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1. den - transfer do Reykjavík, Island 

 - přílet do Reykjavíku  

 - přesun busem na ubytování 

 

  
August 04:50 22:15 
 

   = východ a západ slunce  

 

 

 

Reykjavík je hlavním a v podstatě jediným velkým městem Islandu. Žije v něm asi 120 tisíc 

obyvatel, v celé metropolitní oblasti tzv. Velkého Reykjavíku potom cca 200 tisíc obyvatel, což 

jsou dvě třetiny populace celého ostrova. Reykjavík je také nejsevernějším hlavním městem 

nezávislého státu, leží na 64°08' severní šířky. Vzhledem k této poloze je tu v létě téměř stále světlo, 

zatímco v zimě si lidé užijí denního světla maximálně čtyři hodiny. 

Město leží na jihozápadním pobřeží ostrova a jeho okolí charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny 

a ostrůvky. Vystihují ho též krásné pohledy naAtlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Nezalesněný 

malý ostrov Viðey nabízející několik turistických tras leží na sever od města, cesta lodí k němu trvá 

asi 10 minut. Mezinárodní letiště leží v Keflavíku, 48 km směrem na jihozápad od města. Vnitrostátní 

letiště leží na jižním okraji Reykjavíku. 

Typické domky Reykjavíku jsou pokryté vlnitým plechem, který lépe odolává nástrahám 

zdejšího počasí. Nedostatek stavebních materiálů v zemi vede k tomu, že řada staveb je postavena 

ze dřeva, které vyplavilo moře a které pochází ze Sibiře nebo Jižní Ameriky. 

 

Historie Reykjavíku 

Prvním obyvatelem Reykjavíku i celého Islandu se stal v roce 874 norský exulant Viking 

Ingólfur Arnarson. Podle legendy hodil přes palubu lodi posvátné sloupky ze svého křesla, které 

symbolizovaly náčelnictví kmene. Usadil se pak na místě, kde byly sloupky vyplaveny na břeh. 

Pojmenoval ho Kouřící zátoka (reykja znamená kouř, vík znamená zátoka) podle oblaků páry, které 

tu v důsledku geotermální energie stoupaly ze země. 

Arnarsonovo sídlo zůstalo po staletí mizivě osídlenou osadou, protože okolní sopečná krajina 

nebyla vhodná k zemědělství. K hospodářskému rozvoji došlo až v 17. století, kdy se tu zásluhou 

dánských kupců začalo dařit rybaření. Zároveň však dánské království dusilo ekonomický pokrok 

uvalením obchodního monopolu. Teprve v roce 1786 byl monopol zrušen a Reykjavík (stále jen se 

167 obyvateli) byl prohlášen za město. Rok 1786 se dnes bere jako datum založení města. 
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Zakladatelem byl tehdejší správce Reykjavíku Skúli Magnússon, který také 

podnítil průmyslový rozvoj, když zde založil několik manufaktur na výrobu vlny, mlýnů a koželužen. 

Prosperovalo i rybářství, stavba lodí a těžba síry. Na přelomu 18. a 19. století se sem ze Skálholtu 

přesunulo i církevní centrum ostrova a v roce 1845 zde byl (znovu) založen národní parlament 

Alþingi. Za druhé světové války bylo Dánsko okupováno Německem, proto následněSpojenci obsadili 

Island. 

Američané a Britové tady zřídili svoje vojenské základny a válka Reykjavíku ekonomicky 

jednoznačně pomohla. V roce 1944 se stal metropolí nově nezávislého státu a nastoupil cestu 

bouřlivého hospodářského rozvoje, kterému napomohlo i štědré využívání geotermální energie. Ve 

většině domů funguje s pomocí tohoto zdroje topení i ohřívání vody, Reykjavík je v tomto ohledu 

světovým lídrem. V posledních desetiletích se stal také cílovou destinací pro velké množství turistů. 

 

 

Reykjavík – zajímavosti a památky 

Alþingishúsið – budova islandského parlamentu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1881. 

Jedná se o prostou čedičovou stavbu, architektonicky nepříliš zajímavou. Zajímavější je samotná 

historie islandského parlamentu, který působil už od roku 930 nepřetržitě v Þingvelliru a do Reykjavíku 

byl přenesen až v roce 1798. 

Dómkirkja – luteránská katedrála postavená v roce 1848 v neoklasicistním stylu. Dánský král 

zrušil koncem 18. století katolická biskupství v Hólaru a Skálholtu a založil luteránské v Reykjavíku, 

čímž se Island přidal k reformaci. Kostel je hlavním luteránským kostelem Islandu, přestože se 

velikostí nemůže rovnat kostelu Hallgrímskirkja, kam se přesunula většina státních ceremonií. 
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Reykjavík 871±2 – nejnovější muzeum názorně ukazující pomocí moderních technologií život 

prvních vikinských osadníků Islandu. 

Tjörnin – jezero ležící přímo v centru Reykjavíku. Jeho název lze přeložit jako rybník nebo jezero. Je 

příjemným místem pro procházku, po stezce ho obejdete asi za hodinku. U jezera žije více 

než 40 druhů ptáků, např. arktičtí rybáci, labutě, husy a kachny. 

Raðhusið (radnice) – modernistická budova uvedená do provozu v roce 1992 rozděluje 

obyvatele Reykjavíku i turisty na své příznivce a odpůrce. Stojí na břehu jezera (resp. téměř na 

jezeře) na betonových pilotech. Je postavená z oceli, skla a chromu. Stojí za to podívat se dovnitř 

kvůli výbornému topografickému modelu Islandu. 

Ulice Suðurgata – leží na západ od jezera Tjörnin a vede paralelně s jeho pobřežím. Jsou tu 

k vidění upravené malé domky, zejména je ale odtud pěkný pohled na druhou stranu jezera. Tam jsou 

vidět domky chráněné před nepřízní počasí pestrobarevným vlnitým plechem – častý námět pohlednic 

z Reykjavíku. 

Národní muzeum – se vyznačuje dobře zpracovanou expozicí věnovanou historii země od doby 

raného osídlení až po vznik republiky v roce 1944. Nejcennějším exponátem jsou tu krásně vyřezávané 

kostelní dveře ze 13. století, zajímavý je výklad o prvních vikinských obyvatelích ostrova. 

Národní galerie (Lístasafn Íslands) – nabízí přehlídku děl islandských malířů a tím pádem také 

vhled do islandské duše. Malíři často zobrazovali ponurou krajinu, ale i pohádkové bytosti jako trolly 

a obry. Naleznete tu i díla Edvarda Muncha a Pabla Picassa. Budova galerie stojí na místě někdejšího 

skladu ledu, který se vždy v zimě nasekal a v létě pak sloužil k zamrazení chycených ryb. 

Sídlo vlády (Stjórnarraðshúsið) – jedna z nejstarších budov ve městě z konce 18. století je 

velmi nenápadná. Na vrchu Arnahóll v jejím sousedství se tyčí socha „prvního Islanďana“ Ingólfura 

Arnarsona. 

Ulice Laugavegur – hlavní obchodní tepna Reykjavíku i celého Islandu, kam se především 

chodí na nákupy. Obchody a butiky jsou doplněny mnoha kavárnami a restauracemi. 

Dům národní kultury (Þjóðmenningarhúsið) – je muzeum věnované středověkým ságám, 

jimiž je Island známý i po světě. Návštěvník tu může očekávat nádherně zdobené prastaré rukopisy 

i odborný výklad k nim. 

Islandské falologické muzeum – je bizarní sbírkou asi 215 naložených penisů nejrůznějších 

zvířat (savců), samozřejmě včetně člověka. 

Hallgrímskirkja – obrovský betonový kostel, který je dominantou Reykjavíku viditelnou ze 

všech koutů města. Hlavní příčinou je netradiční 75 metrů vysoká věž, na jejíž vrchol se dá vyjet 

výtahem a prohlédnout si městské panorama z vyhlídkové plošiny. Hallgrímskirja je luteránský kostel, 

který se stavěl od 40. let 20. století až do roku 1986. Interiér je vcelku prostý, až na impozantní 

varhany s více než 5 000 píšťalami, které měří na výšku 15 metrů. 

Před kostelem stojí socha Leifura Eiríkssona, Vikinga, který doplul do Ameriky dávno před Kolumbem. 

Sochu věnovaly Islandu v roce 1930 Spojené státy u příležitosti tisíce let existence parlamentu 

(alþingu). 
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2. den – transfer k vodopádu Gullfoss 

 - zastávka u Geysir  

 - trek v okolí Gullfossu 

Reykjavik-Geysir-Gullfoss-Reykjavik 

Summer 
13/6-14/9 

Daily 
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Frá 

Reykjavik Excursions 
Tel: 562-1011 

Timetable 
Travel Guide 

 
 

Til 

Summer 
13/6-14/9 

Daily 

 

6a 
 

10:00 
*10:45/11:00** 
*11:10/11:40** 
*11:50/12;00** 

12:20 
12:30 

*13:05/14:35** 
*15:00/16:00** 

 

Reykjavik  Bsi bus terminal 
Thingvellir Wiew Point** 
Thingvellir Service C.** 
Thingvellir Flosagja** 
Laugarvatn (Fontana) 
Laugarvatn N1 gas station 
Geysir 
Gullfoss  

18:45 
*18:05/18:20** 
*17:40/18:00** 
*17:25/17:35** 

17:05 
17:00 

*16:15/16:30 
16:00 

 

 

 

 

3. den – transfer do Landmannalaugar – ale nejspis jen do Selfoss 

 - obchůzka v okolí 

 - camping 

 

http://nat.is/travelguideeng/reykjavik.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/thingvellir.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/thingvellir.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/thingvellir.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/laugarvatn.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/laugarvatn.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_geysir.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_gullfoss.htm
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2515
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2516
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4. den – transfer do Landmannalaugar 

 - Busem z Selfoss – odjezd v 9:00, příjezd ve 12:30  

 - půldenní trek v okolí 

 - camping 

 

SKAFTAFELL- ELDGJA -LANDMANNALAUGAR -  (Landmannaleid) 
Please note: Bus Schedule can change due to road conditins 

 
Conditions of mountain tracks 

Summer 
20/6 - 7/9 

Daily 
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From 

Reykjavik Excursions 

BSI Bus-Terminal  

101 Reykjavik 

Tel.: 562-1011 

main@re.is 

To 

Summer 
20/6 - 7/9 

Daily 

  

10a 
 

08:00 
08:40 
09:00 
10:00 
10:35 
10:40 
11:15 

* 12:30/15:30**  
*16:45/18:00** 

x 
*19:15/19:30** 

20:25 
 

Reykjavik  BSI Bus-Terminal    
Hveragerdi  N1 Gas Station 
Selfoss         N1 Gas Station 
Hella             Kjarval Supermarked 
Leirubakki 
Rupnavellir  
Landmnnahellir  
Landmannalaugar 
Eldgja 
Holaskjol + 
Kirkjubaejarklaustur N1 Gas Station 
Skaftafell                     Serves Station 

 

19:35 
18:40 
18:30 
18:00 
17:20 
17:15 

x 
*13:00/15:30** 
*10:30/11:45** 

 x 
09:00 
08:00 

 

5. den – nástup na trek Laugavegurinn, 55 km  

6. den – trek Laugavegurinn 

7 . den  - trek Laugavegurinn 

 

http://www.vegagerdin.is/english/road-conditions-and-weather/the-entire-country/island1e.html
mailto:main@re.is?subject=enquiry%20from%20nat.is
http://www.nat.is/travelguideeng/reykjavik.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hveragerdi.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/selfoss.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hella.htm
http://nat.is/travelguideeng/huts_rjupnavellir.htm
http://nat.is/travelguideeng/plofin_landmannahellir.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_landmannalaugar.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_eldgja.htm
http://nat.is/travelguideeng/plofin_holaskjol.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/kirkjubaejarklaustur.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/skaftafell.htm
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2755
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2756
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8. den - trek Laugavegurinn 

 

- Transfer busem do Seljandsfos  

- obhlídka vodopádu 

- camping 

 

 

Thorsmork-Seljalandsfoss-Skogar 
 

Reykjavik Excursions 
BSI Bus-Terminal  

101 Reykjavik 
Tel.: 562-1011 

main@re.is 

From 

Summer 
13/6-31/8 

Daily 

 
20:00 
20:10 
21:40 
22:10  

Thorsmork /Basar 
Thorsmork /Langidalur 

Seljalandsfoss 
Skogar 

 

9. den – Seljandosfoss busem do Vík 

- Dyrhólaey - (útesy, maják, papuchálkové) 

- můžeš zkusit koupačku   

- Reynisdrangar: lávové pláže, z vody čnící kamenné jehly  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer 
1/6-4/9 
Daily 

12 

 

From 

Sterna 
Harpa Concert Hall 

101 Reykjavik 
Tel: 551-1166 

sterna@sterna.is  
Timetable 

Travel Guide 

To 

Summer  
1/6-4/9 
Daily 

12a 

 
07:10 
07:30 
08:15 
08:30 

*09:00/09:05** 
*09:15/09:20** 
*09:40/10:00** 
*10:30/10:50** 
*11:20/11:50** 
*12:50/13:00** 
*13:45/14:20** 
*15:00/16:00** 

17:00  

Reykjavik  (Campsite) 
Reykjavik (Harpa concert hall) 
Hveragerdi (N1 Gas Station) 
Selfoss        (N1 Gas Station) 
Hella            (Olis Gas Station) 
*Hvolsvollur (N1 Gas Station) 
Seljalandsfoss (Waterfall) 
Skogar         (Campsite) 
Vik                (N1 Gas Station) 
Kirkjubaejarklaustur (N1 Gas Station)** 
Skaftafell    (Information Centre) 
Jokulsarlon(We stop for the boat tour) 
Hofn             (Hostel & Campsite) 

 

x 
18:10 
17:20 
17:10 
16:40 
16:20 

*15:50/16:00**  
*14:50/15:10**  
*14:00/14:20**  
*12:25/13:00**  
*11:20/11:25**  
*09:00/10:00**  

07:55 

mailto:main@re.is?subject=enquiry%20from%20nat.is
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_basar_thorsmork.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_langidalur_thorsmork.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_seljaland_waterfall.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/skogar.htm
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2791
mailto:sterna@sterna.is?subject=from%20nat.is
http://nat.is/camping/camping_in_reykjavik_capital_of.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/reykjavik.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hveragerdi.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/selfoss.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hella.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hvolsvollur.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_seljaland_waterfall.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/skogar.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/vik.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/kirkjubaejarklaustur.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/skaftafell.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/jokulsarlon.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hofn.htm
https://travel.idega.is/window/4358ddcd-6b51-4d35-86cc-454bc79cbc3e?linkGeneratorProductId=2680
https://travel.idega.is/window/4358ddcd-6b51-4d35-86cc-454bc79cbc3e?linkGeneratorProductId=2681
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Summer 
1/6-31/8 

Daily 

21 

 

Summer 
1/6-31/8 

Daily 

21 

 

From 

Reykjavik Excursions 
BSI Bus-Terminal  

101 Reykjavik 
Tel.: 562-1011 

main@re.is 

16:00 
16:40 
17:00 
17:35 
18:00 

*18:25/18:40** 
19:10 
19:40 

19:30 
20:10 
20:30 
21:00 
21:15 

*21:30/21:40** 
22:10 

x  

Reykjavik Bsi bus terminal 
Hveragerdi 
Selfoss 
Hella 
Hvolsvollur 
Seljalandsfoss 
Skogar (Campsite) 
Vik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:main@re.is?subject=enquiry%20from%20nat.is
http://www.nat.is/travelguideeng/reykjavik.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hveragerdi.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/selfoss.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hella.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/hvolsvollur.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/plofin_seljaland_waterfall.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/skogar.htm
http://www.nat.is/travelguideeng/vik.htm
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=389
https://travel.idega.is/window/7d3272b0-67d3-47e3-b3ab-3350c61af832?linkGeneratorProductId=2806
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10. den – transfer do  Národního parku Skaftafell   

 - bus 12 viz výše 

 - treking 

 - camping 

Národní park Skaftafell se nachází na jihu Islandu mezi městy Kirkjubæjarklaustur a Höfn. 

Byl založen 15. září 1967; později byla jeho rozloha dvakrát zvětšena. Dnes pokrývá území asi 

4 807 km2, což ho řadí na druhé místo mezi islandskými národními parky. Nachází se v něm například 

údolí Morsárdalur, hora Kristínartindar a ledovecSkaftafellsjökull (jeden z výběžků 

ledovce Vatnajökull). 

Krajina je podobná té alpské, ale na rozdíl od ní byla po staletí utvářena působením ohně 

(sopka Öræfajökull) a vody                                    

(ledovceSkeiðarájökull a Skaftafellsjökull;řeky Skeiðará, Morsá a Skaftafellsá). Vulkanické erupce pod 

ledovou čepičkou několikrát v minulosti zapříčinily bahnotoky (islandsky jökulhlaup), které ohromně 

rozvodnily hlavně řeku Skeiðará. Pustina mezi ledovcem a mořem vzniklá naplaveninami z bahnotoků 

se obecně nazývá sandur (česky písek), zde na řece Skeiðará pak Skeiðarársandurnebo jen Sandur. Od 

roku 1996, kdy přišel zatím poslední velký bahnotok, se zde objevilo vícero menších, z nichž 

nejvýznamnějším byl ten v roce 2004.  

Skaftafell je známý především pro své příjemné klima a slunečné letní dny, tak neobvyklé na 

jihu Islandu. Lze zde nalézt přírodní březový háj Bæjarstaðarskógur, mnoho druhů ptáků a polární lišky. 

Vodopád Svartifoss (česky Černý vodopád) padá do hloubky 12 metrů. Byl pojmenován podle 

černých sloupů bazaltu, které ho obklopují. 

Ve středověku se na území dnešního parku nacházelo několik velkých statků, ty však byly po 

dvou obřích erupcích a následných bahnotocích opuštěny. Dnes jsou dva poslední statky, které zde 

ještě přežívají, zaměřené spíše na turisty. Celý park je protkán sítí turistických stezek; je zde 

vybudováno infocentrum a velký kemp. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirkjub%C3%A6jarklaustur
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6fn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Island#N.C3.A1rodn.C3.AD_parky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatnaj%C3%B6kull
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%A6faj%C3%B6kull
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skei%C3%B0ar%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sope%C4%8Dn%C3%BD_bahnotok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Island%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skei%C3%B0ar%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sandur
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skei%C3%B0ar%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skei%C3%B0ar%C3%A1rsandur&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ka_pol%C3%A1rn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svartifoss&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kemp
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11. den – treking Skaftafell 

 

12. den – rezervní den projakékoliv spožděni na trase 

 - případně odpočinek nebo treking, procházka  

 - transfer do Jokulsarlon 

 

 

 

 



11 
 

13. den – Jokulsarlon 

 

Jezero Jökulsárlón se začalo tvořit někdy ve 30. letech minulého století pod ledovcovým 
splazem Breidamerkurjökull (jökull znamená ledovec). A stále se zvětšuje. V roce 1975 mělo 7,9 km2, 
dnes již 18 km2. A je stále hlubší, je dokonce nejhlubším jezerem na Islandu. Údaje o hloubce se různí, 
někde udávají 160, jinde 200 i 250 metrů. Jökulsárlón má slanou vodu, od moře ho dělí jen 1,5 km 
dlouhá říčka, po níž plavou kry. Všude chladná voda, hory ledu, křik ptáků, dýchá na nás polární kraj. 
O kus dále na mořském pobřeží černočerný písek ozdobený průzračnými kusy ledu, neopakovatelná 
atmosféra.  

Tohle místo bylo pro lidi ze západního Islandu těžce přístupné až do dokončení silnice, která 
nyní vede po pobřeží kolem celého ostrova. To se psal rok 1974 a silnice dostala název 1. Ovšem stačí 
sopečná erupce, což není na Islandu nic neobvyklého, a silnice je neprůjezdná, neboť ji zaplaví 
povodně, které smetou vše co jim stojí v cestě.  
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14. den – transfer zpět do Reykjavíku  

 - transfer na ubytko  
 

15. den – Reykjavík  

 - výlet lodí – pozorování velryb - Mýrargata 26, 101 Reykjavík, Island,  

reykjaviksailors.is, +354 571 2222 

 

 

 

 

16. den – transfer do Praha, ČR 

http://www.reykjaviksailors.is/
javascript:void(0)

