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cestovanie

Je jedno, či sa vyberiete na cestu 
pobrežím alebo po vnútrozemí, 
okolo cesty vám budú robiť spo-
ločnosť čierne lávové polia, ktoré 
pyšne strážia vysoké skalnaté 

kopce. Čo kopec, to sopka, v krajine je 
ich vyše stotridsať a ak občas 
niektorá dá o sebe vedieť, 
Islanďania to berú ako 
atrakciu. „Keď sa niek-
torá zo sopiek zobudí 
a začne dymiť, do-
máci nabalia deky, 
deti, koše s jed-
lom a idú k nej 
čo najbližšie. 
Na piknik,“ pre-
zrádza náš sprie-
vodca Patrik.

Sopky & spol.
Keď Pán Boh stvoril Island, doprial mu 
nielen sopky, ale aj vodopády, ľadovce 
a termálne pramene. Predstavte si, že 
si to len tak šiniete po asfaltovej ceste, 
dlhé kilometre vidíte okolo seba len ne-

hostinnú čiernu pôdu, a v tom 
šok. Z diaľky na vás len 

tak mimochodom vy-
kukne obrovský vo-

dopád. A po pár 
kilometroch ďalší 
a ďalší. Ich kom-
plikované názvy 
som sa síce 
snažila naučiť 
naspamäť, ale 
po troch dňoch 
lámania jazyka 

som to jednoducho vzdala. Vodopád Sel-
jalandsfoss je naozaj obrovský a môžete 
ho obísť aj odzadu, poza vodný závoj, ta-
kže sa pri ňom budet cítiť ako v 3D kine.  
   Jeho blízky sused, Skógar, meria vyše 
šesťdesiat metrov a legenda hovorí, že 
práve pod ním schoval truhlicu plnú zla-
ta prvý Viking, ktorý prišiel na ostrov. Ale 
čo tam po truhlici, ak budete mať šťastie 
na počasie, ten pohľad na dvojitú či tro-
jitú dúhu, ktorá sa často láme nad vodo-
pádom, je cennejší, než všetky suveníry. 

Škriatkovia existujú 
A kto si chce z ostrova priniesť gýčovo 
krásne zábery mora, mal by si odskočiť 
k neďalekým skalnatým útesom Dyrho-
laey, ktoré sa považujú za najjužnejší 
mys Islandu. Čajky, islandské papagá-
je, kormorány a kŕdle iných operencov 
sú tu ako doma, pretože oblasť je vy-
hlásená vtáčia rezervácia, ale odtiaľto 
je najkrajší výhľad na skamenených 
škriatkov. Áno, stará legenda tvrdí, že 
horskí škriatkovia chceli stroskotanú 
loď schovať do jaskyne, no kým ju ťahali 
na breh, vyšlo slnko, a preto skameneli. 
A zostali po nich obrovské skalné útesy 
Reynisdrangar, ktoré doslova vyskakujú 
z mora a opiera sa o ne taký silný mrazi-
vý vietor, až mám na brehu čo robiť, aby 
ma neodfúklo. „Nezabudnite si na pláži 
pohľadať nejaký suvenír. Tie vyleštené 
čierne skaly sú zvyšky lávy,“ pripomína 
sprievodca, a tak, víchor - nevíchor, na-
rýchlo hádžem do vrecka pár hladkých 
čiernych kameňov. Ale späť k škriatkom, 
ktorí žijú v skalách práve na lávových 
poliach. Na škriatkov, trolov, elfov a víly 
veria na Islande všetci. Islandská vláda 
si platí dokonca špeciálnu poradkyňu, 
ktorá má na starosti komunikáciu s trol-
mi. Tých sa domáci boja aj preto, že ro-
bia problémy napríklad pri stavaní ciest. 
Keď sa v krajine pred pár rokmi stavala 
dôležitá cesta a na jej trase stála obrov-
ská skala, stavebný inižinier ju po pora-

Keď na Islande začne dymiť sopka, domáci 
k nej idú na piknik. Jedia papagáje a len čo príde 
víkend, opijú sa pod obraz boží. Severský ostrov 
je krajina kontrastov, ale toľko divov prírody 
na jednom kúsku zeme len tak nenájdete.

de s politikmi nenechal odstrániť, ale 
radšej naprojektoval obchádzku. Dôvod? 
V tej skale vraj žijú trolovia. „My na nich 
síce až tak neveríme, ale čo ak predsa?“ 
argumentoval projektant a kým zahra-
niční investori si klopkali na čelo, domá-
ci s jeho nápadom súhlasili. Tu si totiž 
nadprirodzené bytosti nikto nechce po-
hnevať a miestni si dokonca myslia, že 
ak sa v krajine trasie zem, to sa elfovia 
milujú, a ak vybuchuje sopka, to si práve 
škriatkovia varia obed. 

V Modrej lagúne
Ale inak sú Islanďania normálni. Pria-
teľskí, milí a veľmi sčítaní, veď čo im 
počas dlhých zimných večerov zostá-
va, ak nie čítanie kníh? Každý piaty Is-
lanďan študuje na univerzite a odkedy 
v krajine zrušili daň na knihy, ročne ich 
tu vychádza na počet obyvateľov najviac 
na svete. A ak práve nesedia nad novým 
románom, vyhrievajú sa v termálnych 
kúpeľoch, lebo aj tá najmenšia osada 
či dedina má postavený vonkajší bazén 
s teplou vodou či vírivkou. Bodaj by nie, 
veď ktorá iná krajina sa môže pochváliť 
tým, že má až sedemtisíc geotermálnych 
prameňov s horúcou vodou? Preto le-
ňošenie v teplej vode patrí k obľúbenej 
zábavke domácich. Žiadny turista si ne-
nechá ujsť geotermálny zázrak Modrá 
lagúna. Umelo vytvorené jazierko Blá 
Lónid, ktoré postavili na nekonečnom 
lávovom poli, je takou atrakciou, že sa 
v ňom ročne vykúpe vyše štyristotisíc 
ľudí. Aj preto, že geotermálna voda s vy-
sokým obsahom solí a minerálov má lie-
čivé účinky, aj preto, že pri čvachtaní vo 
vode môžete plávať či pobehovať z tep-
lého miestečka na ešte teplejšie. Nad 
mliečne modrou vodou sa vznáša para, 
vy len leňošíte, a je vám celkom ukrad-
nuté, že sa práve kúpete v odpadovej 
vode z neďalekej geotermálnej elektrár-
ne. Samozrejme, aby bol zážitok z kúpa-
nia dokonalý, treba si tvár či telo natrieť 
bielym kremičitým bahnom, ktoré sá dá 
nabrať z vedierok na brehu. Tiež som to 
vyskúšala a bolo mi ukradnuté, že vyze-
rám ako nevydarený člen skupiny Kiss, 
pretože tak isto vyzerali všetci naokolo. 
Kúpele sľubujú, že po natretí týmto bie-
lym bahnom každý viditeľne omladne, 
len škoda, že na mňa to akosi nezabralo. 

Je ti zima, dievčatko? 
Čo však zabralo stopercentne, to bol vý-
buch. Presnejšie výstrek gejzíru. Vedeli 
ste, že najznámejší Geysir kedysi strie-
kal vodu až do výšky osemdesiat metrov 
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Takéto zarastené domčeky na Islande naozaj 
existujú. V národnom parku Skaftaffel.

Ľadovcová zátoka je miesto, kde nakrúcali 
aj Jamesa Bonda či Laru Croft.

Verili by ste, že tohto roztomilého 
vtáčika domáci jedia? 
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a práve on dal meno všetkým ostatným 
gejzírom na svete? Dnes už nefunguje, 
zato jeho sused Strokkur áno. A keď som 
prvýkrát videla vystreknúť ten prúd vody 
z miniatúrneho jazierka, v ktorom voda 
najskôr len opatrne bublala, musela som 
vykríknuť vau. A nebola som jediná, kto si 
toto úžasné divadielko pozrel ešte niekoľ-
kokrát, pretože Strokkur takto strieka vodu 
každých päť až desať minút. No od gejzíru 
stačí prejsť pár kilometrov a zrazu sa ocit-
nete v úplne inom svete. Ďalší dôkaz, že 
Island je skutočne krajinou tisícich tvárí. 
Ľadovú podobu má pri monumentálnom 
vodopáde Gulfoss, ktorý padá do hĺbky tri-
dsaťdva metrov, tvorí ho dvojitá kaskáda 
a hučí tak mohutne, že na ten rachot len 
tak nezabudnete. Ja som nezabudla ani 
na tú zimu, ktorá od neho tiahla. Keď som 
sa pokúšala zvečniť ho na fotke a mala 
som ruky chránené lyžiarskymi rukavica-
mi, aj tak hrozilo, že mi odmrznú prsty.  
   No s chladom to tu môže byť aj horšie, 
veď hranica severného pólu sa začína len 
pár kilometrov od Islandu. A kto chce mať 
pocit, že je už v Grónsku, nech vyrazí viac 
na juh. K veľkolepej ľadovcovej zátoke 
Jokulsárlón. Malé kryhy aj obrovské kusy 
ľadu si len tak voľne pohodené plávajú 
po lagúne, z vody sa štverajú biele ľadové 
útesy, nad ktorými škriekajú čajky, a ob-
čas sa vám v prúde vody podarí zazrieť aj 
plávajúceho tuleňa. Odtrhnuté kusy ľadu 
potom putujú do Atlantického oceána, 
s ktorým je lagúna spojená a inak ako is-
landský div prírody sa toto čarovné miesto 
ani nazvať nedá. Vlastne sa ani nečudu-
jem, že práve tu sa nakrúcali dve pokračo-
vania Jamesa Bonda, Batman aj film Lara 
Croft. 

Safari na veľryby
Skutoční dobrodruhovia a tí, čo stále ne-
majú dosť zimy, sa môžu nechať nahovo-
riť na islandské safari. Pri ňom sa do fo-
toaparátov lovia veľryby a delfíny. Keď 
ráno o deviatej v Reykjavíku nastupujem 
na obrovskú loď a fasujem parádny teplý 
overal, obloha je gýčovo modrá a more 
pokojné. Najskôr z paluby hľadím na hla-
dinu a čakám, kedy sa tam objaví nejaký 
veľrybí chvost, no žiadny úlovok na obzore. 
Zato vietor výdatne šľahá do tváre a keď 
vlny narazia do lode, občas sa nám ujde 
aj sprcha ľadovej vody. A aký je výsledok 
štvorhodinovej plavby? Počet videných 
veľrýb nula, počet delfínov nula. K tomu 
dve tabletky proti morskej chorobe, ktoré 
nezabrali. Turisti, ktorí nemali šťastie vi-
dieť veľryby, majú síce nárok na náhradnú 
plavbu grátis, ale ja to oželiem.

 Čierna smrť 
Domáci by podobné problémy s morskou 
chorobou vyriešili po svojom. Naliali by 
si za pohárik brennivinu, ktorému sa tu 
hovorí aj čierna smrť. Typická islandská 
pálenka zo zemiakov a z rasce je podľa 
ostrovanov liekom na všetky problémy, 
no oni si ju radi hrknú pri každej príleži-
tosti. A pivo majú radi tiež, možno aj pre-
to, že jeho pitie bolo až do roku 1989 ne-
legálne. Asi preto si sedenie v reštaurácii 
alebo v bare musíte objednať vopred. 
Najmä na konci týždňa to bez rezervácie 
radšej neskúšajte. „Cez víkend všetci Is-
lanďania chodia medzi ľudí a je pre nich 
úplne normálne v bare sa opiť,“ vysvetľu-
je sprievodca Patrik. Dokonca aj tunajší 
premiér sa raz sťal pod obraz boží tak, že 
sa pred podnikom zvalil na zem.  
   Ja som si namiesto piva, ktoré tu stojí 
aj šesť eur, dala radšej dobrú večeru. Pri-
znávam, že na tunajšiu pochúťku hákarl, 
ktorou je páchnuce mäso zo sušeného 
žraloka, nemala ani chuť, ani odvahu. To 
mäso je jedovaté, takže kvôli odstráne-

Keď sa niektorá zo sopiek zobudí a začne dymiť, domáci nabalia 
deky, deti, koše s jedlom a idú k nej čo najbližšie. Na piknik.

Vedeli ste o Islande, že? 
3 Dopestuje sa tu najviac banánov v Európe. 

Pestujú sa v skleníkoch, ktoré sú vyhrievané 

energiou z termálnych prameňov.

3 Islandský parlament je najstarší 

na svete, vznikol v roku 930. 

3 Po krachu meny a štátnom bankrote 

v roku 2008 sa Islanďania svojimi protestmi 

pred parlamentom postarali o to, že politici 

a bankoví manažéri zodpovední za bankrot 

dnes sedia vo väzení.

3 V krajine nepoužívajú typické 

priezviská, všetci sa volajú krstným 

menom a priezviskom, ktoré je zložené 

z mena otca, ku ktorému sa v prípade 

mužov pridá koncovka son (ako syn) 

a u žien dóttir, čo znamená dcéra. 

3 Obľúbenou pochúťkou domácich je 

vták lundi, čiže alka, ktorú prezývajú aj 

morský papagáj. Podáva sa grilovaný či 

údený a podobu tohto krásneho vtáčika 

s oranžovým zobáčikom nájdete aj 

na islandských suveníroch.

Reyjkavík je plný  
farebných domčekov. 

Islanďania si totiž domy 
obíjajú plechom ako 

ochranu pred vetrom.

V slávnej Modrej lagúne sa ročne 
vykúpe vyše štyristotisíc ľudí, viac 
než má Island obyvateľov, ktorých 
je okolo tristotisíc

Malebný vodopád 
Hraunfossar 

vyteká do rieky 
spod lávového 

koberca.

niu toxických látok sa musí niekoľko me-
siacov skladovať pod zemou, kde vlastne 
hnije. Ani vyhlásená špecialita, ktorou je 
ovčia hlava, nie je moja šálka kávy, ale 
hustú jahňaciu polievku a lososa som 
ochutnala a dostali by desať bodov z de-
siatich. A ešte zmrzlina. Ostrovania ju mi-
lujú, jedia jej doslova na kilá a v každom 
počasí. A keď je reč o počasí, z toho si 
nikto ťažkú hlavu nerobí. Len čo sa tep-
lota vyšplhá pár stupňov nad nulu, ľudia 
si už vyzliekajú kabáty a po uliciach cho-
dia v krátkych rukávoch. Otužilci. Alebo 
za tým bude dôvod, že hlavná nákupná 
ulica Laugarvegur v Reykjavíku je vďaka 
geotermálnym prameňom vykurovaná, 
takže aj v najväčšom mraze z chodníka 
sála teplo? Veď som hovorila, že Island 
má tisíc tvárí. Je tajomný, záhadný, roz-
právkový, aj keď studený. Ale všetky 
cestovateľské duše, pre ktoré je Island 
vysnívaným miestom, budú z neho nad-
šené. To im môžem sľúbiť.  E

Danka VILHANOVÁ
Foto autorka a archív CK Satur

Vedeli ste, že 
najznámejší Geysir 
kedysi striekal vodu 
až do výšky osemdesiat 
metrov a práve on 
dal meno všetkým 
ostatným gejzírom 
na svete?


