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ÚVOD

Úvod

Island
Spočívající v blízkosti polárního kruhu a usazený na povrchu jednoho z nejžhavějších míst sopečné činnosti na světě je Island inspirativní směsicí majestátních ledovců, bublajících horkých pramenů a rozeklaných fjordů, kde
aktivity, jako je turistika za půlnočního slunce, doplňují vydatné dávky historie
a literatury.
Island je místo, kde příroda vládne nade vším. Mimo moderní a kosmopolitní hlavní
město Reykjavík jsou centra osídlení malá, s malinkými městečky, rybářskými vesnicemi,
statky a nepatrnými vesničkami shluknutými na výběžcích pobřeží. Vnitrozemí zůstává
zcela neosídlené a nedotčené přítomností člověka: a nekonečně krásná divoká krajina ledových polí, větrem bičované náhorní plošiny, neúrodné pouště tvořené lávou a popelem
a chladný nekonečný prostor ledovce Vatnajökull, který je největší v Evropě. Poloha Islandu na středoatlantickém zlomu z něj činí také jednu z vulkanicky nejaktivnějších oblastí
na Zemi, opepřenou vším od přírodních horkých pramenů, vařících bublajících bahenních tůní a burácejících parních vývěrů po řetězec nepředvídatelně divokých sopek, které
pravidelně devastovaly obrovské části země. Naposledy k takovým událostem došlo v roce
2010, kdy výbuch sopky Eyjafjallajökull způsobil spoušť po celé Evropě, a roku 2015, když
erupce u Holuhodaunu vytvořila obrovské nové lávové pole.
Historicky koluje Islanďanům v žilách směsice severské a keltské krve, kterémužto dědictví se často přičítá za následek jejich charakteristický uvolněný přístup k životu. Boj o přežití, který vedli s živly po staletí, z nich učinil také národ silně spoléhající na sebe sama,
jehož ekonomická závislost na moři a rybolovu byla dříve skutečně totální. Poté co byli po
mnoho let přehlíženi jako bezvýznamný ostrůvek v severním Atlantiku (Islanďané už ani
nepočítají, kolikrát byla jejich země vymazána z mapy Evropy), probudila erupce pod sopkou Eyjafjallajökull roku 2010, alespoň v oblasti turistického ruchu, Island k využití svého
potenciálu. V současnosti přijíždí ročně téměř milión cizinců – což je trojnásobek počtu
místních obyvatel – a Island se velmi rychle učí tím, jak se usilovně snaží vyrovnat s inflací
způsobenou turismem a infrastrukturou prohýbající se pod náporem návštěvníků v nejnavštěvovanějších místech.
NAHOŘE GULLFOSS PROTĚJŠÍ STRANA TURISTÉ, VELKÝ REYKJAVÍK
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TÚRY A HORKÉ PRAMENY
V zemi, jejíž krajina je tak ikonická a jejíž historické události jsou tak neoddělitelně včleněny
do krajiny, je jediným opravdovým způsobem, jak se s Islandem skutečně seznámit, vyjít do
volné přírody. Právě tam Islanďané také tráví volný čas, i když, jak se zdá, často nebojácně přezírají počasí, geologické jevy a jiná přírodní nebezpečí, vůči kterým cizinci chovají rozumnou
obezřetnost.
Islandské turistické stezky jsou snadno přístupné, ale působí jako vzdálené a divoké: po
některých z nich můžete kráčet dny a nepotkat nikoho. Island je také země dost malá, takže je
možné si prostě zvolit dva body na mapě a jít od jednoho ke druhému – samozřejmě za předpokladu, že máte vhodné vybavení pro případ různých nebezpečí po cestě – ale je zde také
mnoho dobře značených tras vedoucích krajinou. Po túře se namočte do některého z mnoha
islandských přírodních venkovních „horkých hrnců”, které jsou často v místech s úžasnou scenérií, kde můžete ze sebe shodit šaty a při obdivování okolních hor, sopek a krás moře nechat
vyplavit všechny neduhy. Nejúžasnější tři místa k takovému smočení venku jsou Landmannalaugar na jihozápadním Islandu (viz str. 119), Grettislandug na severozápadě (viz str. 234)
a Krossneslaug v Západních fjordech (viz str. 221). Máte-li raději decentnější způsob, tak skoro
každá osada v zemi má také vlastní geotermální vyhřívané koupaliště.
ISLANDSKÉ TÚRY: ŠEST NEJLEPŠÍCH

Laugavegur Epický čtyřdenní trek přes sněhová pole, blata a poušť mezi horkými prameny na
Landmannalaugaru a horským údolím v Þórsmörku: viz str. 120.
Jökulsárgljúfur Jednoduché, byť dlouhé stezky vedou kaňonem ledovcové řeky k největšímu evropskému vodopádu: viz str. 275.
Hornstrair Celé dny můžete strávit turistikou na tomto naprosto neobydleném poloostrově,
který pravděpodobně představuje nejdivočejší a nejodlehlejší kout Islandu, kam se lze vůbec
dostat: viz str. 200.
Þórsmörk Odlehlé ledovcové údolí na jihozápadě, porostlé břízou trpasličí a polními květinami, s téměř neomezeným turistickým potenciálem: viz str. 129.
Skaftafell Snadno dostupná blata na náhorní plošině mezi dvěma ledovci, s mnoha dobře
značenými trasami různých délek, až na celý den: viz str. 315.
Ze Skógaru do Þórsmörku Relativně jednoduchá 25km túra přes hory a sněhová pole, vedoucí okolo ztuhlé lávy pocházející z erupce r. 2010: viz str. 134.
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1

REYKJAVÍK

Reykjavík
Nejseverněji položené hlavní město Reykjavík dává pocit otevřeného prostoru a klidu, který připadá návštěvníkům zvyklým na ruch ulic ucpaných
auty v jiných významných evropských městech jako příliv čerstvého vzduchu. I když je na hlavní město malý (okolo 120 tisíc obyvatel), je Reykjavík
v porovnání s jinými obydlenými oblastmi Islandu pulzující městskou metropolí; na území Velkého Reykjavíku žijí dva ze tří Islanďanů. Máte-li v plánu
navštívit některé odlehlejší a izolovanější regiony Islandu, měli byste nasát co
nejvíce atmosféry vyvěrající z tohoto pulzujícího přístavního města s jeho
muzei a rušným nočním životem, který mu vysloužil pověst místa hédonistických radovánek.
Rozdělené zhruba na dvě poloviny křišťálovými vodami velkého přirozeného jezera
Tjörnin je malé centrum města spíš místem k procházkám a nasávání atmosféry provinčně vyhlížejících ulic s nárožními kavárnami. Není to místo, kde se musíte hnát od
jedné atrakce ke druhé. Reykjavík nemá ohromné a impozantní budovy, které najdete
v jiných hlavních městech na severu. Zato má viditelně zchátralé hloučky domů, pokrytých buď křiklavě natřeným vlnitým plechem, nebo oplácaných oblázkovou omítkou, které je mají chránit před úděsnými severoatlantickými bouřemi. Tento poněkud
omšelý dojem však přispívá ke kouzlu města stejnou měrou jako pohledy přes moře
k ledovcům a široširé hory na pozadí jeho ulic. I v samém srdci tohoto hlavního města
je příroda vždy patrná – na světě nemůže být mnoho jiných měst, kde např. divoké
husy běžně létají nad rušným centrem a zahánějí vyjevené návštěvníky, uvyklé spíš
menším holubům, úprkem do úkrytu.
Uprostřed v podstatě rezidenčního centra města vytváří nejtrvalejší dojem Hallgrímskirkja, bílý betonový kostel gargantuovských rozměrů, tyčící se nad okolní domy.
A pod ním elegantní obchody, stylové bary a restaurace, které lemují hlavní ulici a obchodní třídu Laugavegur, ráj konzumu. Právě tady, v samém srdci spletence ulic okolo
Laugardaluru, najdete také řadu zajímavých muzeí. Např. expozice v Lanámssýninginu
a Muzeum ság nabízejí běžnému návštěvníkovi srozumitelný úvod do strhující minulosti Islandu, zatímco vynikající díla sochařů Ásmundura Sveinssona a Einara Jónssona
najdete v plenéru, v ulicích a parcích, i na dvou stálých výstavách.
Vyšetříte-li čas, stojí za to vyrazit mimo město do Velkého Reykjavíku, nasát atmosféru Islandu provinčního – maloměstský styl. I když je to vlastně rezidenční oblast Reykjavíku, je město Hafnarfjörður dost velké na to, aby bylo samostatné, a má pár muzeí
a rušný přístav, i když nejznámější je patrně díky vikingským slavnostem. Anebo

Výlety z Reykjavíku str. 52
Islandská moc lidu str. 56
Islandský pop art str. 60
Magnússonovy rukopisy str. 66
Horké místo studené války str. 70
Reykjavická City Card str. 73
Aktivity v okolí Reykjavíku str. 74
Top 5 míst, kde se ubytovat str. 76
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POZOROVÁNÍ VELRYB ZA PŮLNOČNÍHO SLUNCE

Zajímavosti
1 Lanámssýningin

(Expozice osídlení) Jak
žili první Islanďané, uvidíte v tomto podzemním muzeu, jehož středobodem jsou rozsáhlé
pozůstatky vikingské síně z 10. století – stále na
původním místě. Viz str. 58

4 Plavání v geotermální laguně Nauthólsvík Smočte se ve výsostných vodách lagun

2 Islandské

5 Pozorování velryb Protože se šikovně vyrá-

velryby Procházejte se mezi silikonovými modely islandských velryb v životní
velikosti v tomto velmi poučném novém muzeu a získejte všechny vědomosti o těchto
mořských obrech. Viz str. 61

3 Hallgrímskirkja

Vyjeďte si výtahem na věž
dominanty Reykjavíku, odkud se vám naskytne
jeden z nejúchvatnějších pohledů v celé zemi.
Viz str. 67

v hlavním městě, povalujte se na jeho zlatých
plážích a pak skočte do „horkého hrnce“.
Viz str. 69
ží z městského přístavu, je to jeden z nejefektivnějších způsobů, vzhledem k vynaloženým
nákladům, jak vidět velryby zblízka. Viz str. 74
6 Pátek

večer v Reykjavíku Vyrazte si s místními na rúntur, veselý tah po hospodách, a protáhněte se několika špičkovými bary a kluby.
Viz str. 82

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPÁCH NA STR. 52 A 5455
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REYKJAVÍK
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VÝLETY Z REYKJAVÍKU
Hlavní město je dobrým výchozím bodem výletů po okolí Reykjavíku, včetně tří nejoblíbenějších atrakcí Islandu: sídla starého parlamentu, Alþingi, na Þingvelliru (viz str. 101), vodotrysků a vodopádů v Geysiru a Gullfossu (viz str. 108 a 109), a katedrály ve Skálholtu (viz
str. 107) – všechny jsou snadno dosažitelné veřejnou dopravou nebo, což je mnohem dražší,
v rámci celodenních zájezdů s průvodcem. Také poloostrov Reykjanes (viz str. 95) stojí za
to, pusté lávové pole, které vám dá představu nehostinné krajiny hluboko ve vnitrozemí Islandu stejně dobře jako kterékoliv jiné místo, kde se nacházejí vody Modré laguny bohaté
na minerály (viz str. 95), nejnavštěvovanější atrakce v zemi. Jste-li ve městě jen na krátkou
dobu nebo jen na zastávce při letu do USA nebo Evropy, je Reykjavík také místem, odkud se
vydat na dva nejneobvyklejší výlety na Islandu: buď do nitra ledovce Langjökull u Húsafellu
(viz rámeček, str. 160), nebo do vyhaslé sopky u Þríhjúkahelliru, jihovýchodně od Reykjavíku
(viz str. 88).

můžete zajet na ostrov Viðey, úplně pustý, bez stromů, sotva deset minut od břehů
Reykjavíku, odkud jsou úžasné výhledy na město a okolní hory – jsou tam také příjemné turistické stezky, po kterých ostrov obejdete asi za dvě hodiny.
Stručná historie
Jak líčí staré rukopisy Íslendingabók a Lanámábók, původ Reykjavíku sahá k prvnímu
islandskému osadníkovi Ingólfuru Arnarsonovi, který sem dorazil r. 874 n. l. Přivedly
ho sem sloupky jeho stolce – znaky kmenového náčelnictví, hozené přes palubu lodi
– a usadil se, podle pohanské tradice, právě tam, kde je moře vyplavilo. To místo pojmenoval „kouřová zátoka“ (reykja znamená „kouřová“, vík znamená „zátoka“, podobně jako anglické wick), protože se mylně domníval, že oblaka páry vycházející z vroucí
vody pramenů v dáli jsou kouřem z ohně. Bylo to však dost bídné místo k osídlení,
protože půda byla příliš neúrodná na to, aby se na ní dalo hospodařit, a Reykjavík
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zůstal téměř neosídlen až do počátku 17. století, kdy rozkvět rybolovu přilákal do města dánské kupce. Díky nim pak rychle vyrostlo malé dřevěné městečko, které sloužilo
k ubytování jejich islandské pracovní síly. Později, v polovině 18. století, Skúli Magnússon, úředník pověřený správou Reykjavíku (lafógeti), muž, který je dnes považován za
zakladatele města, využil Reykjavík jako základnu pro založení Islandem řízeného průmyslu, otevřel několik zpracovatelských podniků a koželužen a zval ze zahraničí řemeslníky, kteří zde předávali dále své dovednosti. Městská práva byla Reykjavíku udělena
roku 1786, když měl pouhých 167 obyvatel – a to už byl Reykjavík na cestě k tomu,
aby byl přijat za hlavní město Islandu. Koncem 18. století se stal Reykjavík namísto
Skálholtu náboženským centrem Islandu a byla zde vystavěna luteránská katedrála
Dómkirkjan. O osmdesát let později, když byla otevřena nová budova Alþingi, se stal
sídlem islandského parlamentu.
Od vyhlášení nezávislosti v roce 1944 se město rozrůstá téměř bez přestání. Coby rybářský přístav, přístav pro přepravu produkce úrodných polí jihovýchodu a centrum
nejrůznějších malých hospodářských odvětví dává Reykjavík práci více než polovině
islandského obyvatelstva. Byl také průkopníkem ve využívání geotermální energie
k nízkonákladovému vytápění – proto musíte, když se sprchujete, počkat na studenou
vodu, ne na teplou, a proto má voda z kohoutku vždy pachuť síry.
V posledních letech trvá také velký boom turistického ruchu. Stále stoupající počty
návštěvníků Reykjavíku jsou z velké části důsledkem většího počtu leteckých společností,
které dnes na Island létají, a kolapsu islandského bankovního systému a měny v roce
2008, díky němuž ceny klesly vlastně přes noc na polovinu pro každého, kdo vymění své
peníze za dříve nadhodnocenou islandskou korunu. V důsledku toho platí, že jste na
Islandu nikdy dříve za své peníze nedostali více. Zdánlivě nekonečná výstavba hotelů
v Reykjavíku je neklamnou známkou toho, že turismus nebyl nikdy důležitější než teď
a že islandská ekonomika si vede dobře a opět směřuje správným směrem.
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Centrum Reykjavíku
Těžko byste hledali jiné hlavní město tak malinké jako Reykjavík, ve kterém volným
krokem projdete za hodinu nebo dvě téměř celé centrum. Tímto malým rozměrem lze
vysvětlit, že ve městě nejsou kontrastující a vymezené oblasti: pro usnadnění projdeme
nejprve severní a západní stranu jezera Tjörnin a pak pokračujeme popisem turistických
zajímavostí na východní straně. Tyto oblasti jsou jasně odděleny ulicí Lækjargata, která
se táhne od východního břehu jezera podél hlavního náměstí Reykjavíku Lækjartorg
a dále k přístavu. A i k těm několika památkám dále od centra, které stojí za povšimnutí,
se dostanete veřejnou dopravou za pár minut.

Lækjartorg a Austurstræti
Nejlepší místo, kde můžete nasát první dojmy z Reykjavíku, je okolí náměstí Lækjartorg
a přilehlá pěší zóna na ulici Austurstræti při jeho západním okraji – také obvyklé místo
schůzek obyvatel Reykjavíku, kde se lidé procházejí, promenují a posedávají na lavičkách, a pojídají přitom zákusky, zmrzlinu a hamburgery z okolních rychlých občerstvení
a supermarketů. Náměstí bylo vždy srdcem života Reykjavíku; právě sem vlastně vedla
dlouhá cesta farmářů z venkova, kteří přiváželi své výrobky na trh, zde stavěli své prodejní stánky. Na Lækjartorg měli kdysi výhled od západu z ústředí hlavního deníku
Morgunblaðið, tudíž novinářům stačilo podívat se z okna, aby věděli, co se ve městě děje
– a většinou toho nebylo mnoho. Dnes je to však místo z nejrušnějších ve městě. V pátek
a v sobotu v noci, zvláště v létě, když se okolo páté či šesté ráno kluby vylidňují, zaplní
náměstí stovky opilých flamendrů, kteří se předhánějí ve svých projevech – a i když je řev
davu možná ohlušující, atmosféra je tu dobrosrdečná a vůbec ne agresivní. Ve dne nabývá toto místo rušného obchodního ducha, jak tudy lidé pobíhají – na poštu nebo
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ISLANDSKÁ MOC LIDU
Každou sobotu od poloviny října 2008 do konce ledna 2009 se tisíce Islanďanů scházely na
náměstí Austurvöllur, aby tak vyjádřili svůj hněv nad zhroucením islandského bankovního
systému, které podle odhadu přivedlo na mizinu každou pátou rodinu. Demonstranti začali pálením vlajky Landsbanky, ale brzy začali žádat hlavy. Hlavním cílem všelidové nespokojenosti byl vedoucí představitel Islandské centrální banky a bývalý dlouholetý politik Davið
Oddsson, kterému byl ekonomický kolaps obecně dáván za vinu. Demonstranti byli stále
hlasitější, jak se vláda neměla k rozhodnému kroku. Tři a půl měsíce protestů na Austurvölluru a na jiných místech po celé zemi nakonec přesvědčily premiéra Geira Haardeho, že jeho
vláda nemá žádnou budoucnost; ta ke všeobecné radosti padla 26. ledna 2009. Avšak v roce
2012 shledal mimořádný soud Haardeho nevinným, pokud jde o zanedbání povinností ve
věci hospodářského úpadku, a obvinil ho pouze z toho, že v kritické situaci nesvolával schůze kabinetu. Zrovna tak očištěný Davið Oddsson je dnes šéfredaktorem největšího islandského deníku Morgunblaðið.

do Eymundssonova knihkupectví (viz str. 84). Za křižovatkou s ulicí Pósthússtræti už
Austurstræti patří výhradně zábavě, protože právě tady najdeme některé z nejlepších barů
a restaurací. Zde se nachází také vínbúð, státní obchod s alkoholem, futuristická stavba
ze skla a oceli v č. 10a (viz str. 84), kde se mohou alkoholem zásobit ti, kdo chtějí popíjet
doma.

Austurvöllur
Pósthússtræti, která se táhne jižně od Austurstræti, vede na jiné malé náměstí, Austurvöllur, oblíbené místo kravaťáků z nedalekých úřadů, kteří sem chodí lapat bronz během
polední pauzy, nataženi na trávnících lemovaných květinami. Také skromné rozměry
náměstí a nevýrazné obytné domy zastírají jeho historický význam. Právě na tomto místě se nacházela farma Ingólfura Arnarsona; má se za to, že pěstoval seno na pozemku, kde
se nachází dnešní náměstí, a to vyznačuje původní centrum Reykjavíku. A zrovna tak
vyvýšená socha uprostřed náměstí, představující vůdce hnutí za nezávislost v 19. století
Jóna Sigurðssona, zvaná Pýcha Islandu, její meč a štít, hledí na dvě z nejdůležitějších budov v zemi – Alþingishúsið a Dómkirkjan – i když podle vzhledu byste rozhodně neusuzovali na jejich význam.
Alþingishúsið
Náměstí Austurvöllur

Alþingishúsið (Parlament) je velmi obyčejná a prostá budova z šedého čediče, vytěženého

na nedalekém kopci Skólavörðuholt, s rokem dokončení (1881) vyrytým na tmavém
průčelí – avšak tato nevýrazná stavba hrála významnou úlohu při zrodu islandské nezávislosti. Roku 1798 se parlament přesunul do Reykjavíku z Þingvelliru (viz str. 101), kde
fungoval vlastně bez přerušení od r. 930. Avšak už za dva roky byl rozpuštěn, když dánská
nadvláda dosahovala vrcholu, ale po velkém zápolení si roku 1843 Alþingi s velkou hrdostí vydobyl na Kodani zpět své postavení poradního orgánu a v roce 1874 mu byla
dána ústava, díky čemuž získal Island samosprávu, pokud jde o domácí záležitosti. Zákon o unii, schválený v této budově r. 1918, učinil Island suverénním státem pod dánskou korunou, i když byla ponechána možnost tento zákon přehodnotit kdykoliv po
r. 1940. Do té doby však Dánsko okupovali nacisté a Alþingi převzal úkoly za normální
situace vykonávané králem a vyhlásil záměr Zákon o unii zrušit na konci války. Dnes
tento skromný interiér, osvětlený lustry, připomíná spíš zasedací síň radnice než sídlo
národního parlamentu.
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ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

Západní pobřeží
Panorama zátoky ve Faxa Fiordu je úžasné – v délce padesáti mil od mysu k mysu, z nichž jeden klesá jako skalnatý
hřeben pemzy a druhý se tyčí do výše pěti tisíc stop jako pyramida věčného sněhu, a v půlkruhu mezi nimi jsou
natěsnány stovky vrcholů vznešených hor.
Dopisy z velkých nadmořských výšek, Lord Duﬀerin

3

Reykjavík a poloostrov Reykjanes spolu tvoří jižní hranici Faxaflói, rozsáhlé zátoky, která dominuje západnímu pobřeží Islandu a jakékoliv cestě na sever od
hlavního města – Okružní silnice sleduje její břehy až po malé obchodní centrum Borgarnes, kde se odkloní do vnitrozemí a pokračuje dále na Brú a severní pobřeží. I když zdejší scenérie nepatří k nejdramatičtějším, umožní návštěvníkům, kteří cestují okolo Islandu po směru hodinových ručiček,
přičichnout k maloměstskému Islandu a poskytne tak dostatečný úvod do
zbytku země. V létě jsou pohledy na květnaté louky poseté odlehlými statky
choulícími se pod úpatím hor s vrchy v oblacích jak z pohlednice.
Při cestě na sever bude první město, do kterého přijedete, ošklivé Akranes. S betonovou
továrnou a rybárenskými závody to určitě není žádná krása, ale muzejní čtvrť může znamenat zajímavou odbočku na cestě do Borgarnesu. Kromě toho, že má skvělé muzeum,
slouží město jako odrazový můstek, nejen k výletům do nitra druhého největšího ledovce
na Islandu Langjökull a k největšímu horkému prameni Deildartunguhver, oba jsou poblíž Húsafellu, ale také k historickému bohatství Reykholtu, kde se odehrávají příběhy
Egillovy ságy a kde žil jediný autor ság, jehož jméno známe, Snorri Sturluson.
Ta „pyramida věčného sněhu“, kterou zmiňoval Dufferin, když se roku 1856 plavil na
své jachtě Foam na Island, byl ledovec Snæfellsjökull, který je majestátně posazen na vrcholu spící sopky na špici poloostrova Snæfellsnes, na dlouhém rameni vulkanického
a hornatého kousku země, trčícího do moře, který je zlatým hřebem každého výletu po
západním pobřeží. Poloostrov, který je rozdělen rozeklaným horským hřbetem, nejenže
vyznačuje severní hranici zátoky Faxaflói, ale také jižní výběžky lépe chráněného fjordu
Breiðafjörður, s tisíci ostrovů a ostrůvků, nad nímž leží stolové hory Západních fjordů.
Za jasného dne je ledový příkrov jasně viditelný přes vodu jak z Reykjavíku, tak ze Západních fjordů. Klenot severního pobřeží poloostrova, Stykkishólmur, je nejen hlavním
městem tohoto kraje, ale také jedním z nejhezčích na Islandu, se světle natřenými dřevěnými domy, shluknutými u živého přístavu, plného bafajících rybářských lodí. Právě
Egillova sága str. 155
Když severní vítr zaduje str. 156
Muži z Borgu str. 157
Snorri Sturluson str. 158
Langjökull: výlety do nitra ledovce
str. 160

Pěší turistika v okolí Húsafellu: Okjökull
a Eriksjökull str. 162
Vnitrozemská silnice Kaldidalur str. 163
Túra z Varmalandu do Bifröstu str. 164
Vikingové, Grónsko a Severní Amerika
str. 166

Sága Laxdæla str. 168
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Lodní výlety ze Stykkishólmuru str. 169
Jak se dostat na Západní fjordy
ze Stykkishólmuru str. 173
Flateyjarbók str. 176
Výlety za pozorováním velryb
a papuchalků z Grundarfjörðuru
str. 178

Snæfellsjökull str. 179
Pěší turistika na západním
Snæfellsnesu str. 183
Výlety na Snæfellsjökull z Arnarstapi
str. 184

Lýsuhóll str. 185

13.4.2017 9:03:30

SNÆFELLSJÖKULL Z ARNARSTAPI

Zajímavosti
1 Horký pramen Deildartunguhver, Reykholt Zažijte sílu islandské geotermální aktivity

u největšího přírodního horkého pramene
v zemi. Viz str. 159
2 Ledovec

Langjökull Vyjeďte džípem na le-

4 Eriksstaðir,

údolí Haukadalur Stojí na místě, ze kterého Vikingové vyráželi objevovat
Grónsko a Severní Ameriku. Viz str. 165

5 Stykkishólmur,

poloostrov Snæfellsnes

dovec a pak se vydejte do jeho nitra sítí tunelů
– vskutku jedinečný zážitek. Viz str. 160

Nejhezčí město západního pobřeží a mišmaš
zářivě barevných dřevěných domů na pozadí
pobřeží posetého ostrovy. Viz str. 170

3 Údolí Kaldidalur Skvělý vzorek nejodlehlej-

6 Flatey, Breiðafjörður Noc strávená v hotelu

ších islandských krajů ledovců a šedých písečných pouští. Viz str. 163

na tomto idylickém zemědělském ostrově je
skvělý únik z turisty přecpaných míst. Viz
str. 176

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ NA STR. 150
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HVALFJÖRÐUR ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

odtud vyplouvá trajekt k pastorálním krásám ostrova Flatey, největšího v Breiðafjörðuru.
Z Arnarstapi na jižním pobřeží poloostrova se dá vyjet na sněžných saních na ledovec
Snæfellsjökull, což představuje tu nejadrenalinovější jízdu – a výhledy – co jste kdy zažili. Pokud jde o „splendid isolation“ (dokonalou izolaci), není nad místo poblíž Búðiru,
v tomto širokém písečném zálivu není než neobvykle charismatický hotel, k němuž patří vrzající dřevěné podlahy a výhledy na oceán. Laugar v údolí Sælingsdalur, který se
nachází na chráněném místě na šíji, která spojuje Západní fjordy se zbytkem Islandu, má
několik horkých pramenů a pár kulturních odboček, a může být dobrým místem k přestávce na dlouhé cestě z Reykjavíku na Západní fjordy.
Čeho se snad západnímu pobřeží nedostává na kráse krajiny, to dohání historickým
a kulturním významem – místa zdejšího kraje jsou zanořena hluboko v dramatech ság.
Blízko osady Búðardalur, na sever od poloostrova Snæfellsnes po silnici 586, je údolí
Haukadalur, odkud Vikingové vyráželi na západ, což cestovatele dovedlo nejprve do
Grónska a později ke břehům Severní Ameriky – to je heroicky popsáno v Sáze Erika
Rudého. Ten žil se svou ženou na statku Eriksstaðir a po vypovězení z Islandu se společně jako první usadili v Grónsku. Má se také za to, že Leifur Eriksson, první Evropan,
který vkročil na půdu Severní Ameriky, se narodil na statku, který je dnes odborně zrekonstruován na původním místě. Více z historie ság najdete v údolí Laxárdalur, severovýchodně od Búðardaluru, kde postavy z Laxdælské ságy žily svůj život plný sváru.
DOPRAVA V OBLASTI

Autobusem Okružní silnice (Silnice 1) uhýbá doprava
na Brú a celoročně po ní jezdí autobusy na trase Reykjavík–Akureyri přes Borgarnes. Z Borgarnesu míří silnice 54 a více celoročních autobusů na severozápad do
Snæfellsnesu, ale když se chcete dostat do oblasti
Búðardaluru, musíte u Bifröstu uhnout z Okružní silnice
na sever po silnici 60. To je silnice, po které jezdí autobusy (celý rok) směrem na Hólmavík v Západních fjordech, kde mají přípoje do Ísafjörðuru (jen v létě). Pamatujte, že navzdory rostoucímu významu Húsafellu (viz
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str. 157) jako centra různých aktivit tam nejede žádný
autobus.
Trajektem Svým způsobem stojí za to pojmout západní
pobřeží jako nástupní bod do Západních fjordů: dalším
vstupním bodem je pravidelný trajekt z městečka Stykkishólmur na poloostrově Snæfellsnes do přístavu
Brjánslækur, odkud jezdí autobusy do dalších míst v Západních fjordech; autobus do Búðardaluru pokračuje dále
do Hólmavíku v Západních fjordech, ale na severovýchod
odtud se dostanete jen vlastním vozem.

Hvalfjörður
Když už jste za Reykjavíkem a jeho přilehlým satelitem Mosfellsbærem, vine se Okružní
silnice k severu okolo věžovité hory Esja do Hvalfjörðuru (velrybího fjordu), největšího
fjordu jihozápadního Islandu, pojmenovaného podle velkého množství velryb, které zde
spatřili první osadníci. Za 2. světové války byl fjord díky svým hlubokým kotvištím jednou z nejdůležitějších základen v severním Atlantiku, když zde byla umístěna britská
a americká námořní plavidla; byl to přístav a jisté útočiště pro zásobovací lodě plující
mezi Evropou a Severní Amerikou. Protože však fjord proniká asi 30 km do vnitrozemí,
byl jakousi překážkou pro silniční dopravu, dokud roku 1998 neotevřeli krásný šestikilometrový podmořský tunel. Byl postaven navzdory obavám lidí z Akranesu, že kratší
vzdálenost do hlavního města (49 km tunelem oproti 108 km kolem fjordu) zahubí
místní obchody a služby – jejich obavy se naštěstí ukázaly jako nepodložené. Na obou
koncích fungují čtyřiadvacetihodinové mýtnice, kde vybírají 1000 ISK za auto, což jistě
stojí za to, že si ušetříte únavnou zajížďku.

Akranes
Hned za výjezdem z tunelu pod Hvalfjörðurem odbočuje z Okružní silnice na západ
silnice 51 do AKRANESU, největšího města západního pobřeží s 6700 obyvateli. Rybolov
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a zpracování ryb přinášejí zhruba polovinu příjmů města a panuje zde dělná, rušná atmosféra. Akranes je také proslulé sportem – místní fotbalové mužstvo Íþróttabaalag Akraness (ÍA) bývá často národním šampiónem – a dvě jeho sportovní haly, koupaliště a fotbalový stadion mají odpovídající úroveň. Avšak Akranes se vám asi nebude líbit: je
zanesené pískem, zcela bez architektonického šarmu a může tu být strašně zima i v létě,
jak se ledové větry rovnou od moře prohánějí okolo nároží a nutí i ty nejotužilejší, aby se
šli schovat. Je to však dobrá základna, z níž můžete vyrazit na slušné túry po vrcholcích
východněji položené hory Akrafjall, nebo když svítí slunce, projít dlouhou písčitou pláž
Langisandur, což představuje patnáctiminutovou procházku z centra města. Když už
budete mít za sebou pláž a přístav s majákem hned za ním, bude nejlepší popojít k Muzejnímu centru, kde se můžete seznámit s historií tresčích válek v 70. letech 20. století
a obdivovat některé sportovní hrdiny Islandu.

Akranesviti

3

Breiðargata • červen–srpen denně 10.00–16.00 • Vstup volný

Na konci ulice Breiðargata, deset minut chůze na západ od jakéhosi hlavního náměstí
Akratorg, je maják, snad nejzajímavější z toho, co město návštěvníkům nabízí. Byl postaven na konci 2. světové války a dodnes funguje, ale pro veřejnost byl otevřen teprve nedávno. Řada 76 schodů vás dovede na vyhlídkovou plošinu na vrcholu 20 m vysoké
stavby, z níž jsou panoramatické výhledy na město a přes zátoku k Reykjavíku; maják je
posazen na exponovaném místě obráceném k moři, na špičce úzkého výběžku země, kde
se nachází centrum Akranesu. Je neobvyklé, že se uvnitř majáku pořádají výstavy ve všech
pěti patrech, kterými se vine schodiště. V majáku proběhly i koncerty, při nichž se využívalo akustiky stavby k působivým efektům.

Langisandur
Za komplexem sportovního centra u ulice Garðabraut

Kilometrový úsek písečné pláže známý jako Langisandur nesmíte vynechat, když svítí
slunce, protože jižní orientace tohoto břehu udělá divy s vaší pletí. Mějte však na paměti,
že i když voda může za slunného dne vypadat lákavě, neobstojí v testu palcem u nohy; na
vrcholu léta má teplotu jen 5 °C.

Muzejní centrum
Garðar • červen–srpen denně 10.00–17.00; září–květen po–pá 13.00–17.00 • 500 ISK • W muzeum.is

Je to u provinčního města neobvyklé, ale Akranes se pyšní třemi různými muzei, která
jsou všechna umístěna v Muzejním centru u Garðagrundu, i když jen ve folklórním muzeu se zdržíte déle než pár minut. K venkovním exponátům patří několik starobylých
budov; žulový pomník popsaný v gaelštině a islandštině připomínající role Irů v historii
Akranesu; a dvojstěžňový keč Sigurfari, postavený na britské řece Humber roku 1885,
který měl tu čest, že byl poslední plachetnicí islandské flotily, než ho prodali na Faerské
ostrovy, kde byl hojně využíván k rybolovu až do roku 1970.
Folklórní muzeum v Akranesu
Folklórní muzeum v Akranesu se nachází v budově mezi žulovým pomníkem a plachetnicí Sigurfari. Nejzajímavějšími exponáty jsou hákovité sekyrky, kterými přesekávali sítě
britských rybářských lodí za tresčích válek v letech 1972 a 1975. I když na pohled jsou
dost obyčejné, měly zničující účinek, když jimi islandská pobřežní hlídka přejela přes
lana britských rybářských lodí.
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