná část Laponska leží na severu 
za polárním kruhem, čemuž odpovídá 
také přírodní ráz krajiny. Západní část 
oblasti je hornatá, zvyšující se směrem 
k norské hranici.). Na švédské straně 
směrem od hranice se nacházejí mohutné 
řeky tekoucí od severozápadu na jihový-
chod, na tomto území také najdete horu 
Kebnekaise, s 2111 metry je nejvyšším 
bodem Švédska. Na severovýchodě má 
terén podobu nízké plošiny se spoustou 
močálů a jezer, z nichž je největší jezero 
Inari ve fi nském Laponsku.

Fauna
Typickými zástupci fauny jsou na území 
Laponska vlci, sobi, kteří tu jsou hojně 
chováni Sámy, a mořští i suchozemští 
ptáci. Oblast – bohužel pro turisty – obývá 
také velké množství hmyzu, které se 
vyskytuje během krátkého léta. Oblast 
také oplývá množstvím říčních i sladko-
vodních ryb.

Laponsko

V laponské zimě se vyplatí strpět 
trochu mrazu, protože ten často 
znamená jasno. A jasno může 
znamenat polární záři.
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kde po vás přátelští Skandinávci 
budou chtít docela nepřátelské 
peníze. Plus je samozřejmě vždy 
možnost – a v případě, že nechce-
te pouze stínovat ty nejchozenější 
části, i nutnost – mít s sebou 
stan. Pak se je ale nutné připravit 
na nocleh, kdy v noci venkovní 
teplota běžně atakuje i minus dva-
cítku; a ani nemusíte mít nějaké 
obzvláštní štěstí, aby to bylo ještě 
o deset víc. Tedy míň. Samozřejmě 
ale záleží na měsíci – teplomilo-
vé by měli zapomenout na dobu 
do konce února, kdy je průměrná 
teplota nepřímo úměrná počtu 
hodin, kdy je na obloze slunce. 
Na druhou stranu i zde uprostřed 
zimy můžete zažít několik dnů, 
kdy je sníh nechutně mokrý, pro-
tože je kolem nuly. 

V laponské zimě se vyplatí 
strpět trochu mrazu, protože ten 

často znamená jasno. A jasno může 
znamenat polární záři. A to je věc, 
která tam na severu zahřeje, byť 
samozřejmě ne tolik jako láska. 

Nebo kamna, že. A ta jsou zde 
v každé boudě, bez výjimky, aspoň 
co je autorovi známo. Takže směle 
na sever.

xxxxxxxxx

Příprava proviantu

„ZIMA NENÍ ROČNÍ OBDOBÍ,  
ALE ZVLÁŠTNÍ ÚKOL“ 

WWW.HANWAG.DE

XERRO PLUS WINTER GTX®

Nejprodávanější zimní model bot s originální 
Hanwag IceGrip podrážkou. V těchto lehkých 
botách s vysokým tepelným komfortem, 
se díky unikátní technologii IceGrip 
cítíte pevní v kramflecích. Tyto 
teplé a nepromokavé 
zimní boty poskytují 
zároveň ochranu 
proti chladu od země 
díky odnímatelné 
termovložce.

[SINCLER LEWIS]
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