
Island – ostrov gejzírů a sopek 
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Tento jedinečný ostrov v Atlantském oceánu je turisticky velmi atraktivní. Láká návštěvníky 

zejména drsnou krásou a bohatstvím své přírody a přívětivostí zdejších lidí. Najdete zde 

ledovce, vroucí gejzíry, činné sopky, ledové řeky, milióny mořských ptáků a překvapivě i více 

než šedesát golfových hřišť. Nejlepší neplánovanou propagační akcí, která k ostrovu přitáhla 

velkou pozornost celého světa a následně výrazně zvýšila počty přijíždějících turistů, byl  

před několika lety výbuch sopky s těžko vyslovitelným jménem Eyjafjallajökull (v překladu 

ledovec ostrovních hor), jejíž popílek následně ochromil na několik dnů  letecký provoz nad 

celou Evropou. Od té doby denně dosedá na letiště v Keflavíku  stále více velkých letadel, 

která přivážejí tisíce turistů z celého světa. Za rok 2017 jich už  bylo více než dva milióny 

(čtyřikrát více než v roce 2010). Zdaleka nejvíc je tady Číňanů, přijíždějí naštěstí jen na 3-4 

dny, stihnou Reykjavík , Golden circle a Modrou lagunu, do které se jich ponoří tolik a tak 

blízko u sebe, že už dostává jinou barvu. Pokud zde nemáte potvrzenou rezervaci, tak tam 

radši nejezděte. Daleko lepší a klidnější geotermální oblastí s možností koupání je oblast 

Mývátn na severu ostrova v blízkosti řady činných sopek. 

Turisté sem přijíždějí celoročně, ale pro našince je zdaleka nejlepším obdobím k návštěvě 

červenec a srpen, kdy je na jihu blízko moře průměrná teplota kolem patnácti stupňů, v zimě 

to bývá kolem nuly, ale ve vyšší nadmořské výšce je samozřejmě mnohem chladněji. Sever 



ostrova je nejméně o pět stupňů studenější. To je teplota, při které v létě můžete hrát i golf. 

Islanďané , věrni odkazu otužilých Vikingů, hrají samozřejmě podstatně delší část roku. 

Větší polovina z více než třistatisícové populace  ostrova žije v hlavním městě Reykjavíku a 

jeho okolí. Ekonomika země je postavena především na námořním rybolovu a příjmech 

z turismu. Po celé zemi je obrovské množství horkých geotermálních pramenů, které jsou i 

prostřednictvím rozvodných systémů využívány jako levný zdroj energie a pokrývají až 85 % 

spotřeby celé země. A to především v oblasti vytápění, mimo jiné i proto, že zdejší voda je 

velmi čistá a měkká. Horké prameny umožňují v místním drsném klimatu dokonce i 

pěstování  zeleniny a jižního ovoce (zejména banánů) ve velkokapacitních sklenících. 

Island je pro běžného turistu velmi drahá země. Pozná to ve zdejších hotelech i restauracích. 

Velmi drahé jsou i hotely v ostatních částech ostrova, zejména v mnoha oblastech, kde žádný 

jiný hotel není, zaplatíte za hotel nižší kategorie (je ale vždy čistý) podobný peníz jako za 

drahý v hlavním městě.  Výrazně lepší cenu dostanete jen v turistických ubytovnách, ale 

nesmí vám vadit, že vás bude dvacet na pokoji. Reykjavík  je příjemné město, kde se jinak 

dobře žije. Gastronomie i další služby jsou na velmi dobré úrovni. Symbolem a dominantou 

Reykjavíku je zdejší krásná katedrála, prohlídku města je dobré začít zde, na kopci  a 

pokračovat směrem dolů k moři,  kde uvidíte vše podstatné. Mimo jiné i dům, kde před lety 

Reagan s Gorbačovem odstartovali před zraky celého světa zboření železné opony. Hlavní 

město je dobrou základnou pro 3-4 denní pobyt, do hodiny cesty autem zvládnete Golden 

circle a další zajímavá místa. Pokud se tam vypravíte, určitě navštivte národní park Pingvellir 

s velkým jezerem.  Ze strmě padajících skalních stěn dole  uvidíte plošinu, kde vznikl  v roce 

930 vůbec nejstarší evropský parlament, jako shromáždění všech obyvatel ostrova  a jejich 

zástupců. Trochu na východ narazíte na Geysir (Velký gejzír), tryskající kdysi až 70 metrů 

vysoko, ale dnes už neaktivní. Ale i vedle stojící gejzír Strokkur vás se svými asi 20  metry 

vody tryskající každých pět minut pravděpodobně uspokojí. Dále narazíte na jeden 

z nejkrásnějších islandských vodopádů Gullfoss. V nedalekém Skálholtu můžete navštívit 

kostel a první biskupské sídlo země, založené už v roce 1056. 

Je škoda tuto vyjímečnou zemi, s unikátní ničím nesrovnatelnou přírodou, opustit už po 3-4 

dnech.  Pokud si chcete ještě zahrát golf,  je lepší tady zůstat osm dnů s jedním golfem nebo 

ještě lépe deset se třemi hrami.  Půjčit si auto a objet celý ostrov dokola. Krajina Islandu má 

celosvětově unikátní a podobný ráz. Přesto budete velmi překvapeni , jak se bude každý den 

před vašima očima měnit příroda, kterou uvidíte. Na severu ostrova můžete uvidět zblízka 

tolik velryb jako nikde jinde na světě. Nejlépe je vyrazit z Reykjavíku směrem na jihovýchod 

na Vík.  Na cestě před Skógarem narazíte na přístaviště odkud se dostanete na ostrovy  

Vestmannaeyar. Musíte dorazit do 18 hodin, kdy odplouvá poslední trajekt. Na ostrově je 

pěkný hotýlek, kde můžete přespat a druhý den si zahrát možná nejkrásnější zdejší 

osmnáctku. Těch je tady na Islandu zhruba patnáct, zbytek jsou devítky. Je to jediné hřiště na 

světě, které se nachází v kráteru sopky, sevřené bočními skalními stěnami  a je zčásti 

otevřené na drsné moře, které bičují často vysoké vlny. Poznáte to i podle kolébání trajektu. 

Nečekejte tady ani nikde jinde na Islandu rakouskou Fontánu, všechna zdejší hřiště jsou 

přírodně drsná , otevřená a tudíž větrná, téměř bez porostu, s průměrnými gríny a velmi 



často s hrou uprostřed lávových polí. Golfové klubovny na celém ostrově nejsou většinou 

nijak výstavné, spíše skromné, ale svému účelu poslouží. Zdejší hřiště má par 70 a délku 5403 

metrů. Fee je 7500 ISK (100 ISK je cca 20,8 CZK). 

 

 

 

Asfaltová cesta kolem ostrova je poměrně kvalitní, po hodině až dvou cesty od Reykjavíku, 

často dlouho nepotkáte žádné auto. Pokud uvidíte nějaký zajímavý přírodní úkaz po cestě – 

vodopád, lávové pole, ledovec , skalnaté mořské pobřeží, klidně odbočte i když občas už 

pojedete po šotolině. Při volbě auta preferujte čtyřkolku. Buďte ale pozorní, občas a docela 

nečekaně můžete narazit na stádo ovcí a to přímo na silnici. 

Z Víku můžete dále pokračovat po hlavní silnici směrem na východ, asi po hodině se cesta 

vrací k pobřeží a dojedete až k nejstaršímu přístavu Djúpivogur na  východě ostrova. Na 

východním pobřeží je nejpříjemnější počasí, nejméně prší a je nejvíce slunečno. Osídlení už je 

zde všude výrazně nižší, vesničky mají většinou jen pár set obyvatel. Silnice se následně otáčí 

k severu a asi po hodině jízdy se obrací zpět na západ. Zde vás čeká jedna z nejzajímavějších 

oblastí – jezero Mývátn je centrem zdejší sopečné a geotermální oblasti. Na rozdíl od Modré 

laguny u Reykjavíku se zde můžete v klidu a za menší obnos naložit klidně na celý den do 

teplé vody. Milovníci adrenalinu si často půjčují terénní džípy a vjíždějí do okolní sopečné a 

lávové oblasti, kde jsou zde většinou upravené terénní nezpevněné cesty. Drsná příroda zde 

hraje neskutečnými barvami. Nejlépe se to dá vidět, když si najmete vrtulník a můžete 

nahlédnout do kráterů sopek, vysoko položených jezer  a  uvidíte spoustou barev hýřící  



oblasti okolo, které jsou mimo dohled z hlavní silnice.  Příroda kolem jezera Mývátn 

neskutečně bublá a vře a dominují zde sirně žluté barevné odstíny. Administrativním 

centrem ve střední části severu je dvacetitisícové město Akureyri. Leží  v ústí fjordu a je 

výbornou volbou (společně s nedalekým Húsavíkem), pokud máte v úmyslu vidět pořádnou 

velrybu. Velryby mají radši chladnější vody. Při svých cestách po světě jsem několikrát zavítal 

do míst, které nabízely pozorování velryb z pevniny. Ani například v jihoafrickém Hermanusu, 

na jižním ostrově Nového Zélendu  případně jinde, jsme ani s vojenským dalekohledem nic 

pořádného neviděli, když nepočítám nějakou černou tečku v dáli, o které jsme si namluvili 

nebo nám bylo namluveno, že to byla velryba. Pokud chcete vidět velrybu, tak jedině z lodi a 

samozřejmě na správném místě.  

 

V Akureyri je pár společností, které vás na takový výlet vezmou. Jedete směrem na sever a 

při ústí fjordu do moře jich uvidíte najednou i deset. Mějte ale připravený fotoaparát a ihned 

pohotově fotografujte, taková velryba totiž nepanáčkuje, vynoří se a za pár sekund zase 

zmizí . Pak dlouho čekáte, kde se opět objeví a jste překvapeni, že je to často až po několika 

stech metrech. 

Je dobré si zde udělat přestávku a zahrát si na zdejším hřišti Akureyri golf . Je to ojedinělý 

zážitek – hrajete na nejseverněji položeném hřišti na světě! Bylo založeno už v roce 1935, 

starší je pouze Reykjavík golf club. Půlnoční golf zde poskytují na vyžádání. K hřišti se váže 

ještě jeden ojedinělý rekord. V roce 1997 během polární noci, zde jeden čtyřflajt odehrál 

v kuse neskutečných 306 jamek! To je přesně sedmnáct osmnáctek. Kolik dnů to hráli, se mi 

nepodařilo zjistit, ale vychází mi to nejméně na tři dny v kuse. Sportovci a čeští milovníci 

nejrůznějších soutěží včetně jihomoravského Cross country golfu (3 x 18 jamek na Kaskádě, 



ve Slavkově a na Kořenci) máte co dohánět.  

Akureyri golf má par 71, délka 5825 metrů. Fee je 8500 ISK. 

Hřiště pořádá už mnoho let jednu světovou mimořádnou akci – Arctic open . Dvoudenní 

golfový turnaj za půlnočního slunečního svitu. Přijíždějí amatéři z celého světa , limit je 120 

hráčů. Letos to bude mezi 20.-23.červnem 2018.  

 

Nádhernou přírodou dále pokračujete podél severní části ostrova do Hwammstangi a dále na 

jih přes Borgarness zpátky do Reykjavíku. Tato část  ostrova a ještě více na západ je 

největším hnízdištěm ptáků v Evropě . Typickým představitelem je místní papuchalk, 

černobílý pták s barevným zobákem. Je jich tady deset miliónů. 

 



 

 

Nejvíce golfových osmnáctek je v oblasti Reykjavíku a Golden circle. Vaší pozornosti 

doporučuji Keilir golf . Hřiště má délku 5852 metrů a je par 71. Za hru zaplatíte 10 500 ISK. Je 

zde velký rozdíl mezi první a druhou devítkou. První polovina hry se odehrává mezi lávovými 

poli, druhá u moře na malém poloostrově s překrásnými výhledy. Hřiště vyžaduje zkušenosti, 

velká síla a dlouhý odpal  je spíše překážkou, chce to hrát přesně a dobře odhadovat 

vzdálenosti k lávovým překážkám. 
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Island je nádherné místo s unikátní drsnou přírodou a jen pár hodin letu z Evropy. Dá se 

spojit i  s malou zastávkou třeba v  Kodani nebo ve Stockholmu. A golfista zde zažije něco, co 

nepotká nikde jinde na světě.    
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Užitečné odkazy 

Vestmannaeyjar golf  :  www.gvgolf.is 

Akureyri  golf (Jadar) : www.gagolf.is 

Keilir golf:  https://golficeland.org/introduction/keilir-golf-course/ 

Arctic open:  www.arcticopen.is 

http://www.gvgolf.is/
http://www.gagolf.is/
https://golficeland.org/introduction/keilir-golf-course/
http://www.arcticopen.is/


 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


