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Sweden Rock provází díky maximálně 
profesionálnímu přístupu oprávněně 
pověst jednoho z nejlépe organizovaných 
festivalů vůbec. Každoročně nabízí přehlídku 
toho nejlepšího ze světa klasického 
rocku, hardrocku, metalu, blues a dalších 
spřízněných žánrů. O Sweden Rocku mohu 
hovořit jen v superlativech. V průběhu 
několikaleté vzájemné spolupráce mám s jeho 
pořadateli skutečně jen pozitivní zkušenosti.

Z HISTORIE FESTIVALU SWEDEN ROCK
První ročník tehdy ještě Sommarfestivalen 
(Letní festival) se uskutečnil v roce 1992  
ve městě Olofström. Cílem pořadatelů bylo 
nabídnout publiku hudbu, která nebyla 
v té době na švédských festivalech příliš 
podporovaná: klasický rock, hardrock, folk 
a blues. Hvězdami prvního ročníku se stali 
NAZARETH a VISHBON ASH. 

V letech 1993–1997 se festival přestěhoval 
do Karlshamn a podle názvu města byl 
přejmenován na Karlshamn Rock Festival. 
Žánrově byl v tomto období zaměřen 
převážně na klasický rock v zastoupení  

skupin jako LYNYRD SKYNYRD, BLACK 
SABBATH (období, kdy byl za mikrofonem 
Tony Martin), BACHMAN TURNER OVERDRIVE 
a FLEETWOOD MAC. 

Zájem o festival narůstal a kapacita areálu 
již nebyla dostačující. V roce 1998 se stále 
ještě Karlshamn Rock stěhuje na místo, kde 
se festival koná v současnosti – v okolí vísky 
Nerje. Největšími taháky prvního ročníku v 
nové lokalitě byli STATUS QUO, DEE SNIDER, 
BLUE OŸSTER CULT, a dokonce SIMPLE 
MINDS. Pozvat zástupce syntetického pop-
rocku byl ze strany pořadatele dost odvážný 
krok. V té době ještě nebyly multižánrové 
festivaly podporované tak jako v současnosti. 
SIMPLE MINDS nemusela spousta ortodoxních 
rockerů strávit, na druhou stranu přilákala 
kapela slušný počet nových návštěvníků. 

V roce 1999 je festival finálně přejmenován 
na Sweden Rock. Ve stejném období je po 
desetileté přestávce na vzestupu opět heavy 
metal, a tak se hlavními lákadly tohoto 
ročníku stali MANOWAR, MERCYFUL FATE  
a MOTÖRHEAD.
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Rok 2001 s sebou přináší 
radikální změny. Festival má nový 
management a rapidně mění 
strategii. Popularita Sweden Rocku 
raketově stoupá, monstr akce se 
stává jednou z nejslavnějších na 
světě. Pořadatelé nepřekračují 
denní kapacitu 35 000 diváků 
z důvodu udržení nastavené 
úrovně a kvality poskytovaných 
služeb. Každoročně festival 
navštíví fanoušci z více jak 50 zemí 
světa. Vystupují zde ikony jako 
AEROSMITH, KISS, GUNS N‘ ROSES, ZZ TOP, 
SOUNDGARDEN, ALICE COOPER, BLACK 
SABBATH, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, 
MÖTLEY CRÜE, SCORPIONS, RUSH, IRON 
MAIDEN, JUDAS PRIEST, ACCEPT a mnohé 
další. Svou jedinečnost Sweden Rock pečetí 
velmi moudrým krokem. Každý rok zařazuje 
do seznamu účinkujících jména, která se 
neobjevují v průběhu sezony na žádném 
dalším evropském festivalu. Velmi často 
i umělce, kteří se v rámci Evropy objeví 
jednorázově pouze na festivalu Sweden 
Rock. 

MÍSTO KONÁNÍ A ZAJÍMAVOSTI KOLEM
Sweden Rock festival se koná v areálu vesnice 
Nerje, která se nachází čtrnáct kilometrů  
od města Sölvesborg v provincii Blekinge 
County na jihu Švédska. Nejrychlejší způsob, 
jak se dostat na festival z České republiky,  
je letecky do Kodaně. Dále vlakem přímo  
z letiště do Malmö, kde je potřeba přestoupit 
na navazující spoj do Sölvesborgu. Z Kodaně 
jezdí i přímé spoje. Na místním nádraží je 
k dispozici oficiální stánek Sweden Rock 
festivalu s velmi přátelským personálem 
a perfektním info servisem. Přímo před 
nádražím stojí festivalové autobusy, takže 

ACE FREHLEY / Foto: Jan Tatar

BiLLY idoL / Foto: Jan Tatar
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cesta do areálu je dokonale podchycena. 
Autobusy jezdí velmi často, nejsou žádné 
časové prodlevy a dlouhé fronty. Pořadatelé 
Sweden Rocku nabízí svým návštěvníkům 
ubytovaným v hotelech okolních měst 
možnost využití autobusové dopravy. 
Zhruba třicet minut po skončení posledního 
vystoupení dne a každé ráno zpět do areálu. 
Kyvadlová doprava je zpoplatněna.

Festivalová plocha je rozdělena do dvou částí, 
kde se nachází pět pódií. Na straně jedné jsou 
umístěny Festival Stage a Rock Stage, a na 
straně druhé Sweden Stage a 4Sound Stage. 
Uprostřed je situován Rockklassiker Stage. 
Termínem konání festivalu je již tradičně  
první červnový týden, a to od středy do soboty. 
První festivalový den jsou Festival Stage  
a Rock Stage uzavřeny a účinkující se střídají 
na ostatních třech pódiích. V průběhu čtyř 
dnů se na pěti pódiích vystřídá přes osmdesát 

účinkujících. Program je sestaven tak, aby měl 
každý interpret dostatek času na svou show 
a rozhodně nejsou preferovaná jen notoricky 
známá jména. Všichni účinkující vystupují za 
velmi solidních podmínek. Fanoušci se mohou 
se spoustou svých oblíbenců setkat v rámci 
bohaté nabídky autogramiád.

Záměrem pořadatelů není jen nabídnout  
fanouškům to nejlepší ze světové scény.  
I přes neustále rostoucí počet zájemců  
neupouští od původní vize. Poskytují perfektní 
servis ve všech ohledech. V areálu je nepře- 
berná nabídka občerstvení všeho druhu.  
Díky množství nabízeného sortimentu nejsou 
před stánky velké fronty. Pro mnohé mohou 
být odrazující dost vysoké ceny za občerstvení 
a nápoje. Naštěstí i tento aspekt je podchyce-
ný. V marketu před vstupem do areálu  
je možné zakoupit potraviny, nápoje a další 
doplňkový sortiment za přijatelné ceny. 

MiCHAEL MonRoE / Foto: Jan Tatar
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 Zatímco se u většiny festivalů uklízí až 
po jejich skončení, pořadatelé Sweden 
Rocku přistupují ke svým hostům mnohem 
odpovědněji. Po celou dobu konání festivalu 
je v pohotovosti 200 lidí, kteří se nepřetržitě 
starají o pořádek v areálu. Fanoušci si tak 
mohou v klidu odpočinout v trávě, protože 
je neobtěžují žádné odpadky kolem. Dalším 
tipem pro relaxaci je několik minut vzdálené 
Baltské moře. Obrovskou devizou festivalu 
jsou rovněž velmi čisté toalety. Podceněna 
není ani bezpečnost a zdravotní péče. Obojí 
funguje na profesionální úrovni. 

O bezpečnost je skutečně dobře postaráno, 
což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. 
Poslední festivalovou noc v roce 2004  
jsem se probudila poté, co mi kolem  
mého stanu létaly lahve, a po několika  
minutách se stan zbořil. Musela jsem se 
vysoukat ven. Opodál na mě pokřikovali 

nějací opilci. Rozhlédla jsem se kolem  
a zahlédla dva policisty. Řekla jsem jim,  
co se stalo a že se bojím zůstat v kempu 
do rána. Neměla jsem šanci se v tuto noční 
hodinu kamkoli dostat. Pánové mi ochotně 
znovu postavili stan a ujistili mě, že mě 
do rána pohlídají. Moc jsem jim z principu 
nevěřila, ale neměla jsem na výběr. Ráno 
skutečně stáli pár metrů od mého stanu  
a s úsměvem na tváři se mě zeptali, jestli je 
již vše v pořádku. Ve Švédsku státní orgány 
různými zákony a nařízeními odrazují od 
konzumace alkoholu anebo jí alespoň notně 
ztěžují. Někteří tamní obyvatelé se vydávají 
na festival právě za účelem svobodné 
konzumace lihovin. Pár jedinců si dění 
festivalu nemůže pamatovat, protože leží  
v trávě na káry již před jeho začátkem. To je 
asi tak jediné negativum, které jsem na této 
akci zaznamenala. S tímto faktem ovšem 
pořadatelé nemají šanci cokoli udělat. 

RATT / Foto: Jan Tatar
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MÍSTO, KDE SE ZASTAVIL ČAS
Toto tvrzení je pouze symbolické a je míněno 
v tom nejlepším slova smyslu. Sweden Rock 
je snad jediným místem (pokud ne na světě, 
tak v Evropě určitě), kde je možné se alespoň 
na pár dnů přenést do 80. let. Nebýt této 
události, tak by mě ani ve snu nenapadlo, 
že po naší planetě chodí v současnosti stále 
tolik vyznavačů glam rocku. Pokaždé mě baví 
pozorovat originální styling a outfity rockerek 
a rockerů, pro které je glam rock zkrátka 
celoživotní styl a bez ohledu na nové trendy 
mu zůstávají ortodoxně věrní. 

MŮJ PRVNÍ SWEDEN ROCK  
A NĚKOLIK NEZAPOMENUTELNÝCH 
MOMENTŮ Z DALŠÍCH LET!
Vzpomínek ze Sweden Rocku mám pomalu 
na sepsání knihy. Podělím se s vámi o ty, jež 
jsou spojené s mou první cestou na tento 

THE QuiREBoYS / Foto: Jan Tatar

STEEL PAnTHER / Foto: Jan Tatar
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festival, i z některých dalších let. Vybírám 
především takové, které nelze zažít jinde, 
než právě na Sweden Rocku. 

V roce 2004 se vydávám na Sweden 
Rock poprvé a vyrážím odvážně sama. 
Ústředními headlinery tohoto ročníku 
festivalu jsou JUDAS PRIEST, SCORPIONS  
a EUROPE. Příjemným zpestřením celé 
události je krásná Vanessa Warwick. 
Populární moderátorka pořadu Headbangers 
Ball, který moderovala v letech 1990 až 1997 
na hudební stanici MTV. Vanessa avizuje 
hlavní hvězdy na Rock Stage a Festival Stage.   

Ročník 2004 se nese hlavně v duchu návratu 
skupiny EUROPE na hudební scénu. S výjimkou 
jednoho společného novoročního vystoupení 
v roce 1999 ve Stockholmu, se EUROPE opět 
setkávají na pódiu po dvanácti letech. Po 
osmnácti letech se do kapely vrací kytarista 
John Norum. EUROPE znovu vystupují v sestavě 
slavné éry „The Final Countdown“. Již ve vlaku 
z Malmö je ze všech stran slyšet jejich skladby. 
Někteří fanoušci jsou oblečení a učesaní ve stylu 
EUROPE z období jejich největší slávy. Oslavují 

návrat jedné z nejúspěšnějších švédských 
rockových kapel všech dob. Obrovský zájem 
ze strany novinářů je samozřejmě o tiskovou 
konferenci znovuzrozených EUROPE. Před 
konferencí se rojí spekulace – nikdo, kromě 
kapely a vydavatele zatím netuší, jakým  
směrem se bude nová éra EUROPE ubírat. 
Kapela působí uvolněně a velmi odhodlaně. 
Nové album není zatím k dispozici. Je zcela  
jasné, že kapela nepůjde ve šlépějích slavné éry 
„The Final Countdown“, za kterou jsou členové 
velmi vděční a skladby z tohoto alba budou 
mít vždy místo v jejich koncertním repertoáru. 
Muzikanti se rozhodují dělat hudbu po svém tak, 
jak jí cítí bez tlaku vydavatelských firem  
a managementů, jaký zažívali v 80. letech.  
V průběhu nezapomenutelného comebackového 
vystoupení zazní skladby z prvních čtyř alb. 
Koncert překvapivě startuje skladbou „Seven 
Doors Hotel“ a samozřejmě následuje série 
největších hitů jako „Superstitious“, „Time 

PoiSon / Foto: Jan Tatar

MoTHER´S FinEST / Foto: Jan Tatar
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Has Come“, „Wings Of Tomorrow“, „Sign 
Of The Times“, „Let The Good Times Rock“, 
„Cherokee“, „Rock The Night“, akustická verze 
veleúspěšné balady „Carrie“, nesmrtelná „The 
Final Countdown“ a další. EUROPE poprvé 
naživo představují jedinou novinku „Start From 
The Dark“ (z alba „Secret Society“, vydaného 
v roce 2006). Pro většinu fanoušků včetně mě 
je koncert obrovskou nostalgií. EUROPE jsem 
předtím měla možnost vidět pouze jednou 
v roce 1992 v Praze. Atmosféra koncertu je 
nepopsatelná. Jako žena nemohu opomenout 
zmínit fakt, že se na vzhledu muzikantů čas 
opravdu nepodepsal. Na tomto místě se 
záměrně přesunu o několik let vpřed – do 
roku 2013. Devět let po návratu jsou EUROPE 
stálicí hudební scény a patří mezi nejlepší live 
kapely vůbec. Na Sweden Rocku 2013 mají další 
výjimečné vystoupení k oslavám 30. výročí od 
vydání jejich debutového alba. Volba padla na 

Sweden Rock, protože právě tady odstartovali  
v roce 2004 podruhé svou kariéru. Překvapením 
večera jsou dva speciální hosté. Prvním je Scott 
Gorham (THIN LIZZY, BLACK STAR RIDERS), s 
nímž si EUROPE zahráli cover „Jailbreak“ od THIN 
LIZZY. Jako druhý je pozván Michael Schenker 
(MSG, ex-SCORPIONS, ex-UFO) a vybrán je cover 
„Lights Out“ od UFO. Celý koncert se nahrává 
a poté vychází jako live album a DVD s názvem 
„Live at Sweden Rock – 30th Anniversary Show“. 

Mezi raritní a vydařená vystoupení roku 2004 
bezesporu patří koncert amerických glam rockerů 
DANGER DANGER. Začínají v pravé poledne. To 
pro Newyorčany znamená 6:00 hodin ráno. Jak 
sami avizují, nikdy není příliš brzy na to začít pít. 
V jejich setu nechybí hity „Bang Bang“ a „Naughty 
Naughty“, které svého času zněly na MTV  
v pořadu Headbangers Ball. Došlo i na emotivní 
baladu „I Still Think About You“.  Výborná party  

EuRoPE / Foto: Stefan Johansson
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na rozjezd dalšího dne. Záhadou tak trochu 
zůstává, proč se DANGER DANGER nikdy 
nepovedlo výrazněji prosadit, obzvlášť v Evropě. 
Můžeme se ptát, proč třeba POISON ano a oni ne. 
Takových otázek bychom si mohli v případě řady 
dalších umělců klást mnohem více. 

Mezi nezapomenutelné momenty patří koncert 
sester Ann a Nancy Wilson a jejich legendární 
formace HEART. Nikdy předtím ani poté až do 
současnosti jsem neměla možnost navštívit další 
jejich vystoupení. Ann a Nancy doprovází na 
Sweden Rocku 2004 dvě velké osobnosti rockové 
scény: kytarista Gilbert J. „Gilby“ Clarke  
(ex-GUNS N‘ ROSES) a Mike Inez (ex-OZZY 
OSBOURNE/ALICE IN CHAINS). Překvapivě 
zastupuje komerčně úspěšné období 80. let 
pouze megahit „Alone“, který si užíváme  
v akustické verzi. Musím říct, že hlas Ann zní 
naprosto fantasticky a Nancy vypadá o dvacet 

let mladší, než ve skutečnosti je. Ann a Nancy 
nevolí skladby z 80. let, jak mnozí očekávali. 
Sebevědomě sází na zaručené jistoty jako 
„Barracuda“, „Straight On“, „Crazy On You“  
z období 70. let, se kterými se proslavily hlavně 
v USA. Několika písněmi propagují také aktuální 
novinku „Jupiters Darling“. Přídavky patří dvěma 
coverům od LED ZEPPELIN, „Black Dog“ a „Misty 
Mountain Hop“. 

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS vystupují zřídka 
mimo Spojené státy americké. Sweden Rock se 
jejich vystoupení dočkal v roce 2011. Energická 
rocková diva doslova strhla publikum od samého 
začátku svého vystoupení. Jsem překvapena, 
jak velkou oblibou se může Joan Jett pochlubit 
v Evropě. S každou skladbou se obecenstvo 
rozšiřuje o několik dalších tisíc nadšených 
fanoušků převážně ženského pohlaví. Set 
zahajuje Joan Jett skladbou „Bad Reputation“. 

ELo / Foto: Jan Tatar
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Dobrá volba, jak dostat publikum do správné 
nálady. Mezi písněmi Joan s nadhledem vtipkuje. 
Nelze zapomenout na její výrok: „Je nádherné, 
když se dva lidé milují. Mnohem krásnější je, když 
se milují tři a minimálně jedním z nich je muž.“ 
Z období RUNAWAYS Joan volí „Cherry Bomb“, 
„School Days“ a „Wait For Me“. Nesmí chybět ani 
„I Hate Myself (For Loving You)“ a slavná „I Love 
Rock’n’Roll“. 

Je 6. června 2013 odpoledne a před Rock Stage je 
slušně narváno. Očekává se příchod AOR legendy 
SURVIVOR. Premiérové vystoupení ve Švédsku  
a premiéra i pro mě. Kapela exkluzivně vystupuje 
s oběma zpěváky. Dave Bickler a Jimi Jamison 
se během setu střídají na pódiu a v některých 
skladbách se objeví i společně. SURVIVOR se 
nejvíce proslavili v 80. letech, kdy svými hity 
doslova bořili přední příčky hitparád. Je tedy 
pochopitelné, že v průběhu koncertu zazní best of 

SURVIVOR právě ze zmíněného období. Z nějakého 
důvodu nezazněl publikem tolik skandovaný hit 
„Popular Girl“. Zato nechyběly „Burning Heart“,  
„It’s The Singer Not The Song“, „High On You“, 
„Rebel Girl“, „The Search Is Over“, „I Can’t Hold 
Back“ a finální megahit, soundtrack k filmu Rocky 
III – „Eye Of The Tiger“. Jsem vděčna, že jsem 
alespoň jednou mohla vidět spojení SURVIVOR  
a Jimiho Jamisona. To už se bohužel vzhledem 
k jeho úmrtí v září roku 2014 opakovat nebude. 

U Festival Stage jsou téhož odpoledne 
překvapivě přední řady zabrány velmi 
mladičkými fanynkami. Možná by se dalo 
předpokládat, že právě vystoupí někdo z jejich 
novodobých idolů. Na pódiu se však připravuje 
64letý RICK SPRINGFIELD. Věk uvádím naprosto 
záměrně. Rick je důkazem toho, že pokud se 
člověk rozhodne vypadat dobře, tak to tak 
prostě bude bez ohledu na věk. Nejenže vypadá 

GARY MooRE / Foto: Jan Tatar
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neskutečně dobře a působí, že mu je minimálně 
o 30 let méně, ale je i ve výborné fyzické kondici. 
Rick se náramně baví a užívá si přízně mladých 
krásek. Pomalu častěji než na pódiu se vyskytuje 
v davu v jejich obležení, neustále objímán  
a oplácáván. Publikum již dokonale ovládá texty 
z novinkového alba „Songs For The End Of The 
World“ a suverénně zpívá společně s Rickem 
„Wide Awake“, „Our Ships Sinking“ ad. Největší 
ovace po právu sklízí „I Hate Myself“. Nechybí 
samozřejmě největší hity jako „Love Somebody“, 
„Don’t Talk To Strangers“ a „Jessie’s Girl“,  
na kterou fanynky od začátku čekaly. Zazněly 
i tři covery: „Everything For You“ (SAMMY 
HAGAR), „The Man That Never Was“  
(DAVE GROHL) a „Cross Road Blues“  
(ROBERT JOHNSON). Téhle show opravdu není 
co vytknout. Klobouk dolů po všech stránkách.

CO NABÍZÍ SWEDEN ROCK 2019? 

5.–8. června 2019
KISS, RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW,  
DEF LEPPARD, ZZ TOP, UFO, BLAZE BAYLEY,  

JOE LYNN TURNER, 
SAXON, TENACIOUS D, 
DISTURBED, SLAYER, 
AMON AMARTH, 
ARCH ENEMY, 
HAMMERFALL, 
ULI JON ROTH, 
MAGNUM, STYX, 
DREAM THEATER… 

THE SMOKE PIT
Festivalová plocha se 
v letošním roce rozrůstá 
o dalších 1000 m2 a na 
své si přijdou hlavně 
milovníci jídla i pití. 
Pořadatelé vychází 
vstříc návštěvníkům 

hledajícím v průběhu klání trochu klidu  
a příjemné posezení. THE SMOKE PIT se nachází 
jižně od pódia Rockklassiker Stage a z bohaté 
nabídky chutného BBQ, úžasných hamburgerů, 
čerstvých těstovin, potravin z celého světa, 
vegetariánských a veganských pokrmů i různých 
nápojů si může vybrat opravdu každý. Přímo 
uprostřed areálu je umístěn bar nabízející 
výhradně přírodní nápoje. 

SWEDEN ROCK NAVŠTÍVÍ ROCKOVÉ FOSILIE!
Rock Fossils je jedinečná putovní výstava, 
která se zaměřuje na bizarní organismy, 
pojmenované po známých rockových 
hvězdách! Tato výstava nabídne pohled  
a srovnání na sochy fosilií, z nichž většina 
je pojmenována po umělcích, kteří již na 
festivalu Sweden Rock vystoupili; Lemmy 
Kilmister, King Diamond, bratři Tolisové, 
Alissa White-Gluz, Eluveitie a další. Pokud vás 
výstava zaujme, můžete se dozvědět více  
v průběhu přednášek jednoho z jejích tvůrců, 
vědce Dr. Matse E. Erikssona.       KT

GunS n’ RoSES / Foto: Jan Tatar

16



TESLA / Foto: Jan Tatar



WHiTESnAKE / Foto: Jan Tatar



AERoSMiTH / Foto: Jan Tatar

GunS n’ RoSES / Foto: Jan Tatar



w w w . k a r l a t a l l a s . c o m / c s

COPYRIGHT © GLLIZO LTD / 2019 
VšeCHna PRáVa VYHRaZena. 

Oficiální web:  
www.swedenrock.com

Foto: Jan Tatar  


