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Summary 

 

These works for commission introduce to state Iceland from the Nature Conservation and 

Tourism Point of View.  At first acquaint with physico - geographical conditions Island that 

includes geology, geomorphology, climatic conditions, waters, soils and biota. With that 

mentions basic historic matters from of the first settlement for present. Next chapter attend 

to main tourists information’s such as carriage, insurance and popular natural features. 

In sequential parts are itemized basic information’s about chose most popular natural 

and cultural monuments of all Iceland. Play an important role nature conservation 

to witch belongs to hazards and benefits travel movement. Components here chapter is 

characteristic title chose kinds typical for fauna and flora island.  

 

Key words: Physico - geographical conditions, history, tourism, chose phenomena, Nature 

Conservation. 

 

Anotace 

 

Tato práce má za úkol představit  stát Island z hlediska turistiky a ochrany přírody.  Z počátku 

seznamuje s fyzickogeografickými poměry ostrova, která zahrnuje geologii, geomorfologii, 

klimatické podmínky, vodstvo, půdy a bioty. Poté zmiňuje základní historické události 

od prvního osídlení po současnost. Další kapitola se věnuje hlavními turistickými 

informacemi jako např. doprava, pojištění a oblíbené přírodní útvary. V následné části jsou 

rozepsány základní informace o vybraných nejznámějších a nejnavštěvovanějších přírodních 

a kulturních památkách celého Islandu. Důležitou roli hraje ochrana životního prostředí, 

do které patří i rizika a výhody cestovního ruchu. Součástí této kapitoly je charakteristický 

popis vybraných druhů typických pro faunu a flóru ostrova.  

 

Klí čová slova: Fyzickogeografické poměry, historie, turismus, vybrané fenomény, ochrana 

životního prostředí.  
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1. Úvod 

 

Oheň, led, voda, vítr představují pravou tvář Islandu. Rozmanitosti islandské přírody vytváří 

neuvěřitelnou scenérii pro pastvu očí každého člověka. Není divu, že je v posledních letech 

častěji navštěvována turisty, kteří žasnou nad jejími protiklady. V dávné minulosti lidé 

odmítali  navštívit ostrov, jelikož o něm prohlašovali, že je to brána do pekel. Naštěstí se našli 

odvážlivci, kteří tuto pohanskou teorii vyvrátili. Nemůžeme se lidské nedůvěřivosti a obav 

divit. Množství sopek, které vybuchují různými způsoby a jsou doprovázeny masami vod, 

vytváří takovou kulisu a jímavou hrůzu, až to bere dech. Ne nadarmo dal Jiří Zeman své knize 

název Island země lidí a skřítků, jelikož při dějích, které zde probíhají, si mnoho lidí musí 

myslet, že Island ovládají nadpřirozené bytosti. Sami Islanďané tomu ještě věří.  

 

Islanďané na většinu cizinců působí uzavřeně a odtažitě. Je to způsobené jinou kulturou 

a životním stylem. Jejich hlavní priority jsou poněkud rozdílnější než naše, způsobuje to 

přizpůsobení života na tomto nehostinném ostrově. Většinou se setkáte s milým přístupem 

a ochotou pomoci, ale jako v každé zemi nesmíte porušit jejich zákony. Na svou přírodu 

a rybolov, jenž patří mezi jejich hlavní zdroj potravy, jsou velice hrdí. Doporučovala bych 

nevyhazovat odpadky jinam, než tam kam patří nebo se setkáte s jejich hněvem. Většina 

obyvatel umí anglicky, proto tu není problém komunikace. Pokud však chce cizinec na 

Islanďany zapůsobit, mohl by se naučit pár frázi islandsky. Člověk si tak získá jejich 

přátelství a důvěru.  

 

Na začátku práce nastiňuji geografickou polohu ostrova. Poté se zabývám základním 

náhledem do geologie ostrova. Jeho tektonický původ má za následek neuvěřitelné 

geomorfologické útvary, o kterých se více rozepisuji v jiné kapitole. Samozřejmě ne všechny 

patří do tektonického původu. Nastiňuji tu i druhy půd, vod a bioty, které se vyskytují. 

Důležitou součásti poznání této nádherné krajiny patří také její historie. Jelikož se práce 

zabývá jinými tématy než historií, snažila jsem se vystihnou ty nejdůležitější mezníky 

islandských dějin. V další kapitole se nacházejí podrobnější informace z hlediska turismu. 

Rozepisuji možnosti dopravy, zábavy a potřebných dokladů, které jsou nutné pro vstup do 
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země. Poté následuje kapitola o vybraných fenoménech a lokalitách, kde popisuji určité 

geomorfologické útvary a nejzajímavější místa na Islandu. Uvádím u nich nejznámější 

a nejatraktivnější příklady. Jako příklad lze uvést sopky, jejich tvary a členění. Z těch jsem 

vybrala ty nejdůležitější a popsala podrobněji. Poslední kapitola se zabývá vzniklými 

problémy z ochrany životního prostředí, kde vyjmenovávám základní organizace zabývající 

se touto tématikou. Nastiňuji i hlavní nevýhody a výhody cestovního ruchu na přírodu tohoto 

státu.  V této kapitole jsem vybrala nejtypičtější zástupce islandské flóry a fauny.  

 

Cílem mojí práce je ukázat ostrov Island jako atraktivní turistickou oblast s mnoha 

zajímavými přírodními i kulturními památkami. Seznámit s jeho polohou, geologií 

a geomorfologií, která je úzce spjata s jeho nezapomenutelnými fenomény. Práce by měla 

sloužit pro každého, kdo se zajímá o krásu přírody, nebo pro budoucí návštěvníky tohoto 

ostrova. 
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2. Metodika práce 

 

Hlavní metodikou bakalářské práce bylo využívání zdrojů z populární literatury, odborné 

literatury a z časopisů. Doplňující informace mi poskytly internetové zdroje. Jelikož jsem 

nikdy nebyla na Islandu, tak se jedná o rešeršní práci. Většina použitých dat se vyskytovala 

v českém jazyce, jen malou část jsem musela překládat z anglického  jazyka. 

 

Odborně naučná literatura byla použita především na fyzickogeografickou charakteristiku 

ostrova, historii, na vysvětlení geologických tvarů jako  např. co je to sopka, solfatary, gejzíry 

apod. Z použitých knih bych zmínila především Regionální geologii světa, Fyzickou geografii 

Evropy a Základy geomorfologie.  

 

Informace z populární literatury jsem využila na vybrané fenomény, lokality a chráněné 

druhy. Byly zde použity data hlavně z cestopisů, z nichž bych zmínila cestopis Island soulad 

protikladů, Island země lidí a skřítků a Mona Lisa mezi islandskými otázkami. Využila jsem 

také informace z turistických průvodců, které byly využity především na informace z turismu  

na ostrově a na vybrané fenomény a lokality. Tady bych uvedla turistické průvodce Island  

a Island, Grónsko, Faerské ostrovy. 

 

Elektronické zdroje  byly  použity pouze na doplnění informací z naučné a odborné literatury. 

Proto nebudou  použity jako hlavní zdroj informací, ale jako vedlejší zdroje. Tady bych 

zmínila české internetové stránky časopisů National Geographic, Lidé a Země a Severské 

listy. Pouze dva zdroje informací využiji jako hlavní zdroj a to jsou internetové stránky 

v anglickém jazyce Iceland a The State of the Artic Environment. Iceland se zabývá všemi 

stránkami ostrova. Hlavně ekonomikou, turismem, vládou, kulturou, přírodou apod.  

Internetová stránka The State of the Artic Environment obsahuje informace o životním 

prostředí  v oblasti Arktidy. 
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Většina obrázků použitých v této práci byla naskenována z naučných populárních publikací, 

z obrázkových průvodců a stažena z internetových stránek. 

 

Bakalářská práce byla vypracována v programu Microsoft Word.  Ke zpracování práce se 

využily programy ve formě Pdf Adobe Reader  a internetový prohlížeč Internet Explorer. 
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3.  Fyzickogeografická charakteristika Islandu 

 

Island o rozloze 102 829 km
2
 se stává druhým největším ostrovem v Evropě. Leží v severním 

Atlantiku mezi Grónským a Norským mořem (obr. 1). Nachází se mezi 66,32° a 63,24° stupni 

SŠ a 24,32° a 13,30° ZD. Od Skotska ho odděluje přibližně 800 km a od Norska 970 km. 

Hlavní ostrov měří v západovýchodním směru 500 km. Na severu se téměř dotýká polárního 

kruhu, ale ve skutečnosti ho protíná pouze malý ostrov Grímsey. Ostrov tvoří 2 750 km
2
 

vodní plochy, 100 250 km
2
 pevniny a 4 988 km pobřeží (Král, 1999). 

 

Island je stát s parlamentní demokracii. Skládá se z 23 okresů, 14 samosprávných měst 

rozdělených do 8 regionů s 310 000 obyvateli. Z toho tvoří 97,5 % Islanďané, 0,3 % Dánové 

a zbytek Evropané. Obydlené oblasti se nacházejí při pobřeží, převážně v jihozápadní části 

ostrova, zatímco centrální část země bývá prakticky neobydlená. Hlavní město ostrova se 

nazývá Reykjavík, v překladu tzn. Kouřová zátoka. Další významná města jsou Kópavogur, 

Hafnarhjördur, Akureyri, Keflavík, Gardabaer a Mosfellsbaer. Nezávislost získal  1. prosince 

roku 1918 a jeho úředním jazykem se stala islandština, která vznikla z norštiny. Měnou je 

islandská koruna neboli „króna“ – ISK. Island není v Evropské unii, ale patří mezi členy  

v mezinárodních organizacích jako je např. NATO, EHP a Schengen. Z počátku Islanďané 

nechtěli vstoupit do EU z důvodu rozdělovaní rybářských kvót v Bruselu, ale nakonec  

po prodělané ekonomické krizi se rozhodli o podání přihlášky do členství EU. 

Pokud vyjednávání bude úspěšné, měli by se stát členy EU v roce 2012 (Neznal, 2007, 

Cornwalis, 2002 ). 

 

Island má vlastní vlajku od roku 1917. Zbarvení znázorňuje geografické rozmanitosti ostrova 

(obr. v příloze). Červený kříž představuje lávu tedy oheň, bílá barva lemující červený kříž 

představuje led a modrá barva představuje oceán obklopující ostrov (Zeman, 1996). 

 

Kolem Islandu je mnoho ostrovů, ale jen malá část z nich je obydlená např. na ostrově Flatey 

žilo 200 obyvatel v roce 1926. V dnešní době zdejší domky koupili lidé z měst a jezdí sem 
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na dovolenou. Další obydlený ostrov je Hrísey ležící ve fjordu. Tento ostrov je oázou 

pro místní lidi, jelikož ostrov k pevnině je přístupný i pro auta, cesta  trvá cca 30 min (Zeman, 

2002). 

 

Nejznámější ostrovy blízko Islandu se nazývají Faerské ostrovy, které leží uprostřed cesty 

mezi Islandem a Skandinávii. Ostrovy jsou tvořeny 18 ostrovy, 11 ostrůvky a 779 malými 

skalnatými ostrůvky. Jeho tvar připomíná hrot šípu obrácený špičkou k jihu, který dosahuje 

délky 113 km a šířky 75 km. Od roku 1948 se staly autonomní oblastí Dánského království. 

Úředním jazykem je faerština (Zeman, 2002). 

 

Nejznámější neosídlený ostrov Kolbeinsey, ležící 100 km severně od pevniny, se neustále 

zmenšuje. Před 250 lety měřil 753 m na šířku a 113 m na délku. V nedávné době byla 

naměřena  šířka 38 m a délka  43 m. Změny velikosti ostrova jsou způsobeny  přílivy, vlny 

a arktickými větry, které ho okrajují. Z důvodu ohrožení zániku ostrova se parlament rozhodl 

vyhlásit  zákon pro ochranu ostrova (Adámek a kol., 2003). 

 

V blízkosti se nachází i jiné ostrovy jako např. Surtsey, Vestmannaey Jar, Papey a Seley. 

Mimořádně pozoruhodným se stal pro geology ostrov Surtsey, který vznikl v nedávné době 

v roce 1963 – 1967.  Geologové na něm mohli pozorovat, jak Island vznikal před 20 milióny 

lety. Ostrov Surtsey se stal geologickou a biologickou pokusnou stanicí (Adámek a kol., 

2003).  
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Obrázek 1 Geografická poloha (zdroj: Gogole Earth) (Internet 3) 

 

3.1.  Geologie 

 

Povrch naší planety pokrývá devět velkých desek a několik malých desek, které se neustále 

pohybují po plastickém plášti. Tomuto pohybu se odborně říká desková tektonika. 

Právě Island leží na rozhraní desky  Euroasijské a Severoamerické (Zeman, 1996). 

 

Island z geologického hlediska leží na středoevropském hřbetu s významnou vulkanickou 

zónou, která spojuje  terciérní vulkanickou oblast Grónska, Islandu a Hebrid.  Hřbet se táhne 

přes poloostrov Melarakkaslétta a pokračuje směrem na jih do poloviny ostrova, kde mění 

svůj směr na jihozápad a rozdvojuje se. Západní větev dále pokračuje jako podmořský rift 

Reykjanes, který přímo nasedá na  středoatlantský hřbet. V centru ostrova se na ní připojuje 

centrální riftová struktura s činnými vulkanickými centry. Vedlejší strukturou je příkop 

Snaefellský (Mísař, 1987).  
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Mocnost kůry pod Islandem se pohybuje okolo 45 - 55 km. Na tomto místě má kůra 

specifické rysy např. vyšší šíření seismických vln. Ročně se od sebe desky oddělují okolo 

2,5 - 4 cm divergentním rozhraním1, jejich vzdalování se datuje už před 60 miliony lety. 

Ostrov rozděluje složité zlomové pásmo na východ a západ. Kontinentální zlom je nejlépe 

vidět v národním parku Thingvellir (obr. v příloze), kde vytvořil skalní terasu  táhnoucí se 

v délce několika kilometrů (Zeman. 1996).  

 

Pod Islandem se nachází jedna z klasických horkých skvrn2 ovlivňující terciérní a kvartérní 

vulkanismus ostrova. Sopečný materiál budující Island můžeme rozdělit do tří základních zón. 

Geologicky nejstarší část tvoří starší bazaltové plato složené z třetihorního stáří 16 miliónů 

let. Tuto formaci tvoří rozsáhlé oblasti na severu, severozápadě ostrova a na východním 

pobřeží, na kterých spočívají kvartérní lávy různého chemismu (Zeman, 2002).  

 

Příkopové recentní struktury se od sebe liší chemismem zastoupených láv. Snaefellský příkop 

tvoří alkalické olivinické bazalty, na Reykjaneském hřbetě se nalézají olivinické tholeiity 

a centrální příkop pokrývají alkalické olivinické bazalty a tholeiity. Pro islandské bazalty jsou 

typické faciální přesnosti. Z 90 % se na ostrově nacházejí bazalty a ze zbylých 10 % se zde 

vyskytují ryolity, andezity, granofyry a kyselé tyfy. Centra tholeiitového magmatu jsou 

považována za produkty plášťových sloupů (Mísař, 1987).  

 

Mladší bazaltové pásmo, které lemuje současnou vulkanickou činnost tvoří  úzké šedě 

zbarvené pruhy. Prokázané stáří se pohybuje mezi 0,2 - 3 milionů let. Horniny vznikaly 

v době, kdy byl ostrov zaledněn. Je doloženo nejméně deset dob ledových. Sopečný materiál 

se často promíchává s vrstvami ledovcového tillu. Plata budují převážně čediče a dolerity 

a v malé míře se zde vyskytují i horniny kyselejšího typu jako např. fytolity. Jednotlivé vrstvy 

dosahují tloušťky 10 m a ve výjimečných případech až 100 m (Mísař, 1987). 

 

Jedná se o jednu z nejaktivnějších vulkanických oblastí na světě s více než 2 000 erupcemi 

v postglaciální době. V historické době bylo zaznamenáno 150 - 200 erupcí, většina výbuchu 

                                                 
1 Oddalování tektonických desek od sebe 
2 Trvalá zóna tavení v zemském plášti 
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proběhla pravděpodobně v neosídleném centru ostrova a nejsou tak doloženy. Neuvěřitelné je 

množství vyvrženého materiálu, kdy se setkáváme s rekordy. Například roku 1783 došlo 

k největšímu výlevu lávy. V jižní části ostrova se z 25 kilometrů dlouhé trhliny Lakagígar 

vylilo během 50 dnů přibližně 10 km
3
 lávy, která pokryla 370 km

2
. Po osmi měsících erupce 

byl celkový objem vyvržené lávy 12,3 km
3
 a pokrytá plocha měla rozlohu 565 km

2
(Zeman, 

2002). 

 

3.2. Geomorfologie 

 

Pobřeží na západě, severu a jihovýchodě ostrova je členitější s řadou mořských zálivů a fjordů 

oproti jižnímu pobřeží, které má minimální členitost, ale o to zde bývá bouřlivější moře. 

Povrch Islandu tvoří v první řadě rozsáhlá plata mrazové pouště, pole lávy, sandry3 a ledovce. 

Okolo 90 % rozlohy ostrova pokrývá hladina moře, zatímco větší polovina území nad úrovní 

moře leží ve výšce přes 400 m. n. m (Adámek a kol., 2003). 

 

V islandské krajině se objevují nezaměnitelné tvary, spojované s vulkanickou činností. Mezi 

nejčastějšími vulkanickými tvary této země patří puklinové erupce s výrony lávy podél určité 

linie, erupce zanechávající za sebou lávové kužele a pyroklastické prstence tvořené sypkým 

materiálem vyvrženým jedinou erupcí např. výbuchem sopky Hverfjall u jezera Mývatn. 

Dalším sopečným tvarem vyskytující se na ostrově je maar. Maar vzniká sopečným 

výbuchem, který vyvrhuje plyny a vytváří okrouhlý kráter s příkrými stěnami pod úrovní 

zemského povrchu oválného či kruhového půdorysu. Často obsahuje jezero (Zeman, 1996). 

 

Vnitrozemí tvoří typická rozsáhlá lávová pole, oblasti zasypané sopečným pískem a popelem, 

které pokrývají porosty mechů, lišejníků a drobné pestrobarevné kytičky. Barvy lávových 

pouští  se zbarvují do pestré škály odstínů od černé přes okrovou, červenou až k oranžové. 

Náhorní planinou v nadmořské výšce 1 000 m protéká  velké množství vodních toků, které 

vytvořil tající ledovec (Adámek a kol., 2003).  

                                                 
3 proglaciální písečné delty 
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Základní horninou je čedič neboli bazalt, který při zvětrání získá modročervenou barvu. 

Přibližně na 10 % ostrova se vyskytují struskovité lávové pole, méně častěji zde můžeme 

vidět provazové či hladké lávové pole. Na Islandu se převážně objevuje efuzivní vulkanismus, 

díky kterému vznikají tzv. štítové sopky. Nalezneme i sopky jiného typu např. lávové, 

puklinové, lineární, kruhové a kráterové. Asi nejvzácnějším typem sopky, který se  nachází na 

ostrově je stratovulkán, kde řadíme i nejvyšší horu  Islandu Öraefajökull, objemově druhá 

největší po Etně. Na vulkanických zónách dochází k častým podmořským erupcím (Zeman, 

1996, Zeman, 2002). 

 

Vulkanismus doprovází velké množství horkých pramenů a plynných vývěrů. 

Podle dosahujících teplot se rozlišují na oblasti s nízkými teplotami do 100ºC, které mají 

horké prameny, gejzíry a na oblasti s vysokou teplotou a výskytem solfatarů. 

Solfatary nalézáme jen v neovulkanické centrální zóně, kde podpovrchová teplota plynů 

dosahuje obvykle vyšších hodnot než 200ºC. Nachází se zde 14 solfatarových polí 

s nápadným zbarvením, jenž způsobuje  obsah  oxidů železa a síry (Král, 1999, Zeman, 2002). 

 

Na pobřeží a ve vnitrozemí jsou stopy po glaciální činnosti ledovce. Vyskytují se zde 

ledovcová  údolí (tzv. trogy) s čedičovými vrstvami, morény a obrovské výplavové plošiny 

neboli sandry. Soustava hlubokých zálivů a fjordů jsou vymodelována  ledovcem. Na ostrově 

se nachází velké množství glaciálních jezer přehrazené morénovými valy, jezera hrazená 

lávovými proudy a jezera vzniklá v kráteru sopky. Doprovodnými jevy vulkanismu, které se 

na ostrově vyskytují jsou geotermální pole, bahenní sopky a gejzíry (Král, 1999). 

 

Ledovce pokrývají celkem 11 800 km² rozlohy ostrova. Můžeme se zde setkat s více druhy  

ledovců, od malých karových po ledovcové štíty odvodňované splazy do okolních údolí. 

V období 500 let před našim letopočtem začalo formování ledovce Vatnajökulu s nejvyšším 

bodem na ostrově Hvanadalshnúkur a s nadmořskou výškou 2 119  m.n.m. Na ostrově se 

nachází 49 samostatných ledovců, kdy vrstvy ledu dosahují mocnosti 500 m někde i 1 000 m. 

V nadmořských výškách přes 400 - 500 m jsou rozšířeny tvary vzniklé mrazovým 

zvětráváním, tvary způsobené kryogenními procesy a preiglaciální jevy. Před čelem ledovce 
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se tvoří rozsáhlé sandry se široce rozvětvenými divočícími toky řek z tajících ledovců. 

Ve vnitrozemí na  plošinách s rostlinným  krytem se běžně objevují  rozlehlá thufurová pole 

(Král, 1999, Zeman, 1996). 

 

Islandská krajina více vyniká v závislosti na  tvarech reliéfů (obr. v příloze), na puklinách 

a tektonických vlivech z důvodů menší lesnatosti a oblastí, které jsou bez rostlinného krytu. 

Rozlámané kry platobazaltů se mírně uklánějí do vnitrozemí a často tím tvoří nejvyšší vrcholy 

při pobřeží. Většina údolí, říčních toků, kráterových řad a otevřených puklin souhlasí se 

stejným směrem jako zlomové zóny. I fjordy jsou považovány za původně říční údolí 

založená na zlomech, které byly přemodelovány ledovcovými splazy (Král, 1999). 

 

3.3. Klimatické podmínky 

 

Mírné klima na Islandu způsobují teplé vody golfského proudu a to i přes jeho severní polohu. 

Jeho vliv můžeme vidět zejména na jižním a západním pobřeží Islandu, kde teploty dosahují 

hodnot, které neodpovídají zeměpisnému umístění ostrova (Zeman, 1996). 

 

Pro počasí celého ostrova je charakteristická velká proměnlivost. Množství srážek ubývá 

od jihozápadu k severovýchodu. Lze to pozorovat i na ročních úhrnných srážkách, kdy na jihu 

a jihozápadě bylo naměřeno 1 000 mm. Podle nadmořské výšky přesahují na určitých místech 

až 3 000 mm. Zato na severovýchodě se zaznamenalo pouze 300 - 500 mm. Oblasti 

ve vnitrozemí jsou méně deštivé, ale objevuje se zde jiný problém, a to ostrý vítr vířící téměř 

po celý rok množství sopečného popelu.  Nejvíce zde převládají krátkodobé přeháňky, v zimě 

je vystřídá vlhký sníh střídaný s občasným vyjasněním, mlhou a nárazovým větrem. 

Vydatné deště vznikají míšením teplých a chladných mořských vod (Král, 1999). 

 

Průměrná zimní teplota na jihu dosahuje v lednu 1 - 2
0
C. Směrem na sever se počasí mění. 

V okolí Akureyri a jezera Mýtvan dosahuje průměrná lednová teplota na -5 až -10
0
C.  

Sněžnou čáru ve výšce 400 až 700 m nalezneme ve vlhčích oblastech ostrova, v suchých            
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a chladných vystupuje na 1 400 až 1 600 m.n.m. Letní průměrné teploty v červenci se 

pohybují v rozmezí 7 - 12
0
C (Zeman, 1996).  

 

Vítr vane většinou z východu, zřídka  ze západu nebo severozápadu. Rychlost větru se snižuje 

směrem k nižším polohám, ale i tam je při bouřkách silný. Nejvyšší naměřená rychlost větru 

byla vyšší než 50 m.s-1 (180 km.h-1). Bouřky jsou na Islandu velmi vzácné. Vyskytují se 

v průměru pětkrát za rok nejčastěji v letních měsících na jihu ostrova. Ojediněle i v zimě, a to 

jen v případě, že tlaková níže z jihozápadu přejde Island. Bouřkové mraky vznikají, když 

studený vzduch z Kanady se při cestě na Island ohřeje teplým vzduchem přicházejícím  

z Evropy (Zeman, 2002).  

 

Zajímavou součástí islandského počasí je tzv. severní polární záře (Aurora Borealis). 

Nejlepším obdobím na shlédnutí tohoto přírodního úkazu je období od jara do zimy. V zimě 

bývá nejjasnější (obr. 2). Objevuje se ve formaci sloupů, třpytivých pásů. Má často 

světlezelenou nebo narůžovělou barvu, ale v období své největší aktivity má žlutou nebo 

karmínově rudou barvu. Polární záře vzniká  při setkání protonů, elektronů a alfa částic 

ze slunečního větru s magnetickým pólem země. Pole část z nich odrazí zpět do vesmíru  

a část zachytí. Ty částice, které pole zachytí stáčí k pólům, kde reagují s dusíkovými 

a vodíkovými atomy a uvolňují jejich energii. Tímto procesem vzniká viditelná záře. 

Zajímavým jevem je denní světlo po dobu 24 hodin, se kterým se setkáte v období od konce 

května po začátek srpna. První hvězdy zde uvidíme až uprostřed srpna. Za to v zimním období 

se setkáváme s dlouhou polární nocí, která je přerušována několika hodinami pološera. 

Depresivním stavům způsobených dlouhou nocí se na Islandu říká skammdegisdunglyndi. 

Světlo či tma 24 hodin denně se vyskytuje hlavně v polárních oblastech a je způsobeno rotací 

země. Letní období (červenec, srpen) se stává nejvhodnějším pro návštěvu této země díky 

nejvyšším teplotám a světelným efektům (Cornwalis a kol., 2002, Zeman, 2002) . 



Táňa Kudělová : Island z hlediska turismu a ochrany přírody 

 2010                                                                                                                          - 20 -  

 
Obrázek 2 Polární záře (Aurora Borealis) (autor: Roman Pech) (Internet 17) 

 

3.4. Vodstvo 

 

K islandské krajině patří potoky, divoké říčky a horské bystřiny (obr. v příloze). Maximální 

stavy v létě mívají řeky napájené vodou z ledovců. Ostatní rychleji reagují na tání sněhu nebo 

deště povodněmi. Barva v těchto řekách bývá způsobena obsahem bahna. Zbarvují se 

do mléčně šedé nebo hnědé. Řeky napájené horkými prameny mají stálý průtok i stálou 

teplotu vody. Vodní toky vymílají skalní podloží, kde vytvářejí strouhy a kaňony. Aluviální 

materiál z řek se ukládá do nížin, jak lze vidět na rozsáhlých plážích v jihozápadním pobřeží. 

Za nejdelší se považuje řeka Pjórsá, dosahující délky 237 km s průměrným průtokem 

380 m3.s-1. Druhá nejdelší řeka se nazývá Jókulsá, která dosahuje 206 km. Mezi ostatní větší 

řeky patří Fjöllum, Skjálfandafljót, Lagarfljót a Skeidará. Většina řek hojně zásobuje místní 

obyvatele potravou  (Internet 11). 

  

V rozlámané krajině se nachází tisíce vodopádů, které potkáme na každém kroku. V hojném 

počtu se zde vyskytují i jezera nejrůznějšího původu např. tektonická,  kalderová, hrazená 

lávovými proudy, ledovci, hloubená ledovcovými proudy a jiné. Mezi jezera tektonického 

původu patří Thingvallavatn o velikosti 84 km2 a Pórisvatn o rozloze 70 km2. Nejslavnější 

jezero Mývat bylo vytvořeno přehrazením lávovými proudy a ledovcovými usazeninami. 
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Kalderové jezera se vyskytují v oblasti Landmannalaugar-Veidivötn. Roční srážky tvoří 

na Islandě přibližně 2 000 mm. Velkou část této vody drží jezera. Některé z nich se filtrují 

do země a část teče přímo do moře (Král, 1999). 

 
Island je také bohatý na horké prameny a gejzíry, které jsou pro tuto krajinu charakteristické 

a váží se na bazaltová pásma. Velké množství těchto geotermálních oblastí naskytlo 

obyvatelům různé využití. Nejvíce se využívají horké prameny k vytápění domů, skleníků 

a na tvorbu energie. Dále jsou využívány na tvorbu umělých koupališť. Nejznámější 

geotermálním koupalištěm je Modrá laguna. Mezi světově nejvýznamnějšími gejzíry patří 

Strokkur a Geysir. Nejvíce vydatný horký pramen se nachází v oblasti Deidaltunghver 

(Zeman, 1996). 

 

3.5. Půdy 

 

Půdy Islandu jsou většinou nevyvinuté, označují se litosoly. Na vulkanickém skalním 

podkladě se nalézají vitrické andosoly. Jen na nížinách u pobřeží a v příhodných údolních 

polohách se vyvinuly místy pravé podzoly a vzácně i humózní kambisoly. Velkou část  

Islandu pokrývají polopouště a pouště. Vyskytují se zde tzv. duhové hory, které mají 

rozmanité zbarvení způsobené obsahem ryolitu (obr. v příloze). Porosty tvoří především 

mechy, lišejníky,  rašeliniště a bylinná společenstva složená z malého počtu vyšších rostlin. 

Původní stromová vegetace byla zničena. Proto jsou řídké  lesní porosty velmi  vzácné. Horní 

hranice lesa leží ve výšce 30 - 400 m. n. m. Na ostrově se vyskytuje fauna a flóra převážně 

severoevropského typu (Král, 1999).  

 

Mohou být rozděleny jako minerální a organické s řadou dílčích typů. Minerální půdy tvoří 

především sprašové materiály, které byly přeneseny pomocí větru. Tyto materiály pocházejí 

ze sopečných výbuchů a jiných silných fyzických sil jako např. ledovcová eroze, zvětrávání 

a mráz, které způsobují rychlé tvrdnutí půdního profilu. Půdy se formují velice pomalu 

vzhledem k chladnému počasí, chemickému a biologickému procesu, které v něm probíhají. 

Jsou zásobeny poměrně malým stupněm kyselosti, kdy minerální půdy mají 5.0  až 6.5 pH 
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a organické půdy dosahují pH 4.5 až 5.5. Eolický prach a rašelinné půdy tvoří  asi 40 % 

celkového půdního pokryvu, jenž obsahují  20 až 50 % minerálních látek (Internet 11).  

 

Z důvodu malého procenta jílu v zemi bývá země náchylná k erozi způsobenou větrem 

a vodou. Příchod lidí s pasteveckým dobytkem narušil rovnováhu mezi tvorbou půdy a jeho 

erodováním. Lidé začali kácet stromy a vypalovat lesy, aby zvýšili počet polí pro pasení 

svého dobytka. Tím zůstala půda vystavena vlivům větrů a vody. Během staletí došlo 

k přeměně rozsáhlých ploch v poušť, kdy vrchní vrstvu půdy odvál vítr a odplavil déšť. 

Písečné přesypy v 19. století zničilo mnoho farem, teprve pak si lidé uvědomili, co způsobili. 

Obyvatelé s pomoci státu se snaží o nápravu a to leteckým sypáním semen odolných rostlin 

jako např. ječmence (Elymus arenarius), aljašského vlčího bobu (Lupinus polyphyllus) 

a travin, které váží volnou půdu (Zeman, 2002) (Internet 9). 

 

3.6. Biota 

 

Říká se, že Island je země bez stromů, ale pravda to tak docela není. Stromy se zde vyskytují, 

ale nedosahují takové výšky jako u nás. Údajně lesy vykáceli první osadníci. Jednalo se však  

o tzv. křivolesy, kdy kmeny byly různě zkroucené z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek. Mezi jediné domácí dřeviny připomínající stromy patří bříza svalová (Betula 

tortuosa) a jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Vhodné prostředí pro růst stromů umožňují 

větší města, která chrání před větrem. Právě ve městě jsou vysazeny nepůvodní dřeviny. 

Velmi dobře se uchytily např. jedle arizonské (Abies lasiocarpa) a topoly chlupatoplodé 

(Populus trichocarpa) (Internet 9). 

 

Převládají zde přibližně 500 druhů mechů, 500 druhů lišejníků a 470 druhů kvetoucích rostlin. 

Mechy a lišejníky bývají přehlíženy, i když pokrývají většinu lávových polí a útesů na ostrově 

(obr. v příloze). Kvetoucí druhy jsou nejpatrnější v období léta, kdy se nejvíce vyskytuje  artic 

lupin, který pomáhá redukovat půdní erozi, artic river beauty, tymián (Thymus vulgaris), 

andělika lékařská (Archangelica officinalis), modré zvonky (Campunula), žluté blatouchy 

(Caltha pakustris) a pampelišky (Taraxacum officinale). Na podzim dozrávají lesní bobule, 
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jenž bývají pochoutkou nejen pro místní obyvatelé. Hledání vhodných rostlin pro výsadby se 

stávají botanické zahrady. Nejznámější se nalézají v Reykjavíku a v Aukeri. V Aukeri byla 

založená roku 1912, kde má lepší podmínky, jelikož se zde vyskytuje vyšší počet letních dní 

a je lépe chráněná proti větru. Reykjavická zahrada byl založená později v roce 1961 

(Leffman, 2007) (Internet 9). 

 
Jediným savcem pocházející z Islandu je polární liška (Vulpes lagopus). Lední medvědi 

(Ursus maritimus) občas připlouvají z Grónska na kře, aby se zde usídlili, ale místní 

obyvatelé to nedovolí, považují je totiž za vetřelce. Mezi živočichy, kteří zde zdomácněli patří 

sobi (Rangifer tarandus), norci (Lutroela sp.), polní myši a několik druhů hlodavců. 

V okolních vodách žijí mořští savci jako např. tuleň, lachtan a sedmnáct druhů velryb. 

Ptáci představují  skutečné bohatství zdejší fauny. Vyskytují se zde ptačí kolonie terejů bílých 

(Sula bassana), alkounů, alky malé (Alca torda), racka atlantického (Leucophaectus atricilla), 

burňáka ledního (Fulmarus glacialis) a papuchalků (Fratercula arctica). Ze sladkovodních 

ryb zde najdete lososy, úhoře, pstruhy a polární siven (Salvelinus artic). Z mořských ryb 

naleznete zástupce z platýsů, garnátů, tresek, sumců, sleďů, humrů huňáčku severních 

(Malllotus villosus) (Leffman, 2007). 
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4. Historie Islandu 

 

Ve druhé polovině 20. století prošla islandská historiografie velkou změnou. Historici museli 

ve svých názorech udělat obrátku o 180 stupňů. Novodobá historiografie vznikla na počátku 

17. století jako reakce na pomlouvačné spisy cizinců. Dnešní historiografie se opírá o ideje, 

které získávali v průběhu národního osvobození do osamostatnění v roce 1944. 

Dnešní historici začali věnovat svou pozornost mikrohistorii. Začínají zpracovávat  informace 

ze soukromých deníků a  dopisů (Kadečková, 2001). 

 

Hlavním dějepiseckým žánrem byly ságy. I když se u nich dá uvažovat o spornosti pro 

historické prameny. Přesto žádný jiný stát o své zemi nenapsal tolik jako Island. Ságy jsou  

opřeny o lidové pověsti a diskuze světských předáků. Dočteme se v nich o zvycích, morálce, 

právních normách a jiných aspektech života tehdejší doby. Představuji nejstarší literární díla, 

jaké byly v té době napsány. Vypovídají o fungování společnosti a jejich institucích, které 

spočívaly na germánských základech. Za nejznámější se považuje Sága o Islanďanech a Sága 

o Sturlunzích (Kadečková, 2001). 

 

Za první oficiální obyvatele Islandu se považují irští mniši, kteří zde přišli nalézt klid pro 

svou meditaci. Přicházeli sem v 7. století, představují  keltské osídlení. Během 9. století 

přicházeli Vikingové. Patří mezi severogermánské kmeny, které se  rozdělovaly  na východní 

a západní.  Osídlovali dnešní Norsko, Švédsko a Dánsko.  Díky nim vznikly severogermánské 

národy např. Islanďané, Norové, Faerčané, Švédové a Dánové (Kadečková, 2001) . 

 

Důležitým datem je v Islandské historii rok 872, kdy Norské samostatné království sjednotil 

král Haraldur Hárfagri – Harald Krásnovlasý.  Většina králů a náčelníků odjížděli na Island. 

Jako první zde přišel v roce 874 Ingólfur Arnarson. Tehdy se stál Island čistě severskou zemí. 

Zabral celý poloostrov, na němž se rozkládá dnešní Reykjavík a přilehlé oblasti. Vlastnil 

území, kde dnes žije větší polovina obyvatelstva. Po Ingólforovi začali přijíždět další 

kolonisté (Kadečková, 2001) . 
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V roce 930 byl založen parlament neboli Alting. Základním aktem bylo stanovení dvanácti  

lokálních sněmů a jejich náčelníků v celé zemi. Dvanáctka není náhodné číslo, ve většině 

zemí je to číslo posvátné. Všichni účastníci sněmu se museli dostavit nejpozději ve čtvrtek, 

devátého letního týdne. Čtvrtek je den zasvěcený bohovi Tórovi (orig. Thór). Jízda na altány 

byl slavnostní událostí. Příjezdová cesta vede tektonickou puklinou, která při zemětřesní 

přeťala terén a vznikla tak vysoká skalní stěna, kterou pak využívali jako sněmoviště.  

Zasedalo se na třech kruhových lavicích, kde se vešlo 147  mužů. Sněm se skládal z godů4, 

sněmovníků, zákonoprávců a později i biskupů. Náčelníci přijali společné právo a soudní 

systém pro celou zemi. Soustava práv a zásad byla odvozena a upravena z norského práva pro 

islandské podmínky. Na těchto zasedáních se řešily nejen největší spory, ale sloužily taky 

k předávání zkušeností určitých výrobních procesů, které vedly ke zdokonalování výrobků. 

Tresty byly čtyři a to smrt, vyhnanství, domácí vězení a pokuty (Kadečková, 2001). 

 

Významnou osobou 13. století  byl kněz Gudmundur, který se stal biskupem po smrti biskupa 

Holarského. Gudmundur byl prvním ochráncem chudých a prostý lid ho považoval za světce. 

 Období 20. – 60. let 13. století se podle učebnice nazývá Věk Sturlungů. Bylo to poslední 

období nezávislosti, kdy začal boj velmožů o moc. Island v 60. letech 13. století patříl pod  

nadvládu Norska a v roce 1380 si ho přivlastnilo Dánsko. Začali omezovat kulturu, zrušili 

Alting, který však pokračoval dál na černo. Do Reykjavíku byli přiděleni 3 soudci a všechny 

cenné rukopisy byly přepraveny do Dánska (Kadečková, 2001) . 

 

V období roku 1779 - 1986 trápí obyvatelstvo přírodní katastrofy. Počet obyvatel se 

po následné epidemii snížil o celou třetinu. Uvažovalo se dokonce i o přemístění obyvatel                

z Islandu. K tomu však nedošlo. Za doby vlády dánského krále Kristiána VIII. byla přiznána 

zákonodárná moc Altingu. Během 19. století se Island snažil osamostatnit. V roce 1918 se stal 

zvláštním královstvím, bohužel spadal pořád pod Dánsko. V roce 1940 obsadily ostrov britské 

jednotky, aby Německo neobsadilo ostrov díky jeho výhodné poloze. Později obsadili ostrov 

Američané, protože Island byl a je členem organizace NATO. Jelikož neměl vlastní vládu, tak  

                                                 
4 Náčelníci z celého ostrova 



Táňa Kudělová : Island z hlediska turismu a ochrany přírody 

 2010                                                                                                                          - 26 -  

zde mohli Američani zůstat. 17. června roku 1944 byl Island vyhlášen za ostrov                        

a  za samostatnou Islandskou republiku (Kadečková, 2001). 

 

Island dlouho řešil s Velkou Británii své chráněné území vody, kde mohli lovit pouze 

Islanďané. Velká Británie nakonec ustoupila pod mezinárodním nátlakem. Island si vybojoval 

200 mílové pásmo, které pokrývá oblast 758 000 km2. Řešení  těchto územních vod bylo 

nazváno tresčí válkou (Kadečková, 2001).  
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5. Turismus na ostrov ě  

 

V posledních letech lidé začali projevovat zájem o samotnou přírodu. Můžeme přikládat 

důvody této změny vysokým emisím v ovzduší nebo strachu z globálního oteplování. Ať už 

z jakéhokoli důvodu, hlavní je, že lidé se začali jevit pozornost o přírodu, přírodní památky 

a o útvary, které příroda sama vytvořila. Za těmito útvary se začali výletníci sjíždět i na 

Island. Turisté se zde sjíždějí kvůli rozmanitosti přírody, kde naleznou oheň (sopky) a led 

(ledovce) vedle sebe. Na ostrově se vyskytuje plno zázraků přírody, které jsou vhodné obdivu. 

Můžete zde zhlédnout velké množství sopek, ledovců, geotermálních oblastí, gejzírů, 

vodopádů, pseudokráterů a jiné přírodní útvary, na nichž tu nebyla příroda skoupá.  Nabízí se 

tu i plno sportovního využití jako např. sledování velryb, ptáků, pěší turistiku, jízdu na koni, 

lyžování, jízdu na kole, rybolov, turistika po ledovcích, rafting a nevšední výlety do oblak 

(Leffman, 2007). 

 

Nejlepší dobou na dovolenou v této krajině je léto, kdy zde bývá dosahováno nejvyšších 

teplot. Na ostrov se dostaneme s pomocí letadla, autobusu a trajektu. Letadlo patří mezi 

nejrychlejší dopravní prostředek. V součastné době neexistuje přímé spojení mezi Českou 

Republikou a Islandem, proto je nutné se dopravit do jiné země, které mají přímý let např. 

Německo a Dánsko. Přepravu pomocí letadla zajišťuje společnost Icelandir, Air Iceland 

a Islanflug. Na Islandu se nachází přibližně 12 letišť. Nejznámější a největší se nazývá 

Keflafik, který se nalézá 50 km jihozápadně od města Reykjavik. Pokud se však chcete 

pokochat okolní krajinou a máte dostatek času je lepší zvolit autobus. Cesta autobusem trvá 

přibližně týden, jelikož musíte autobusem přijet do Dánska, kde se nalodíte na trajekt 

a objíždíte s ním  tzv. okružní jízdu k Faerským ostrovům, kde vás vyloží. Po dvou dnech vás 

vyzvedne a teprve poté vás zaveze přímo na Island. Cestování po ostrově autobusem patří 

mezi nejvhodnější prostředek, pokud si nechcete pronajmou terénní vozidlo. Dostanete se 

s ním i do vnitrozemí. Cestování s ním na krátké vzdálenosti je dosti drahé. Místní 

autobusová společnost BSI vytváří a prodává podrobné jízdní řády zdarma (Adámek a kol., 

2003, Leffman, 2007). 
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Nejlepším dopravním prostředkem po státě je automobil, ať už vlastní či zapůjčený. Cesty 

bývají asfaltové nebo štěrkové. Většinou sjízdné osobním automobilem. Cesty ve vnitrozemí 

jsou sjízdné pouze terénním automobilem s vysokou nápravou a náhonem na všechny čtyři 

kola. Trasy do vnitrozemí se otevírají od června do srpna, ale záleží na aktuálním počasí. 

Turisté musí mít na paměti, že není dovoleno jezdit mimo vyznačené trasy a cesty, jelikož 

mohou způsobit velké škody na povrchu země, která rychle eroduje. Na vyznačených trasách 

by měli zůstat i z důvodů vlastní bezpečnosti. Důležité je mít sebou náhradní díly, nářadí, 

náhradní palivo, pití a jídlo. Většinou se doporučuje turistům, aby dali vědět zodpovědné 

osobě o přibližném návratu z cesty a kam míří, aby popřípadě mohli vyslat pomoc (Leffman, 

2007). 

 

Nejčastěji zde pobývají výletníci po dobu jednoho, dvou či tří týdnů. Nejideálnější dobou pro 

zhlédnutí alespoň těch nejdůležitějších přírodních fenoménů jsou dva až tři týdny. Ti co jezdí 

na týden stihnou pouze tzv. Zlatý okruh, jenž zahrnuje geotermální oblast Geysir, vodopád 

Gullfoss a národní park Thingvellir. Turisti  přijíždějící na dva týdny, většinou jezdí po silnici 

č. 1, která nezahrnuje vnitrozemí. Pouze malá část lidí se rozhodnou pro tři týdny, ale za to 

stihnou zhlédnou i vnitrozemí. Avšak ani za tři týdny se nestihne vše. Aby jste viděli většinu 

přírodních památek, musíte se zde pravidelně vracet a prozkoumávat další části krajiny. 

Ostrov se dělí na 7 kategorií a mezi ty patří Jihozápadní Island, Západní pobřeží, Západní 

fjordy, Severozápadní Island, Severovýchod, Jihovýchod a Vnitrozemí (Adámek a kol.,2003). 

 

 Jelikož patříme mezi členy EU, nepotřebujeme vízum. Stačí pouze pas, který musí mít 

platnost alespoň tři měsíce po plánovaném příjezdu do země. Občanům ze Skandinávských 

zemí postačí pro vstup občanský průkaz. Samozřejmě musíte mít zajištěné cestovní pojištění 

a zdravotní pojištění do ciziny, kdyby jste potřebovali nutnou lékařskou pomoct (Leffman, 

2007).   
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6.  Vybrané fenomény a lokality 

 

6.1.  Sopky 

 

Je známo, že Island je typickou vulkanickou oblastí. V posledních 10 000 letech byla aktivní 

přibližně čtvrtina ostrova. Severozápadní a východní část ostrova už nejsou vulkanicky 

aktivní. Odborníci odhadují, že třetina veškeré lávy, která kdy vytekla na naší planetě se vylila 

právě na Islandu. V poslední době se zaznamenávají sopečné erupce v intervalu po pěti letech. 

Uvádí se, že se na ostrově vyskytuje 140 sopek, z nichž je 30 aktivních (Janovský a kol., 

2005, Zeman, 2002). 

 

Sopka je místo, kde proniká láva a vulkanické plyny na povrch. Může vzniknout na pevnině 

či pod mořem. Skládá se z magmatického krbu, sopuchu neboli sopečného komínu, na který 

navazuje kráter ležící na sopečném kuželu. Sopečný kužel tvoří vyvržený sopečný materiál 

a ztuhlá láva. Vulkány můžeme rozdělovat na aktivní a vyhaslé. Sopky můžeme rozdělit podle 

charakteru erupce na Stratovulkány neboli složenou sopku, která vzniká střídáním explozivní 

a efuzivní činností. Na efuzivní sopku tvořenou lávovými proudy vytékající ze sopuchu 

a explozivní sopku vznikající navrstvením pyroklastického materiálu. Aktivní sopky dělíme 

na čtyři základní druhy, a to na puklinový či riftový vulkanismus, který nacházíme 

na oceánských hřbetech. Štítovou sopku spojenou s horkou skvrnou a s procesy ve svrchním 

plášti. Tufový kužel, který je tvořen úlomky hornin vyvrženými explozivně z jícnu sopky 

a složenou sopku či stratovulkán vznikající tavením hornin mořského dna, které jsou 

na subdukčních zónách neustále podsunovány pod kontinentální kůru. Nejznámějšími sopky, 

o kterých se ještě zmíním v této kapitole a stojí za zhlédnutí jsou Hekla, Krafla, Lakki, 

Grimsvötn  a Askja (Smolová a kol., 2007, Coenraads, 2007). 

 

Doprovodnými vulkanickými jevy, které se vyskytují na ostrově jsou fumaroly, sulfáty 

a bahenní sopky. Bahenní sopka vzniká na místě, kde vyvěrá horká podzemní voda. 

Horká voda je často smíšena s rozloženými částicemi hornin, tak vzniká vroucí bahno.  
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Vroucí bahno se dostává na povrch periodicky či explozitivně. Pokud je hustota bahna vysoká 

a brání unikání par, vznikají bahenní sopky či gejzíry. Fumarola vypouští plyny složené 

z chlorovodíků, přehřáté vodní páry, z kysličníku siřičitého a sirovodíku. Teplota  fumarol se 

pohybuje v rozhraní 200 - 800
0
C. Délka životnosti fumarol značné kolísá v závislosti 

na schopnosti tepelného zdroje napájet ji plyny a párou. Solfátára je exhalace par a plynů 

s teplotou až 200
0
C. Solfátara je přechod z fumaroly. Solfátara se mění v moffetu, když 

exhalace sirovodíku a kysličníku siřičitého zcela zmizely a vydechován je pouze kysličník 

uhličitý s vodními parami. Jelikož je kysličník uhličitý těžší než vzduch, hromadí se při zemi 

a způsobuje smrt drobným i větším živočichům. Typickým místem, kde se tyto fumaroly, 

bahenní sopky a solfatary vyskytují je oblast Námaskart (Zeman, 2002, Adámek a kol., 2003). 

 

6.1.1. Krafla 

 

Stará erodovaná puklinová sopka (obr. 3), která se nachází na severu ostrova u jezera Mývat. 

Mimořádně činná byla v období 1724 - 1729, kdy zničila veškerý život v okolí. Vypráví se, že 

při jedné z jejich erupcí, se místní obyvatelé shromáždili v místním kostelíku a láva se před 

kostelem rozdvojila a zastavila v jeho blízkosti. Místní kostelík tak zůstal nepoškozený. 

Dodnes je vidět tuto lávu, která obklopuje kostelík. Pak přes 250 let zůstala v klidu. Země se 

začala hýbat až při stavbě dálnice. Lidé hovoří o tom jako o pomstě bohů ohně za jeho 

vyrušení ze spánku. Je pravdou, že od té doby, tedy od roku 1975, soptí každý rok. 

Nejsilnější erupce pak byla v roce 1986, která trvala 90 dní. Láva zde tekla po úzké deseti 

kilometrové puklině, ale naštěstí nezpůsobila žádné škody. Dodnes lze cítit otřesy skoro 

denně. Otřesy způsobuje naplňování magmatu v komoře pod horou, která tlakem zvedá 

povrch země. Od posledního výbuchu se zvedla země o půl metrů. Nachází se zde největší 

kráter Víti, což znamená Peklo. Na jeho dně se vyskytuje jezero s neobvyklou zelenou 

barvou. Naposledy byl činný v roce 1925. Jelikož se zde země často chvěje, většina turistů si 

udělá snímek u výstražné cedulky a rychle odchází. Při erupci Krafly se Islanďané sjíždějí 

z celého ostrova, aby mohli sledovat výtok lávy (Parnell a kol., 2008, Zeman, 2002). 
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Obrázek 3 Sopka Krafla (autor: Neznal,M.) (Neznal, 2007) 

 

6.1.2. Lakki 

 

Erupce hory Lakki (obr. v příloze) se zaznamenala do paměti všech Islanďanů. Způsobil 

největší neštěstí v období od června  roku 1783 do února roku 1784. Přímo při výbuchu přišlo 

o život 20 000 obyvatel, další třetina obyvatel zemřela do jednoho roku na nemoci. Uhynulo 

přes 30 000 koní, tedy 50 % stavu a 200 000 ovcí, na tehdejší poměry to bylo 80 % celkového 

stavu. Láva zničila louky, háje, vysušila řeky, zničila plno farem, obydlí, kostelů a ničila vše, 

co ji přišlo do cesty. Obyvatelé moře se stahovali z blízkosti ostrova. Plavba byla v té době 

příliš nebezpečná kvůli velkému množství černého popela a prachu. Popel padal na Faerské 

ostrovy a vítr ho zavál až do Holandska. Dodnes lze vidět památku na tuto tragédii v podobě 

60 km dlouhého a 25 širokého lávového pole o rozloze 565 km². Toto lávové pole se stalo 

největším na světě. Přes jeho střed vede asfaltová silnice. Dodnes mnoho lidí sužuje tíseň, 

když jedou po této silnici a ze všech stran je obklopuje láva, na které není žádná vegetace. 

Pouze sem tam se zde uchytí nějaké trsy travin a lišejníků (Zeman, 2002, janovský a kol., 

2005). 
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6.1.3. Askja 

 

Jedná se o kalderu5 (obr. v příloze), která vznikla při výbuchu kolem roku 1875 a vulkanická 

činnost dále pokračovala po desetiletí. Během prvních měsíců vychrlila kolem 2 000 - 

3 000 m³ lávy. Umožnila tak vzniku jezera Öskjavatn, kdy se část sopky na ploše kolem 

11 km³ propadla o dalších asi 300 metrů hluboko a postupně se naplnila vodou. Dnešní 

úrovně dosáhla hladina až v roce 1907. Také při této erupci vzniklo menší jezero Víti, které 

má tepotu 22ºC. Kráter byl vytvořen při jednom z nejmohutnějších výbuchů, kdy popel 

a prach dorazil během 38 hodin do Stockholmu. Po tomto výbuchu se zhroutila ekonomika 

a nastal hladomor. Lidé začali emigrovat do Spojených států a Kanady. V období 1920 - 1930 

došlo k dalším erupcím, kdy vznikl v jezeře ostrov. Menší výbuch byl v roce 1960, kdy 

vznikla nová řada kráterů Vikraborgir a lávové pole Vikrahraun. Říká se, že v okolí sopky 

Askjy a hory Herdubreid je nejdivočejší krajina. Díky horším podmínkám se zde připravovali 

američtí astronauti na let na Měsíc v 60. letech (Zeman, 1996, 2002). 

 

6.1.4. Hekla 

 

Její název znamená  plášť s kapucí. Z morfologického hlediska reprezentuje střední stádium 

mezi stratovulkánem a kráterovou sopkou (obr. v příloze).  Hekla prošla třemi rozlišnými 

erupčními fázemi. V první fázi vznikly mnohočetné pukliny na hlavním hřebenu sopky. 

Největší z nich je 5,5 km dlouhá a vyskytují se zde největší erupce. Druhá fáze probíhala 

v období 7 000 až 4 500 milionu let př. n. l. Třetí začala ve 12. stol. a probíhá dodnes. Během 

10 000 let své činnosti vyvrhla přibližně 40 km³ lávy, tuhé horniny a popela. Její magma 

se nachází v ohromné komoře asi 6 až 8 km hluboko pod středem vulkánu. Teplota země 

v kráteru je kolem 50ºC. První erupce, o které existuje záznam byla v roce 1 104, kdy zničila 

rozsáhlá území popelem a prachem. Poslední erupce se vyskytují v pravidelných intervalech 

po desetiletých cyklech. Nejnovější údaj nadmořské výšky je 1 491 m. Vulkanický hřbet, 

na kterém se Hekla nachází je starý 6 500 let. Na vrchol existují tři nejznámější cesty. 

                                                 
5 Kaldera je okrouhlá sníženina s příkrými stěnami a plochým rovným dnem. Vzniká při destrukci sopky explozí 
či propadnutím. Často bývají vyplněny vodou. 
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Dvě vedou ze západní strany, ale po erupci v roce 1991 je cesta poničená. Při této erupci 

trvaly výlevy lávy 53 dní a pokryly 23 km² okolí sopky. Třetí cesta je nejvýhodnější a vede 

ze severovýchodu. Poslední erupce proběhla 26. února roku 2000. Bylo to poprvé, co se sopka 

ozvala ještě před samotným výbuchem. Vytvořila 6 - 7 km dlouhou prasklinu a sloupec páry 

s popelem dosahoval 15 km. Po hodině největší aktivita opadla, ale erupce pokračovala dál. 

Láva dosáhla největší šířky 3 - 4 km. Samotný konec přišel až 9. března 2000. Během deseti 

dní  pokryla láva 15 až 20 km² území, úhrnem bylo vyvrženo asi 110 milionů m³ roztavené 

skály. Velké štěstí měli reportéři z televize CNN, kteří výbuch sopky dávali v přímém 

přenosu. Byli totiž nedaleko na Westmanských ostrovech, kde čekali na vypuštění velryby 

Keiko (Zeman, 2002, Adámek a kol.,2003). 

 

6.1.5. Grímsvötn 

 

Nejznámější fráze, že Island je ostrov ohně a ledu vystihuje tuto sopku, jelikož se nachází pod 

ledovcem Vatnajökull (obr. v příloze). Patří se sopkami Heklou a Kaflou k největším 

vulkánům na ostrově. Vulkán se nachází v pevném ledovém krunýři ledovce a rozpuštěná 

voda v kaldeře tvoří subglaciální jezero. Za normálních podmínek se kaldera vyprazdňuje  

pomalým proudem jednou za  několik let. Avšak výbuch sopky tento proces velice urychluje 

a způsobuje velké škody. Podle expertů způsobuje aktivitu sopky vysychající jezero, které 

svým tlakem udržoval vulkán v klidu. V roce 1993 a 1995 způsobil poměrně rozsáhlé 

záplavy, které způsobily velké škody na silnicích a mostech. V roce 1998 zanechala erupce 

po sobě stopu v ledovci v podobě rozervaného kaňonu o délce 6 km, šířce 500 m a hloubce 

200 m. Příval vody způsobený touto erupcí zničil mosty na jižní straně Islandu, z nichž 

nejznámější byl most přes řeku Skeidará, který byl slavnostně otevřen roku 1974. 

Jeho destrukcí byla přerušena hlavní tepna Islandu tzv. okružní silnici číslo 1. Na počátku 

listopadu roku 2004 se opět probudil k životu. Naštěstí nezpůsobil škody na životech, jelikož 

seismologové zachytili jeho aktivitu včas a varovali obyvatelé. I přes to ztrpčil život lidem 

i ve Finsku, Norsku a Švédsku, kde dopadaly popílky z erupce. Podle zpráv BBC vystřeloval 

vulkán až do výšky dvanácti tisíc metrů. V druhé polovině 18. století způsobily islandské 

sopky výrazně větší škody. Zdevastovaly skoro čtvrtinu ostrova a sopečný popel, který se 

dostal do atmosféry, zakryl slunce na několik let ( Zeman, 1996, Cornwalis a kol.,2002). 
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6.2. Gejzíry, horké prameny 

 

Island je zvlášť bohatý na horké prameny a vysoké teplotní aktivity omezené na určité oblasti. 

Vyskytují se zde hlavně bahenní jezírka, výpary par a sirnaté výpary. Hlavní vysoké teplotní 

oblasti jsou ledovec Torfajökull ležící východně od sopky Hekly a jezero Grímsvötn. Mezi 

další známé oblasti patří Hengill, hora Kerlingarfjöll, Námafjall a oblast Krísuvík. Totální 

výkon produkce z oblasti ledovce Torfajökull se odhaduje na 1,500 megawattu. 

Horké prameny se vyskytují téměř po celém ostrově až na východní bazaltovou oblast, kde se 

nachází vzácně. Nalezneme zde přibližně 250 geotermálních oblastí s 800 horkými prameny. 

Jejich průměrná teplota se uvádí na 75ºC (167ºF). Největším horkým pramenem se považuje 

Deildartunguhver a nejznámějším gejzírem je Geysir. Prameny obohacené na oxid uhličitý se 

nacházející v určitých oblastech jako např. Snaefellsnes. Mezi další oblíbené horké prameny, 

gejzíry a geotermální oblasti patří gejzír Strokkur, horký pramen Grjótagjá a geotermální 

oblast Nesjavellir (Zeman, 1996, 2002).  

  

Gejzír vzniká tlakem svrchní stékající chladnější vody do přírodních puklin gejzíru, kde se 

smíchá s horkou vodou a párou. Tlak je tak velký, že znemožňuje a blokuje var, než se 

skutečně vytvoří dostatek páry.  Jakmile tlak vodních par je dostatečný a teplota překročila 

bodu varu, aby překonal tíhu vody nad sebou, proráží a vymrští těsnící svrchní vodu tlakem 

do závratné výšky. Pak se vrací ochlazená a stéká zpět, vyváří onu bariéru čí se ještě hlouběji 

ohřívá a mění skupenství (Smolová a kol., 2007, Coenraads, 2007). 

 

6.2.1. Velký Geysir 

 

Podle tohoto gejzíru se pojmenovaly všechny vody tryskající ze země po celém světě (obr. 4). 

V pravidelných intervalech chrlil vodu až do výšky 70 m. Činný byl až do konce 40. let 

20. století, kdy se odmlčel. Po jeho dlouhé odmlce se probudil, ale vybuchuje jen občas. 

K těmto nepravidelným erupcím došlo díky mocnému zemětřesení v červnu roku 2000.                           

Pro návštěvníky ho jednou ročně Islanďané provokují různými chemickými přípravky. 

Většinou v období měsíce července, kdy se sem sjíždí většina turistů. Používají na to 
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100 kg mýdel a pracích prášků. Gejsír na rozdíl od Strokkura dosahuje největší výšky až při 

druhém výbuchu. Jeho výška činní až 40 m (180 stop).  Stále je  nejvyhledávanější atrakcí 

na Islandu, i když už nevybuchuje v pravidelných intervalech jako kdysi. Jeho první aktivita 

začala ve 14. století. Turističtí průvodci uvádí, že k odmlce došlo díky vhazování kamenů 

od turistů, které ucpaly gejzír z domněnky, že gejzír bude tryskat více (Zeman, 1996, Adámek 

a kol.,2003). 

 
Obrázek 4 Geysir (autor: Hojnazer, J.) (Janovská a kol., 2005) 

 

6.2.2. Strokkur 

 

Český překlad gejzíru je Máselnice. Vybuchuje v nepravidelných intervalech po 5 až 

10 minutách do výšky 20 m (obr. v příloze). Dosahuje teplot okolo 100ºC. Sice nedosahuje 

výšky jako nedaleký Geysir, ale v poslední době se stal nejnavštěvovanějším. Jeho aktivitu 

můžeme vidět i ze vzdálenosti 5 km. Jeho aktivita sahá až do 18. století. Ale pořád se mu 

bude říkat „záskok“, protože i když jeho aktivita je v pravidelných intervalech, pořád bude 

nejznámějším Geysir (Janovský a kol., 2005). 
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6.2.3. Deildartunguhver 

 

Největší termální pramen dosahující teploty 100ºC. Smrdí víc jak gejsír. Uvádí se, že tento 

pramen spoutali v roce 1981. Jeho vydatnost je 180 l za vteřinu. Teplota se pohybuje kolem 

97ºC (obr. 5). Speciálním potrubím vytápějí dvě města a to Borgarnes a Akranes ležící 

ve vzdálenosti přibližně 34 - 64 km. Dále s ním vytápějí skleníky, kde pěstují zdejší farmaří 

ovoce, zeleninu a různé rostliny, které pak prodávají turistům. Pramen vyvěrá u silnice 

č. 50 severně od vesnice Kleppjárnsreykir. Od parkoviště vede stezka k prameni. 

Nedoporučuje se přibližovat  k otevřeným jezírkům a bublající vodě, která stříká až 

za ochranný plot, kvůli vlastnímu bezpečí. Vyskytuje se zde vzácný druh kapradiny blechnum 

spirant, který neroste na žádném jiném místě na ostrově (Neznal a kol., 2007, Cornwalis, 

2002). 

 
Obrázek 5 Horký pramen  Deildartunguhver (autor: Josep DB ) (Internet 7) 

 

6.2.4. Grjótagjá 

 

Jedná se o horký pramen v rozsáhlé jeskyni (obr. v příloze), vytvořený zlomem desek 

vystupující ze země.  Nachází se nedaleko jezera Mývat. Kdysi zde dosahovala teplota 28ºC 

a lidé zde chodili relaxovat.  Vyskytuje se zde jezírko zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Před  
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několika lety  pramen změnil tok a ohřál se na 60ºC. I když se teplota postupně ochlazuje, 

pořád není dost ochlazená ke koupání. Z jeskyně vede pouze jedna úniková cesta. Pokud se 

však chcete vykoupat v termálním jezírku, nedaleko jsou menší a když poprosíte místní lidi, 

rádi  vám ukážou  jejich nejoblíbenější (Parnell a kol.,2002, Zeman, 2002). 

 

6.2.5. Geotermální energie 

 

Island má jedno z nejčistších ovzduší na světě a to díky využívání geotermální energie. 

Od počátku osídlení až do první poloviny 20. století nacházeli pouze jediný užitek z této 

energie a to praním prádla v horké vodě, která na mnoha místech vyvěrá ze země. Sopky 

a jejich erupce přinášely doposud jen zkázu a utrpení, ale zhruba od 30. let minulého století se 

karta obrátila a lidé na Islandu postupně začínali cílevědomě využívat geotermální energii. 

Jeden způsob, jak ho začali využívat jsou geotermální koupaliště. Ať už se jedná o přírodní či 

uměle vytvořená. Mezi nejznámější uměle vytvořené geotermální koupaliště patří Modrá 

laguna (Sucharda, 2008). 

 

Geotermální energie se na Islandu využívá také k výrobě elektrické energie. Téměř 40 % 

energie spotřebované na Islandu je geotermálního původu. V geotermální elektrárně funguje 

obvod primární a sekundární. Pára vycházející ze  země má v sobě velké  množství minerálů, 

a proto ji nelze přímo využít k pohonu turbín. Ve výměnících ho zahřívá sekundární  okruh, 

v němž teprve vzniká pára, která pohání turbíny. Roli reaktoru v těchto elektrárnách na sebe 

bere žhnoucí podzemí (Sucharda, 2008). 

 

Jedna z geotermálních elektráren byla vybudována na úbočí aktivní sopky Krafly. Z vrtů 

do nitra země tryská horká pára, která ohřívá vodu v pracovním okruhu. Ta pak roztáčí 

turbíny. Tady stavitelé elektrárny přecenili své možnosti a trpělivost sopky. Při zemětřesení 

došlo k výbuchu u nejhlubších vrtů. Výkon elektrárny musel být omezen na polovinu 

(Sucharda, 2008). 
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 Nesjavellir 

 

Jedná se o geotermální pole o teplotě 350ºC (obr. 6). Slouží k pohánění turbín na výrobu 

elektrického proudu. Ohřívá vodu čerpanou z jezera u Sněmovních pláních, která je vedena 

do Reykjavíku a okolí. Prameny zásobují přes 90 % města a osad. Zavedly se stezky, ploty 

a lavičky. Je zde celkem 70 vrtů do hloubky 500 - 2 000 m a jeden vrt , který dosahuje 

hloubky  3 km. Voda obsahuje příliš minerálů, proto ohřívá ve výměnících vodu z jezera 

Thingvalavatn, která putuje do Reykjavíku 27 km dlouhým potrubím. Toto geotermální pole 

je zdrojem  pro zásobárnu Perlan. Obří vodojem má skleněnou kopuli na vrcholu nádrží, která 

kryje vnitřní prostor. V šesti patrech je tu umístěna restaurace s otáčivou podlahou, kavárna, 

bar, obchody, galerie, koncertní sál a podzemní konferenční sál (Sucharda, 2008). 

 
Obrázek 6 Geotermální oblast Nesjavellir (autor: Hojnazer, J.) (Janovský a kol., 2005) 

 

 Modrá laguna 

 

Vyskytuje se na poloostrově Reykjanes. Jsou to lázně vytvořené člověkem a nachází se 

uprostřed rozlohy černých lávových bloků (obr. v příloze). Jedná se o jezírko na odtoku  

z hydroelektrárny Svartsengi, kde je voda ohřívána tepelnou energií nitra Země. 

Modré  zbarvení vody je díky řasám z potrubí, když se vzduch ochladí, tak řasy umírají. 

Bahno s mrtvými řasy, minerály a vápencem je ideální na léčbu kožních onemocnění. Voda se 

chladí na 38ºC. Nachází se zde dekorativní jeskyně, oblouky a sauna (Zeman, 1996). 
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6.3. Vodopády a jezera 

 

Vodopád je ostrý pokles v dlouhém profilu řeky, který od svého horního toku pozvolna klesá 

až k ústí. Vzniká při změně geologické či geomorfologické struktury v říčním korytě např. 

zdvih, zlom, pokles, pukliny apod. Vodopády erodují svoji hranu, jsou stále nižší a nižší až 

časem zaniknou. Vodopády se dělí na nízký vodopád neboli kaskádu, vodopád se širokým 

přepadovým lemem jinak nazývaný katarakt a na nízký vodopád, který je za sebou stupňovitě 

uspořádán. Nízkému vodopádu se jinak říká peřeje. Nejznámějšími a nejkrásnějšími 

vodopády na ostrově, na které bychom při své cestě neměli zapomenout jsou Gullfoss, 

Dettifoss, Hlaunfossar a Godaffoss. Nemůžu taky nezmínit jezera, která jsou často 

navštěvována turisty. Mezi nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími jezery patří Mývatn                    

a Jökusárlon. Některá jezera na ostrově vznikla především z tektonického původu např. jezero 

Thingvallavatn (82 km²) a jezero Pórisvatn (70 km²). Ostatní závisely                                      

na vytvarování údolí ledovcovou erozí, lávou a ledovcovými sedimenty. Vyskytují se zde                 

i malá kráterová jezera, jenž vznikají explozí kráterů (Smolová a kol., 2007, Zeman 2002). 

 

6.3.1. Gullfoss 

 

Vodopád je na ledovcové řece Hvíta, která padá ve dvou stupních do hloubky 32 m. 

Vyskytuje se zde 70 m kaňon řeky pod vodopádem zasazený do čedičové stěny. V prvním 

stupni se řeka valí deset metrů kupředu, kde se ohýbá v pravém úhlu a padá dalších 20 m         

do stínu rokle (obr. 7). S tímto vodopádem se pojí jedna legenda. Majitel pozemku Thomas 

Tómasson a jeho dcera Sigrídur, byli proti vystavění vodní elektrárny. Sigrídur se vydala 

pěšky do Reykjavíku, kde vyhrožovala, že skočí do vodopádu, pokud neustoupí od plánované 

výstavby elektrárny. Elektrárna se nakonec nestavěla díky nedostatku financí. Povídá se, že 

pravým důvodem byl strach, aby opravdu dívka neskočila. Díky Sigrídur se staly vodopády 

součástí přírodní rezervace (Neznal, 2007, Zeman, 1996). 
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Obrázek 7 Vodopád Gullfoss (Adámek, H., Havel, J.) (Adámek a kol., 2003) 

 

6.3.2. Hraunfossar a Barnafoss 

 

Oba vodopády jsou na řece Hvíta (obr. v příloze). Dominantnější Hraunfossar, vypadá jako 

plochá čedičová skála pokrytá zelenou skalní houbou, padá dolů po řadách kamenných kaskád 

do řeky. Normálně jsou vodopády blankytně modré, ale při dešti se zbarvují do šedošedé 

barvy. Přes lávku můžeme dojít k ztuhlé lávě pokryté lišejníkem. Vyskytuje se zde Puklířka 

Islandská (Cetraria islandica), která se používá na léčení dýchacích cest. Stezka dále vede 

proti proudu řeky k vodopádu Barnafoss neboli k Dětskému vodopádu. Toto jméno dostal 

podle dvou dětí, které tady našly smrt (Zeman, 2002). 

 

6.3.3. Godaffoss 

 

Leží na nejdelší řece Skalfandafjót, která v překladu má název chvějící se řeka. Řeka je 

dlouhá 180 km. Vodopád dosahuje výšky 12 m, lidé mu začali říkat Vodopád Bohů (obr. 

v příloze). Kousek od vodopádů se vyskytuje kamenná deska s biblickým citátem z žalmu 

osmého-Davidova-verš 2. Jméno dostal už v roce 1000, kdy Porgeir, vykladač zákonů,  
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rozhodl o tom, že křesťanství má být  hlavním islandským náboženstvím. Po té do ni vhodil 

sošky norských bohů (Adámek a kol.,2003). 

 

6.3.4. Dettifoss 

 

Nejmocnější erodovaný evropský vodopád vysoký 45 m na řece Jokulsá a Fjollum (obr. 

v příloze). Protéká jím 500 m³ vody za vteřinu. Je přirovnáván k Niagárům. Jeho šířka 

dosahuje 100 m. Často se zde vyskytuje dvojitá duha. U vodních kapek dochází k dvojitému 

odrazu slunečních paprsků a krom tzv. hlavní duhy vzniká druhým odrazem i vedlejší duha, 

její oblouk je menší a barvy jsou uspořádány v opačném pořadí (Cornwalis a kol., 2002). 

 

6.3.5. Mývatn 

 

Čtvrté největší jezero na ostrově, které se rozkládá asi 100 km od města Aukeyri. Má přes 

37 km² a jeho překlad znamená Komáří jezero. Průměrná hloubka dosahuje 2,5 m. V roce 

1974 byl zapsán do chráněné oblasti. Tvar má nepravidelný díky vtékání lávy do jezera. 

Na dně jezera vyvěrá pramen řeky Laxá. Vyskytuje se zde 14 druhů kachen a další vodní 

ptáci. Kachny jsou chráněny hlavně v období hnízdění. V letním období se tady nachází 

nejvíce turistů, pak můžeme jen odhadovat, jestli je tu víc turistů, kachen či komárů. 

V sousedství se vyskytuje skalní město Dimmuborgir, které bylo utvářeno lávovými  útvary. 

Lávové útvary vznikly při stáčení lávy do jezera, kdy ochlazením lávy vodou vznikly zvláštní 

skalní útvary. V okolí se vyskytují krátery, pseudokrátery6 (obr. v příloze), jeskyně s horkými 

jezírky, sirné prameny a ledovcová říčka plná lososů. Sedm měsíců v roce je Mývat pod 

ledem a v létě se stává nejnavštěvovanějším místem Islandu. Je místem se zvláštním 

postavením v chráněných územích, ale podle zákona o ochraně přírody nesmí být zapsán jako 

národní park. Jezero a jeho okolí jsou zapsány do významné lokality Ramsarské konvence 

o mokřadech (Zeman, 2002, 1996). 

                                                 
6 Pseudokrátery jsou kužely, které jsou velké několik metrů. Největší pseudokráter dosahuje délky 300 m. 
Vznikly prouděním lávy přes jezerní mokřady, kde se voda ohřála k varu a vzniklá pára pak vybuchla skrz vrstvu 
lávy.  
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Obrázek 8 Jezero Mývat (autor: Bendiksen, J.) (Giudiceová, M., 2008) 

 

6.3.6. Jökulsárlon 

 

Ledovcové jezero po němž plují kry. Jedná se o fjord, do kterého stéká ledovec 

Beidomerkrjökullen, jeden z ledových jazyků velkého Vatnajökullu. Voda fjordu je teplejší 

než ledovec, proto se oddělují velké kusy ledu a padají do fjordu, kde odtává a odloupává se 

do moře. Žijí zde pstruzi, lososi, sledi a tuleni. Led je starý 1 200 let a má teplotu 3 - 5 ºC. 

Jezero je křišťálově čisté (obr. v příloze). Od roku 1990 se ledovcový jazyk podstatně stáhl 

a dochází tím k zvětšování jezera. Postupem jezera hrozí v následujících 20. let zřícení 

okružní silnice č.1. Následkem vln a větru se zvolna oslabují nosné pilíře. Pokud vás nebaví 

se dívat na jezero z břehu, můžete ho prozkoumat na 30 minutové plavbě lodí (Janovský 

a kol.,2005, Zeman, 1996). 

 

6.4. Ledovce 

 

Ledovce vznikají akumulací sněhu v místech ležících nad sněžnou čarou. Akumulovaný sníh 

se časem mění na firn, který se v hloubce 80 m mění na kompaktní led. Ten při dostatečné 

mocnosti začne sestupovat z místa vzniku do nižších poloh. Ledovce se dělí podle místa 
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a způsobu vzniku na pevninské a vysokohorské. Podle tvaru a rozsahu ledovce se rozlišují 

na ledovcové čapky, ledovce karové, ledovce údolí, ledovcové štíty apod. Ledovce tvoří 

11,5 % celého ostrova. Islandské ledovce svou pestrostí a zajímavostí mohou posloužit jako 

nejlepší učebnice glaciologie na světě. Celkem bylo na Islandu rozlišeno 49 samostatných 

ledovců. Pět z nich přesahují výšku 100 km². Nejvýznamnější a nejznámější ledovci jsou 

určitě Vatnajökull (8 400 km²), Langjökull (950 km²) a Hofsjökull (923 km²) (Smolová a kol., 

2007, Zeman, 2002). 

 

6.4.1. Vatnajökull 

 

Horský ledovec o rozloze 8 400 km², který na mapě představuje velké lívance.             

Mocnost ledovce dosahuje až 1 000 m, část ledovce leží ve výšce 2 000 m (obr. 9). Teplo 

z vulkánů ležících pod ním vytváří pod ledem jezera a řeky. Odtud byl pojmenován.  

Nepravidelně se dostávají erupce některého z vulkánů uvolňující ničivé proudy vody, ledu, 

balvanů a dalšího materiálu, jenž dosahuje rychlosti až 100 km.h-1. K ledovci se dostaneme  

z jeho okrajů přes přilehlé údolí po plošinách. Na jeho mrazivou čepici se můžeme vydat 

přímo na lyžích nebo sněžném skútru. Považuje se za třetí největší ucelený příkrov na světě. 

Jeho splazy nedosahují až k oceánu. Na jižním pobřeží chybí 1 km , aby dosáhl pobřežní čáry. 

V tomto prostoru vede okružní silnice č.1 (Zeman, 1996, Neznal, 2007). 

 
Obrázek 9 Ledovec Vatnajöull (autor: Korpiwnicka, Kropiwnicki) (Kropiwnicka a kol., 2005) 
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6.4.2. Langjökull a Hovsjökull 

 

Oba ledovce mají rozlohu 1 000 km². Vyskytují se v centrální části ostrova. Ledovce 

Langjökull vypadají jako by byly přilepené neznámou silou, které odbourávají zákon 

gravitace. Nachází se pod ním dvě sopky Prestahnúkur a Pjófadalur. Leží 20 km jihovýchodně 

od Húsafellu. Tento ledovec je druhým největším na ostrově a není přístupný pro pěší turisty. 

Přesto se  stává  oblíbeným místem odvážlivců, kteří  touží po zkušenosti z jízdy přes ledovec. 

Ledovec Hovsjökull leží východně od průsmyku Kjölur a je třetím největším ledovcovým 

příkrovem na Islandu. U všech větších ledovců na Islandu se nachází ledovcové jeskyně (obr. 

v příloze) a tunely (Cornwalis a kol.,2002) . 

 

6.4.3. Mýrdarlsjökull 

 

Vyskytuje se na jihu ostrova s rozlohou ledovce 700 km². Jedná se o čtvrtý největší ledovec 

na ostrově. Dosahuje výšky 1 480 m a šířky 1 000 m (obr. v příloze). Pod ním se nachází 

sopka Katla, která způsobila největší pohromy. Od dob osídlování vybuchla šestnáctkrát. 

Láva roztavila vrchní ledovec a následný proud vody a písku zdevastovaly celé okolí. 

První erupce byla roku 894. Pro turisty, kteří se chtějí prohlédnout ledovec zblízka se pořádají 

jedno až šestihodinové projížďky do výšky 900 m (Zeman, 2002). 

 

6.5. Národní parky 

 

Chráněné krajinné území na Islandu zaujímají 8 % rozlohy. Vyskytují se zde 4 národní parky, 

29 přírodních rezervací, 30 přírodních památek, 9 přírodních parků a dalších 258 míst 

zvláštního zájmu ochrany přírody. Čtyřmi národními parky jsou Thingvellir, Skaftafell, 

Jokulsárgljúfur a Snaefellsjökull. Národní parky zřizuje Rada ochrany přírody. Pouze NP 

Thingvellir podléhá přímo parlamentu Islandu. Rada ochrany přírody se skládá z odborné 

organizace ministerstva životního prostředí a ze skutečné rady, která má 13 volených členů 

(Anděra, 2008).  
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6.5.1. NP Jökulsárgljúfur 

 

Národní park na ploše 15 100 ha byl vyhlášen v r. 1973. Leží přibližně 60 km východně 

od Húsavíku. Nachází se na severovýchodních skalnatých vnitrozemských pláních poblíž 

vodopádu Dettifos na řece Jökulsá a Fjöllum s největším divokým kaňonem na ostrově, který 

tvoří hlavní osu parku. Kaňon Jökulsárgljúfur dosahuje v některých místech 120 m  hloubky  

a 500 m šířky. Název parku je odvozen od těchto dvou řek, které vytékají z ledovce 

Vatnajökull. Mezi dalšími fenomény parku patří kaňon Asbyrgi se 100 m vysokou skalní 

stěnou s podkovitým půdorysem o délce 3,5 km (obr. v příloze). Roční srážky zde dosahují 

na určitých místech přibližně 400 mm. Zimy zde bývají teplejší a slunečných dní zde bývá 

poskrovnu. Nejméně prší z jara a nejvíce na podzim. Park lze projít po značených turistických 

trasách za 3 - 4 dny (Anděra, 2008). 

 

 Flóra 

Nachází se zde 230 druhů cévnatých hornin z 550 - 660 druhů známých na Islandu. Nízká 

teplota, ostrý vítr a krátké vegetační období formují v NP dva ekosystémy-vřesoviště 

a subarktickou tundru s nízkými křovinami, vyskytuje se zejména zakrslá bříza trpasličí 

(Betula nana), vrba vlnatá (Salix lanata) a popřípadě jalovec nízký (Juniperus communis 

subsp. Alpina). V bylinném podrostu se dále nacházejí hlavně medvědice lékařská 

(Arctostaphylos uva-ursi), brusnice brusinka (Vaccinium vitis), brusnice borůvka (Vaccinium 

myrtillus) a šichy (Empetrus sp.). Tundra na nejdrsnějších místech tvoří roztroušené trsy 

rostlin, v závětří kaňonů najdeme bujné porosty kvetoucích rostlin např. kakost lesní 

(Germanium sylvaticum) nebo ostrůvky vysazených dřevin např. břízu pýřitou (Betula 

pubescent) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). U pramenišť roste nápadná andělika lékařská 

(Archangelica officinalis) a na rašeliništích převládá ostřice zobánková (Carex 

rostrata)(Anděra, 2008).  
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Fauna 

V národním parku se nejvíce vyskytují ptáci. Nejsou druhotně bohatí, ale za to některé 

zástupce můžeme vidět ve větším množství. Mezi nejhojnější druhy patří bělokur horský 

(Lagopus mutus), kulík zlatý (Pluvialis apricaria), bekasína otavní (Galliango galliango), 

linduška luční (Anthus pragensia), drozd cvrčala (Turdus iliacus), krkavec velký (Corpus 

corax), čečetka zimní (Carduelis flammea), sněhule severní (Pectrophenax nivalis) a střízlík  

obecný (Troglodytes troglodytes). Z dravců můžete zahlédnout raroha loveckého (Falco 

rusticolus), který vysedává na skalách. Do parku zalétávají i mořští ptáci jako např.  burňák 

lední (Fulmarus glacialis), chaluha velká (Stercorarius skua) a rybák dlouhoocasý (Sterna 

paradisea). Hlavní rybou v řekách je migrující forma sivena severního (Salvelinus 

alpinus)(Anděra, 2008). 

 

6.5.2.  NP Skaftafell 

 

Národní park o rozloze 50 000 ha byl vyhlášen v roce 1967. Nachází se na jihovýchodní 

straně ostrova mezi ledovcem Vatnajökullem a úpatím nejvyšších islandských vulkánů 

Öraefajokull (obr. v příloze). Jedná se o oblast s ledovcovou a fluviální erozí, množstvím 

horkých pramenů s teplotou okolo 80ºC svědčící o postvulkanických jevech. Krajina je 

dodnes rozbrázděna šedými lávovými pruhy a černě zbarvenou popelavou pouští. Nacházejí 

se zde tři velké ledovce. Skeidarájökull představuje největší evropský údolní ledovec 

a protéká jím tři ledovcové řeky: Morsá, Skaftafellsáa Skeidará. Při povodních o průtoku až 

40 000 m³.s-1 mění geomorfologii říčních koryt. Vytváří slepá ramena a laguny s místy až 

100 m hluboké. Teplota je v parku docela příznivá. Roční teplota se pohybuje kolem 5ºC, 

díky vysokým horám, které chrání na severu a golfskému proudu na jihu (Anděra, 2008). 

 

Flóra 

Vyskytují se zde přibližně 210 cévnatých rostlin. Do 700 m n. m. sahá souvislejší vegetace, 

která je zastoupena řídkým porostem bylin s keříky vlochyně (Vaccinium uliginosum), břízy 

trpasličí (Betula nana) a zakrslých vrb (Salix herbaceae).  Vegetace nad 700 m n. m.  se stává 

ostrůvkovitou. Na úpatí hor jsou zvláštností květnaté louky s orchidejemi např. semeníček 
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zelený, prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata) či s arkto-alpínskými druhy  např. tučnice 

alpská (Pinguicula alpina). Na zamokřených místech a rašeliništích vládnou kromě 

mechorostů suchopýry, sítiny i hrachory. Park je známou lokalitou kapradiny slezníku 

červeného (Asplenium trichomanes) na Islandu. Nejvíce obdivované jsou však březové lesy, 

jejíž křivolaké kmeny dosahují na chráněných místech výšky 12 m. Rostou do  260 m n. m. 

Jako pozůstatek doby ledové zde můžeme najít břízu zakrslou (Betula nana). 

Nejzajímavějšími druhy flóry, které se zde vyskytují jsou vrbka širolistá (Chamaenerion 

latifolium) a andělika lékařská (Archangelica officinalis). Je zajímavostí , že vrbka je národní 

květinou Islandu. Jako původní druh roste v Severní Americe a v Evropě. Cílem národního 

parku je ochrana horských ekosystémů (Anděra, 2008). 

 

6.5.3. NP Thingvellir 

 

První islandský národní park na ploše 4 300 ha byl vyhlášen v roce 1930 (obr. 10).  Leží na 

vulkanické planině v nadmořské výšce 103 - 245 m mezi severním okrajem islandského 

jezera Thingvallavatn o hloubce až 109 m s hnízdujícími  labutěmi a zasněženými vrcholky 

okolních hor. Tektonickou prohlubeň pokrývají nánosy lávy a na západě je ohraničena  

tektonickým zlomem dlouhým 7 km. Z části puklinou protéká řeka Öxará s vodopády 

a peřejemi, pramenící hluboko v podzemí. Z velké části pokrývá park lávová pole, kde se 

v členitém terénu střídají kaňony, jeskyně, prameniště, potoky i jezírka. Průměrná roční 

teplota zde dosahuje okolo 3,8 ºC a roční úhrn srážek neklesá pod 1 300 mm. K nejčastějším 

návštěvním místům patří propast Flosagjá, která je vyplněná průzračnou vodou s viditelností 

do hloubky 70 m a vulkanická propast Brennugjá, kde ve středověku byli upalováni kacíři 

nařčení z čarodějnictví (Anděra, 2008). 

 

Předmětem ochrany je kromě unikátní geomorfologie  krajiny i kulturní a národně historické 

dědictví. Park byl založen k tisícímu založení Althingu, sněmu, vrchnímu soudu a prvnímu 

parlamentu na světě. Celý areál esteticky dotváří bazaltová „Skála zákonů“. Tady bylo  

přijímáno právo až do roku 1944, kdy byl Island prohlášen republikou (Anděra, 2008). 
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Obrázek 10 NP Thingvellir (autor: Neznal, M.) (Neznal, M.) 

 

Flóra a fauna 

Na většině území parku se rozprostírá subarktická tundra s obvyklou flórou. Na lávových 

polích jsou typickým jevem velké polštáře mechu s půvabným názvem zoubkočepka kosmatá 

(Racomitrium lanuginosum). Asi před 100 lety proběhl pokus o zalesnění severoamerickými 

jedlemi (Abies lasiorcapa) a smrky (Picea pungens), ale v tomto nehostinném prostředí 

dosahují malé výšky (Anděra, 2008).  

 

Není zde hodně početná fauna, ale přesto zde můžete zahlédnout bělokura horského (Lagopus 

mutus), většího kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) a hejna hlučného drozda cvrčaly (Turdus 

iliacus). V jezerech žije několik siven severských (Salvelinus alpinus) (Anděra, 2008). 

 

6.5.4. NP Snaefellsjökull 

 

Nejmladší islandský park s rozlohou 170 km² (obr. v příloze). Národním parkem byl vyhlášen 

v roce 2001. Leží na stejnojmenném poloostrově asi 100 km na severozápad od Reykjavíku. 

V parku je dominantní ledovec Snaefellsjökull, který pokrývá vrchol aktivního vulkánu 

vysokého 1 446 m. Vulkanická činnost je vidět v celém parku a to jako vyhlazené ztuhlé 

proudy vytékající pod ledovcem nebo ve formě drsných a ostrých útesů či skalisek s četnými 
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jeskyněmi. Najdou se zde i drobné vulkány např. Purkhólar, Hólahólar. Sever parku 

ohraničují strmé hory (Anděra, 2008). 

 

Flóra 

Střídá se zde několik chudých vegetací. Vzrostlé stromy chybí úplně a dřeviny zastupují jen 

zakrslé břízy a vrby doplněné keříčky vřesu a brusnicovitých rostlin. V přílivové zóně 

vládnou různobarevné porosty mořských řas, lávové pole z větší části pokryté hustým 

polštářem mechů a kvetoucí byliny nalézající útočiště v chráněných puklinách a dutinách. 

K nejvzácnějším patří vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) (Anděra, 2008). 

 

Fauna 

Jedním z hlavních cílů národního parku je ochrana hnízdišť mořských ptáků na skalnatém 

pobřeží. K jejich hlavním obyvatelům patří alkoun úzkozobý (Uria aalge), alka malá (Alca 

torda), buřňák lední (Fulmarus glacialis), kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) 

a alkoun obecný (Cepphus grylle). Z racků zde nejčastěji hnízdí racek tříprstý (Rissa 

tridactyla), mořský (Larus marinus), žlutonohý (Larus fuscus), šedý (Larus hyperboreus) 

a stříbřitý (Larus argentatus). Přes jaro a podzim můžeme zahlédnout hejna bernešek 

tmavých (Branta bernicla), kameňáčků pestrých (Arenaria interpres) a jespáků rezavých 

(Calidris canutus). Z pobřeží zahlédnete tuleně obecného (Phoca vitulina) a grónského 

(Pagophilus groenlandicus), menší kytovce jako např. plejtváka malého (Balaenoptera 

acutorostrata), kosatku a delfíny. V dálce  můžete zahlédnout velryby, plejtváky a vorvaně 

(Anděra, 2008).  
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6.6. Města a kulturní památky 

 

6.6.1. Reykjavík  

 

Hlavní město Islandu Reykjavík neboli Kouřová zátoka má 110 000 obyvatel (obr. 11).  

Město založil podle tradice vikingský osadník Ingolf Armarsson v r. 870. Má zde sídlo  

islandská vláda, radnice, parlament a konzuláty různých evropských států. Ve městě 

nalezneme katedrály, univerzitu, sochu Jana Sigurdssona a jezero Tjörnin, který rozděluje 

město na dvě části. Na severu a západě města leží rybářský přístav s velrybářskou flotilou 

a nejstarší městskou čtvrtí Vesturgata. Na východ od jezera se rozprostírá komerční oblast 

s hlavní třídou  Laugavergur. Dominantou města je kostel Hallgrímdkirkja a muzeum Eimena 

Jóssona, což byl islandský sochař. V hlavním městě se nabízí různé aktivity, které mohou 

zabavit i ty nenáročnější cestovatele. Mezi dobrodružné aktivity patří pozorování velryb 

a výlety na sněžných skútrech. Noční život je proslulý  po celé Evropě. Výjimečnost nočního 

života udávají polární dny, kdy do baru a z baru vstoupíte i odejdete do denního světla 

(Cornwalis a kol., 2002, Zeman, 1996).  

 
Obrázek 11 Hlavní město Reykjavík (autor: neznámý ) (Internet 11) 
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6.6.2. Akureyri 

 

Přístavní průmyslové město na severu ostrova, které leží přibližně 100 km jižně od polárního 

kruhu v ohbí Eyjarfjörduru. Má zhruba 15 000 obyvatel a letní teploty dosahují až 20ºC (obr. 

v příloze). Nejnavštěvovanější rezervace ostrova. Je to středisko zimních sportů a výchozí 

místo ke komářímu jezeru Mývat. Město je rozděleno na centrum a přístav s komerční čtvrtí 

zasahující severně od ulice Harfnarstreati. V okolí se vyskytují četná lávová pole, 

pseudokrátery, sirné prameny a jeskyně. Na jih od Aukreyri leží netypický les tvořící oblast 

Kjarnaskógur, kam se sjíždí rodiny na víkendové procházky. V roce 1987 byla založena 

jediná univerzita mimo Reykjavík. Na konci 19. století zde bylo založeno první družstvo 

KEA, které sehrálo hlavní úlohu v ekonomice. V severní části města můžete navštívit 

muzeum umění, plavecký areál a přístav. V jižní části se nachází  botanická zahrada, muzeum 

templářů, kostel, muzeum města divadlo a rodný dům pátera J. Sveinssona (spisovatel) 

(Neznal, 2007,  Leffman a kol., 2007).  

 

6.6.3. Reykjahlíd 

 

V překladu znamená Domovská stráň. Původně byl největším statek na Islandu, který byl  

dvakrát větší než Lucembursko. Slávu si získal ve 14. století, kdy se v Námaskardu těžila síra 

a vyvážela se do Evropy. Teprve v 19. století byly založeny doly i jinde. V období 1 724 – 

1 729 propukl Mývatenský vulkanismus, lávové proudy zničily několik statků v okolí 

a dovalily se až k reykjahlídskému kostelu (obr. v příloze), kde se zastavily. Během erupce se 

stal z kostela na kopci kostel v rovině. Věřící to připisují k zázraku. Město tvoří několik 

provozoven veřejných služeb a pár rezidenčních ulic lemující severovýchodní okraj jezera 

Mývat (Leffman a kol., 2007). 
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6.6.4. Glaumbaer 

 

Jedná se o starou farmu z 18. století, která dnes představuje muzeum pod širým nebem. 

Nachází se 18 km jižně od Saudárkrókuru. Je to nízká stavba pod drnovou střechou.                  

Tyto budovy byly stavěné do počátku 20. století. Hlavním stavebním materiálem jsou drny, 

konstrukce se skládá z řídce položených prken překryté drnem (obr. 12). Domy měly 

travnatou střechu se správným sklonem, aby přes ní neprotekla voda. Obytná část domu měla 

11 postelí, ale většinou na jedné posteli spalo více osob. Skanzen je udržován v historické 

podobě. Chlév je přirozená součást prostoru. Tato farma má být upomínkou na nuzný a tvrdý 

život v tehdejší době. Přilehlé dřevěné stavení patří do folklórního muzea Skagafjörduru, kde 

nabízejí ke zhlédnutí sbírku rustikálních nástrojů používaných na farmě. Je zde pohřben 

Snorri Porfinsson, první Američan narozený evropským rodičům, kteří se přestěhovali na 

zdejší farmu (Zeman, 1996, Janovský a kol., 2005). 

 
Obrázek 12 Skanzen Glaumbaer (autor: Neznal, M.) (Neznal, M.) 

 



Táňa Kudělová : Island z hlediska turismu a ochrany přírody 

 2010                                                                                                                          - 53 -  

6.6.5. Tekuté písky 

 

Vznikají, když povodňový vynesený blok ledu pomalu roztává. Postupně je překrytý říčními 

usazeninami a schován pod úrovní terénu taje dál. Kolem něj se vytváří jakási čočka bahna 

a mokrého písku. Na povrchu je takové místo nerozpoznatelné, dokud na něj nevstoupíte (obr. 

v příloze). Ze začátku se nic neděje, na druhý okamžik se propadáte. Pokud máte štěstí, tak 

čočka s tekutými písky není hluboká a propadnete se jen z části. Pokud však nemáte někoho 

v blízkosti , aby vás vytáhl, tak tam pravděpodobně zůstanete (Adámek a kol., 2003). 

 



Táňa Kudělová : Island z hlediska turismu a ochrany přírody 

 2010                                                                                                                          - 54 -  

7. Ochrana životního prost ředí 

 

Mezi nejvyšší priority Islandu patří ochrana životního prostředí. Jejich největší výhodou je 

využívání geotermální a hydroelektrické energie, při kterých nevzniká velké množství 

škodlivin. Z toho důvodu mají nejčistší ovzduší. Největším problémem je eroze půdy 

způsobena rychlým spásáním stád ovcí. Ovce vytrhují vegetaci i s kořeny a půdu tak vystavují  

silným větrům a vodě. Mnoho lesů bylo vykáceno z důvodu rozšíření pastvin. Proto jsou 

v posledních letech lesy chráněné. V dnešní době se snaží omezit vstupu stád ovcí na určitá 

místa, kde je stav přímo kritický. Přístupy k ochraně přírody na Islandu se nám mohou někdy 

zdát dosti nepochopitelné. Zatímco u nás se snažíme o ochranu posledních zbytků původních 

biotopů a zvláště v těchto územích ničíme cizí zavlečené druhy, Islanďané mají radost 

z každé, ať už cizí rostliny, která je schopna na Islandu růst nebo původní. Jejich  nadšení pro 

ochranu jakéhokoliv druhu vychází z jejich nepříznivých podmínek pro růst rostlin (Internet 

10) (Leffman, 2007). 

 

V rámci vzrůstajícího průmyslu a turismu vznikly různé vládní i nevládní organizace 

na ochranu životního prostředí. Mezi nejznámější organizace patří Greenpeace (nevládní 

organizace poukazující na hrozby pro životní prostředí), Man and Biosphere (člověk 

a biosféra),  UNESCO, IUCN (Světový svaz ochrany přírody), WWF (World Wide Fond 

for Nature-Celosvětový fond pro přírodu), Europarc, pak zde taky patří Ramsarská 

úmluva na ochranu mokřadů, Natura 2000, Evropská úmluva o krajině, CITES (úmluva 

o mezinárodním obchodu volně žijících živočichů planě rostoucích druhů rostlin) a další. 

Jejich hlavním cílem je ochrana ohrožených druhů rostlin, živočichů, zbytků původních 

stanovišť, k ochraně celé krajiny a o zachování co největší pestrosti druhů (Anděra, 2008). 

 

Asi největší kauzou kvůli ochraně životního prostředí, byla výstavba hlinikárny v městě  

Reydarfjödur. Z počátku to vypadalo, že obyvatelé jsou pro hlinikárnu a přehradu z důvodu 

průmyslového rozvoje a pro naději lepšího zítřku. Po pár měsících si významná menšina 

začala uvědomovat, jaké dopady by to znamenalo pro přírodu a vytvořil se národní rodinný 

spor. Jeden rodilý Islanďan, který vystudoval ochranu životního prostředí tvrdil, že hlinikárna 

má za poslání recyklovat materiály a využívat nejmodernější technologie, aby produkovala co 
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nejméně odpadu a měla pod kontrolou unikají oxid siřičitý, který je vedlejším produktem 

tavení hliníku. Vyskytují se zde však otázky, jestli opravdu zvýšila životní úroveň v oblasti? 

Nezpůsobí vedení elektromagnetické pole vysokého napětí lidem zdravotní potíže? Jak to 

bude se znečištěním z hlinikárny? A co když se stane, že oxid siřičitý, který bude vedený 

vysokým komínem do vysoké atmosféry, se zachytne ve studené atmosféře a uvízne mezi 

horami? V roce 2009 byla hlinikárna zprovozněna. Ale pravdivé odpovědi na tyto otázky se 

dozvíme po čase ( Marguerite del Giudiceová, 2008). 

 

7.1. Rizika a  výhody cestovního ruchu 

 

Island má jednu z mála zbývajících velkých oblastí divočiny v Evropě a jejich přirozené 

vlastnosti jsou v mnoha směrech unikátní. Rozvoj cestovního ruchu a výroby energie 

vyžaduje lepší plánování  na sladění životního prostředí s rostoucím vývojem. I když na první 

pohled vypadá zdejší prostředí drsným dojmem, je velice křehké. Proto se Island snaží mít 

cestovní ruch pod kontrolou. Nabádají turisty k zodpovědnému chování, aby nenarušovali 

přírodní vegetaci. Pokud nechtějí přivolat hněv občanů, měli by se pohybovat po vyznačených 

trasách, kempovat v označených místech a nevyhazovat odpadky volně do přírody (Leffman, 

2007).  

 

Mezi největší rizika z cestovního ruchu patří zvýšená eroze půdy především ve vnitrozemí, 

kde díky rychlé jízdě terénních vozů vzniká prašná bouře. K ničení půd dochází při výstavbě 

silnic, hotelů, rekreačních středisek, sešlapávání s přibývajícími turisty apod. Islandské vody 

patří mezi nejčistší na světě, ale z důvodů vyšších využívání lodí by mohlo dojít k zhoršení 

stavu vod. Velkým problémem, se kterým se můžeme  setkat, je znečištění prostředí z volně 

odhazovaných odpadků neohleduplnými turisty. Na Islandu není zas tento stav tak nejhorší, 

jelikož neohleduplní turisté se tu vyskytují pouze v  malé míře. Většinou toto místo navštěvují 

výletníci, kteří si přírody váží a drží se daných pokynů. Nejvíce se na ostrově využívá 

geotermální energie, ale v dopravě se využívá benzín a nafta. Sami ostrované tolik 

neznečišťují dopravou ovzduší, jelikož zde není velký počet obyvatel, jako v jiných zemích. 

Ale se stále vzrůstajícím cestovním ruchem přibývá dopravních prostředků, které to ovzduší 

mohou zhoršit. Naštěstí  největší příliv turistů bývá v období od června do září v tzv. sezóně, 
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proto není znečištění ovzduší dopravou až tak rizikové jako v jiných státech. Toto riziko se 

zvýšilo s výstavbou zdejší hlinikárny. 

 

Výhodou cestovního ruchu pro obyvatele země je příjem ze zahraničního výdělku. 

Pro Islanďany tvoří zisk ze zahraničního příjmu kolem 8 %. S přílivem turistů se zvýšila 

životní úroveň a sezónní pracovní místa. Především letní výpomoci v hotelích, restauracích, 

kempech a v továrnách zaměřených na zpracování ryb. Zvýšil se zájem poznávat nové kultury 

a o rozšíření znalostí o jiných místech ve světě. Vznikly možnosti studování a výměnných 

pobytů v zahraničí pro mladé studenty ze středních a vysokých škol např. Vysoká škola 

báňská nabízí možnost studování oborů hydrogeologie a geotermální energie právě 

na Islandě. V rámci možností se zde může řadit i zvýšený zájem o zachování přírody, i když 

částečně na její úkor. 

 

7.1.1. Rybolov 

 

Rybolov na Islandu patří mezi hlavní zdroj obživy. Tvoří 25 % národního důchodu a 70 % 

příjmu z celkového zahraničního obchodu. Už u prvních dob osídlení byl hlavním zdrojem 

živobytí a později i sněmovního obchodu. Dodnes se změnila pouze vybavenost a technika 

lodí. Okolní moře je křižovatkou teplých a studených proudů, které obsahují bohaté minerální 

živiny.  Na pohyb a množení ryb má velký vliv různá teplota vod. V zimním období panuje 

relativní klid, ale na jaře vše ožívá a roste produkce fytoplanktonu. Roční produkce planktonu 

se vypočítává na desítky miliónu tun, které zabezpečují ideální podmínky rybám. Bohužel 

systém není stálý a vyskytují se tak značné výkyvy. Někdy jsou roky, kdy studené proudy 

dosahují blíže k pobřeží a tím se snižuje produkce ryb. Někdy musí vláda zasáhnout 

k přísnějším  zákazům výlovu ryb, aby nedošlo k vymizení ohrožených druhů (Zeman, 2002, 

1996). 

 

V islandských vodách se vyskytuje přibližně 230 druhů ryb. Loveno je pouze 20 druhů, mezi 

ně patří z 80 % huňáček severní (Mallotus villosus), mořský okoun (Lates  niloticus) a tresky. 

Okolní moře je také bohaté na měkkýše, korýše a červy žijící při mořském dnu. Ryby živící se 

těmito živočichy nacházejí útočiště ve spodních vodách a jsou rozhodující pro islandské 
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rybářství, jelikož jsou nejoblíbenějšími pochoutkami na stolech. Ze sladkovodních ryb se 

nejčastěji loví pstruzi a lososi. (Zeman, 1996, 2002).  

 

Okolní moře bylo velice štědré v polovině 20. století. Lovily zde stovky lodí z desítek zemí. 

Tehdejší konvence stanovovala  teritoriální vody na tři námořní míle a za touto hranicí byly 

mezinárodní vody, kde mohly lovit ostatní země. Tento systém, který platil několik desítek let 

přinesl katastrofické následky. Stav ryb se rychle snižoval a hrozilo, že dojde k vyhubení 

několika druhů ryb a k velkému snížení jejich stavů. Island začal bojovat o rozšíření svých 

vod. Ze začátku vyhlásili 4 mile, po té prodloužili na 50 mil. V roce 1975 je rozšířili 

na 200 námořních mil. Všechny státy přijaly změnu a stáhly své lodě, pouze Britové odmítli 

akceptovat toto rozšíření. Tak začala tzv. „tresčí válka“. Jelikož pro Islanďany byl rybolov 

hlavní obživou, stály za svou vládou a byli ochotní jít do boje. Tehdy se projevila jejich 

vikingská povaha. Bojovalo se pouze narážením lodí do sebe a slovními narážkami. 

Nakonec se Britové vzdali pod nátlakem ostatních velmocných zemí. Rybolov v této zemi 

rostl, až během jedné sezony málem vyhubil sledě. Z tohoto důvodu vláda byla donucena 

vyhlásit rybářské kvóty na plavidlo a jednotlivých druhů ryb (Zeman, 2002). 

 

7.2. Vybrané druhy typické pro faunu a flóru  Islan du 

 

7.2.1. Velryby 

  
Kytovci se začali lovit v severním Atlantiku už ve 13. a 14. století. Islanďané se přidali k lovu 

až v 19. století, kdy lovili pouze malé kytovce. Koncem 19. století se zabývalo lovením 

velryb přibližně 30 islandských lodí. Pouze za rok 1903 vylovili 1 300 kytovců. Stavy se 

rychle snižovaly a vláda zakázala na dvacet let lovit velryby. Od roku 1939 byl obnoven 

v omezeném množství, až do roku 1989, kdy byl opět zastaven. Stále však probíhají vědecká 

pozorování, kdy pod jejich kůži nastřelí radiozařízení a sledují jejich pohyb. V posledních 

letech se jejich stav zvýšil. V islandských vodách se nachází 2 000 kytovců dlouhoploutvých-

kepokraků (Mageptera novaeangliae), 7 000 plejtváků myšoků (Balaenoptera physalus), 

15 000 - 20 000 malých plejtváků (Balaenoptera acurostrata). Údaje o stavech velryb 

pocházejí z roku 1996. V roce 2003 byl povolen lov kytovců z vědeckých účelů a v roce 2006 
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vláda obnovila komerční lov velryb i přes odpor mezinárodního společenství. Velrybáři mají 

povoleno vylovit až 39 velryb ročně, z toho 9 kusu druhu plejtváka myšoka (Balaenoptera 

physalus) (obr. 13). Tyto druhy patří mezi celosvětově ohrožené druhy. 

Organizace Greenpeace tvrdí, že Island zvolil malé kvóty, aby si otestoval mezinárodní reakci 

(Zeman, 1996). 

 
Obrázek 13 Plejtvák Myšok (Balaenoptera physalus) (foto: AP/čtk) (Internet 19) 

 

7.2.2. Papuchalci ( Fratercula arctica ) 

 

Papuchalk bělobradý nebo též plochozobý či mořský papoušek (obr. 14). Vyskytuje se 

v severním Atlantickém oceánu, především na Islandu, Farských ostrovech, Grónsku, 

Skotsku, na Skandinávském poloostrově a v Kanadě. Papuchalk je  30 cm dlouhý s rozpětím 

křídel 50 - 60 cm. Má  kulatou hlavu  zdobenou neobvyklým  červeno - oranžovým zobákem. 

Pro svůj zjev je nazýván severským ptákem. Většinou se pohybují nad mořem, k pobřeží 

přilétávají pouze v době hnízdění. Na pobřeží tvoří kolonie a tvoří páry na celý život, ale páry 

se setkávají pouze na jaře. Jejich oblíbenou potravou jsou hejna piskořů. Jsou výborní 

potápěči. Na Islandu a Farských ostrovech ho považují za národního ptáka. Byl vyhlášen 

za výbornou pochoutku, ale lovit se smí v omezené míře a pouze tradičním způsobem. 

K lovení se používá velký podběrák o průměru jednoho metru, který je přichycen 

na bambusové tyči. V poslední době používají na chycení papuchalků  jejich chycené mrtvé 
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druhy. Mrtvé položí na pobřeží a vzdálí se na takovou vzdálenost, aby je mohli chytit 

podběrákem. Tato metoda je hodně účinná a to díky tomu, že papuchalci přistanou na pobřeží, 

kde už nějací jedinci jsou, myslí si, že je to bezpečné. Z letu nepoznají, že to jsou jejich mrtví 

druzi (Adámek a kol., 2003).  

 
Obrázek 14 Papuchalek (Fratercula arctica) (autor: Tailor,G.) (Coenraads, R.R.) 

 

7.2.3. Rybák obecný ( Sterna hirundo ) 

 
Drobný pták s úzkými špičatými křídly, hluboce vykrojeným ocasem ve tvaru vidlice 

a špičatým zobákem (obr. v příloze). Je znám svým energetickým odháněním nepřítele 

od svého hnízdiště. Brání se střemhlavým útokem, kdy občas klove. Pokud takový nálet 

začne, stačí postoupit o pár metrů, ale správným směrem. Když se přiblížíte k jeho hnízdu 

zintensivní útok. V tomto případě je dobré mít při sobě klacek. Rybák pak začne útočit 

nakonec tohoto klacku (Adámek a kol., 2003). 

 

7.2.4. Chaluha velká ( Stercorarius skua ) 

 
Chaluha je známa svou metodou předstírání zranění. Snaží se upoutat pozornost od svého  

hnízdiště, tím že předstírá zraněné křídlo. Další metodou je útočení ze zadu s předcházejícím 

krátkým vřískavým zvukem (obr. v příloze). Chaluha často loví i některé velké ptáky, jako je 
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mládě papuchalka  (Fratercula artica) a racek tříprstý (Rissa tridactyla). Hnízdí na zemi 

ve velkých koloniích na jihovýchodním pobřeží (Adámek a kol., 2003). 

 

7.2.5. Bříza trpasli čí (Betula nana ) 

   

Na nepříhodných místech vytváří větvený keřík vysoký nanejvýš 80 cm (obr. v příloze). 

Na kamenitém podkladu se plazí při zemi. Čepel listů je okrouhlý, tupě vroubkovaný 

a většinou širší než dlouhý. Setkáme se s ní v arktické tundře, vysoko v horách a rašelinných 

loukách podhůří, vždy v silně kyselých půdách. V bylinném podrostu ho doprovází 

medvědice lékařská, brusinka a borůvka. Kvete v období dubna do května. Jeho plody jsou 

nažky (Anděra, 2008). 

 

7.2.6. Islandský k ůň (Equus scandinavicus ) 

 
Koně přišli na Island spolu s prvními osadníky. Díky zákazu dalšího dovozu se zde zachovalo 

původní skandinávské podsadité plemeno. Zákaz dovozu koní měl zastavit šíření koňských 

chorob v zemi. Využívali se především na přepravu. Jako zdroj zábavy se organizovaly 

zápasy v sedlech koní a běžně se konzumovalo koňské maso. Později křesťané zakázali 

požívat koňské maso (Leffman, 2007). 

          

Islandský kůň (Equus scandinavicus) je malého podsaditého vzrůstu o váze mezi 390 kg 

a 400 kg (obr. 15). Vyznačuje se pomalým krokem (skeid), cvalem (stökk), chůzí ( fet), 

klusem (brokk) a plynulou chůzí (tölt). Uchoval si typické vlastnosti jako např. spolehlivost, 

inteligentnost, vytrvalost a odolnost v tvrdých severských podmínkách. Díky jeho vlastnostem 

ho mohou  projíždět i začátečníci a děti (Cornwalis a kol., 2002).  

           

V dnešní době se nachází na ostrově přes 80 000 koní, kteří se chovají hlavně pro export. 

Využívají se na pastviny a jezdectví. Můžete si ho vypůjčit na hodinovou projížďku nebo 

na dvoutýdenní putování po vnitrozemí. Hřebčíny se nacházejí na jihu země, ale koně jsou 

k pronájmu na všech farmách po celém Islandu (Leffman, 2007, Cornwalis, 2002). 
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Obrázek 15 Islandský kůň (Equus scandinavicus) (autor: Nekvinda, M., Luner, J.) (Leffman, 2007) 

 

7.2.7. Ovce (Ovis ) 

 
Islandské ovce se vyskytují na ostrově dva a  půl krát více než je zde lidí. Místní lidé jsou hrdí 

na své plemeno, které se nikde jinde nevyskytuje. Mají rovnou vlnu, která má dvě vrstvy (obr. 

v příloze). Můžete je vidět všude, zdejší ovce se pohybují svévolně, nikde neuvidíte honáka či 

ovčáckého psa. Většinou převládají v barvách bílé, hnědé, šedé, černé a dokonce i strakaté. 

Ovce se zde pohybuji volně až do září, kdy je chovatelé shánějí na zimu. Dovoz ovcí 

se zakázal, aby se zachovala čistota plemene, která je shodná s ovcemi dovezenými Vikingy 

(Zeman, 1996).  

  

Zdejší ovce se chovají hlavně pro vlnu a maso, které chutná jinak než naše skopové. Jejich 

maso má specifickou chuť díky nechemickým potravinám, kterými se živí. Jelikož se  

množství ovcí stále zvyšovalo a jejich činností docházelo ke zvyšování erozi půd, vláda se 

rozhodla pro vyplacení farmářů, kteří jsou ochotni s chovem ovcí přestat. Z tohoto důvodu 

můžete zhlédnout v krajině opuštěné farmy. Počet ovcí se tak snížil, ale pořád tvoří velký 

příjem z exportu (Zeman, 1996). 
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7.2.8. Puklé řka islandská ( Cetraria islandica ) 

 
Jedná se o lišejník, kterému se lidově říká islandský mech (obr. v příloze). Roste ve velkém 

množství a v minulosti hrála pro obyvatele významnou roli. Roste běžně v severských zemích 

a dokonce i u nás. Jednu dobu byla na jídelníčku místních lidí. Rozemletá se přidávala 

do mouky na chleba a ovesné kaše. Nechával se kvasit a vznikl tak nealkoholický nápoj, který 

se musel ředit vodou. Dodávala se taky jako konzervační látka na ukládaní mas. Tradičně se 

pomocí této byliny barvily vlněné svetry do odstínu hnědé, oranžové a žluté. V dnešní době se 

používá jako léčivá rostlina. Rozemletá se přidává do směsí čajů určených k léčení dýchacích 

onemocnění (Adámek a kol.., 2003). 

 

7.2.9. Alka malá ( Alca torda ) 

 
Mají černobílé zbarvení, vzpřímený postoj a některé chování podobné tučňákům (obr. 

v příloze). Dovedou létat, jsou dobrými plavci a potápěči. Dokážou se ponořit do hloubky 

100 m, ale chodí nemotorně. Při letu musí hodně mávat křídly z důvodu nedostatečné délky.  

Ocas mají velmi krátký a tři přední prsty mají spojené blánou. Čtvrtý prst je zakrnělý.  Zobák 

mají středně krátký a barevně pruhovaný. K plavání používají křídla a nohama kormidlují. 

Žijí v chladných severských mořích a na pobřeží zamíří pouze kvůli rozmnožování. 

Rozmnožují se na příkrých útesech nebo balvanech společně s racky, burňáky a tereji. 

Snáší jedno vejce přímo na sklaní římsu, které je kuželovité. Tento tvar je chrání proti 

skutálení. O vejce a mládě se starají celý pár. Dožívají se 20 let a poprvé hnízdí ve svých 

4 letech (Leffman, 2007). 
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7.2.10. Pyramidal bugle ( Ajuga pyramidalis ) 

 
Původní rostlina je velmi vzácná. Nachází se na nejsevernějších fjordech mezi Nordfjördur 

a Unos. Mladé výhonky se vyznačují obdélníkovým nebo pyramidovým tvarem (obr. 16).  

Roste hlavně na travnatém svahu často pod útesy nebo v chráněných depresích v horských 

oblastech (Internet 2).  

 
Obrázek 16 Pyramidal bugle (Ajuga pyramidalis) (autor: Hördur Kristinsson) (Internet 2) 
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8. Závěr 

Litosféra je rozdělena na několik litosférických desek pohybujících se po astenosféře. Desky 

rozdělujeme na 6 velkých a 14 malých. V dávné minulosti se při tomto pohybu rozdělil velký 

kontinent Pangea a při jejích pohybech se postupně rozčlenily dnešní kontinenty. 

Při pohybech litosférických desek vznikalo mnoho ostrovů. Jedním z nich byl právě ostrov 

Island, který se nachází na rozhraní dvou velkých litosférických desek - Euroasijské 

a Americké. Tyto desky se neustále od  sebe oddělují a díky tomu hrozí za několik miliónu let  

rozpůlení ostrova v NP Thingvellir a možná i jeho zkáza. Právě na okrajích desek se vyskytují 

veškeré vulkanické činnosti a zemětřesení. 

 

Právě Island je typickým představitelem těchto dějů. Práce obsahuje určité útvary vulkanické 

činnosti např. sopky, solfatary, horké prameny, gejzíry apod. O tom že vulkanické činnosti 

jsou nepředvídatelné jsme se přesvědčili v neděli 21. března 2010, kdy vyšla zpráva 

o probuzení sopky Eyjafjallajökull. Vulkán se nalézá přibližně 160 km jihovýchodně 

od hlavního města Reykjavík v oblasti ledovce Eyjafallajökull. Naposledy činná byla v roce 

1823. Žádné poškození ani ztráty na životech nebyly hlášeny, díky uplatnění evakuačního 

plánu, který vystěhoval několik set osob z bezprostřední blízkosti sopky. 15. dubna 2010 byly 

uzavřeny všechny letiště ve Skotsku, Anglii, v severní části Skandinávie a Dánsku, jelikož  

popel a prach chrlený z vulkánu se rozšířil až nad Evropu. Následný den byli uzavřeny 

všechny letiště v severní a střední Evropě. Lety mají být  zprovozněny do konce týdne. Avšak 

vše záleží na povětrnostních podmínkách a množství vrcholeného popela a prachu ze sopky. 

 

Nevyskytují se zde jen sopečné formace, protože leží pod polárním kruhem, nalezneme i větší 

počet ledovců. Několik desítek lidí našlo na těchto ledovcích smrt. Záchranné služby nalezly 

několik havarovaných letounů z různých zemí, bohužel minimum letců bylo zachráněno. 

Možná panují nad ledovci negativní vibrace, proto je vhodné si přibalit teplé oblečení, co 

kdyby náhodou chtěli ledoví skřítci zase někoho stáhnout?   

 

Jelikož se na ostrově vyskytuje hodně sopek, gejzírů, horkých pramenů, ledovců, vodopádů 

apod., vybrala jsem pouze nejatraktivnější, které se popisují v různých cestopisech, 
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dokumentech a v odborné literatuře. Předmětem mé snahy je zviditelnit ostrov Island 

v podvědomí lidí a zařazení do jejich seznamu míst, kam by se chtěli podívat. 

Menší atraktivnost Islandu nad jinými destinacemi je z mého hlediska díky častější erupcím 

sopek. Nemůžeme se divit jejich strachu. Kdo by se nebál vstoupit do blízkosti aktivních 

sopek, i když v její blízkosti jsou cedule, které upozorňují, že vstup k sopkám je na vlastní 

nebezpečí. Sama bych nechtěla sledovat erupci jakékoli sopky z její blízkosti. Ale pohled na 

chrlení vulkánu v bezpečné vzdálenosti musí být oslňující. Bohužel pro nás, sopky 

nevybuchují v pravidelných intervalech, proto plánovat podle nich nelze, ať už se chceme 

podívat na erupce či se jim raději vyhnout. Další možností může být, že většina lidí raději 

jedou do teplých krajin, než na sever za zimou. 

 

Turismus má negativní vlivy na přírodu. Island se s tím dobře popral, má označené trasy 

po kterých se turisti mají pohybovat a mají dobře označené varovné tabule. Dokonce mají 

na delší úsecích vytvořené union buňky, kde se dá přenocovat při nečekané změně počasí. 

Tady bych jen zvýšila dozor nad tím, jestli turisti dodržují zákony a varování. Místo výstavby 

nových rekreačních středisek, bych doporučila předělat opuštěné farmy na penziony. 

 

Každý člověk by měl dbát na zachování přírodního bohatství pro další generaci a na Islandě to 

není jinak. Zdejší lidé mají křehkost islandské přírody v podvědomí, naučili se s ní žít. Možná 

proto mají lepší životní prostředí na jejich přírodní podmínky. I Když v minulosti udělali pár 

zásadních chyb, jako vykácení lesů pro pastvu ovcí, naučili se z nich rychleji poučit než 

ostatní státy. Začali s výsadbou stromů a redukcí stád ovcí. V tomto směru  souhlasím, jelikož 

se sníží eroze půd a pokud stáda ovcí nezredukují úplně, měli by tvořit podstatnou část zisku 

z hospodářského exportu. 

 

Loňská klauzule o továrně na recyklaci hliníku zasáhla celý Island. Továrna se nakonec 

spustila do provozu a společnost, která továrnu postavila uvažuje o další výstavbě. V tomhle 

bych je nepodporovala, jelikož nemůžou v tak brzké době vidět důsledky, které to způsobuje 

na okolní přírodu. I když tím sníží nezaměstnanost, ale na úkor přírody a s tím já 

nesouhlasím. Myslím, že by měli počkat na výsledky  a pak uvažovat o další výstavbě, nebo 

hledat jiný způsob, který by neměl tak velký dopad na krajinu. 
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Velkým ekologickým problémem se pro celý svět stává ochrana mořských a oceánských 

živočichů. Mezi hrozby těchto zvířat patří havárie ropných plošin, tankerů a rybolov. 

Islanďané nemají rádi jakékoliv omezení v rybolovu, jelikož je hlavním zdrojem příjmů 

z hospodářství. Aby nedošlo k vymření určitých druhů ryb, které se staly oblíbenou potravou, 

musely se vytvořit tzv. kvóty, které omezují rybáře v lovení. Osobně si myslím, že vytvoření 

rybářských kvót bylo moudré. Jelikož hrozilo, že dojde k vyhynutí určitých druhů a to by byla 

velká škoda. Zato proti rybolovu nic nemám, jelikož je to dobrý zdroj vitamínu a přemnožení 

ryb má taky pro životní prostředí negativní vliv. Celkově v přírodě hraje důležitou roli 

rovnováha, platí to i u ryb např. velryby. Při nadměrném lovu velryb, což bylo v minulých 

stoletích, došlo málem k vyhynutí určitých druhů. Na Islandě se tak zakázal lov velryb. 

V posledních letech jejich počet opět vzrostl a vláda povolila jejich lov. Nemyslím si, že je to 

až tak špatné, pokud si stanoví určitá pravidla jako např. jaké druhy se mohou lovit, v jakém 

množství a na jakých místech. Samozřejmě by museli pokračovat ve vědeckém sledování, aby 

zabránili vymření těchto živočichů. A to z důvodu, že v budoucnosti by mohlo dojít 

k přemnožení velryb, které by mohly ohrozit množství fytoplanktonu, kterým se živí i jiné 

druhy ryb.  Tím by došlo k vymření i jiných druhů ryb.   

 

Hlavním cílem práce bylo seznámení s krásou ostrova Island, doporučit místa, která by stála 

za návštěvu a nastínit hlavní problémy životního prostředí. Rozhodně bych doporučila tento 

ostrov navštívit. Sama doufám, že se na tento ostrov jednou podívám. 
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