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THE BIG TRIP

VÝSADEK 
NA HORNSTRANDIRU

text a foto Ladislav Tajovský (Ludmila Černá, Matěj Krček)
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Poslední stálí obyvatelé zemřeli 
nebo utekli již před desítkami 
let a zatím se nenašel šílenec, 
který by je na nevlídném, drsném 
poloostrově Hornstrandiru 
nahradil. To ale třináct Čechů 
neodradilo od záměru tuto 
nejzapadlejší výspu Evropy 
prozkoumat.  

VýPraVa do mísTa, 
kdE lidé o sílE  
Přírody nEPocHybují

Podíváte-li se na mapu Evropy, pak 

musíte zabrousit hodně „na kraj“, abyste 

našli Island. Vezmete-li si k ruce mapu 

Islandu, musíte úplně na severozápadní 

cíp, abyste viděli Západní fjordy. A když 

už se dostanete až sem, tak zjistíte, že ze 

všech poloostrovů, co jich jen Západní 

fjordy mají, ten zcela nejopuštěnější, 

vystrčený do Grónského moře a jen pár 

set kilometrů vzdálený od stejnojmen-

ného ostrova, tak až ten se jmenuje 

Hornstrandir.

A sem vedly letos v červenci naše 

kroky. No kroky… S těmi by toho 

člověk mnoho nepořídil. Nejdřív musíte 

sednout na letadlo (nebo trajekt) 

směr Island, pak vnitrozemské letadlo 

z Reykjavíku směr Západní fjordy 

(konkrétně jejich správní centrum 

Ísafjörður), odtud loď, z ní malý člun 

a pak až můžete po svých. Vlastně musí-

te po svých – na celém Hornstrandiru 

není ani metr toho, čemu jsme v našich 

podmínkách uvykli říkat silnice či aspoň 

polní cesta. S výjimkou pár opuště-

ných vojenských posádek – americké 

a britské – z dob studené války a zhruba 

stejného počtu majáků nikde nic, kam 

by mělo aspoň teoreticky smysl budovat 

nějakou „dopravní infrastrukturu“.

Chybějící známky civilizace kore-

spondují s místním počasím, údajně nej-

hnusnějším na Islandu. Víc než kde jinde 

tady platí místní rčení „Nejste spokojeni 

s počasím? Počkejte pět minut a bude 

hůř“. Podle dostupných informací tady 
Jasno a modro si na Hornstrandi-
ru člověk musí zasloužit...
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buď fouká, nebo prší, nejčastěji však 

oboje dohromady. 

Hornstrandir je také místo, kde nic 

nekoupíte a kde, údajně, nejsou turistic-

ké pěšiny ani mobilní signál. Místo, kde 

se musíte spolehnout jen sami na sebe, 

protože i pro drsné Islanďany je tam 

k nežití. Tohle všechno měl být Horn-

strandir a tohle všechno nás tak lákalo, 

že nešlo jinak než se sem vypravit. Něco 

nejasného?

Správné načasování 
Ísafjörður má z pohledu průměrně 

solventního českého turisty i tu nezane-

dbatelnou přednost, že se zde nachází 

nejseverněji a nejzápadněji umístěný 

Bónus. Pokud netušíte, v čem spočívá 

význam této informace, pak vězte, že 

tak se jmenuje islandský „lidl“. Před-

stavte si obchoďák, kde i na Islandu 

pořídíte potraviny za zhruba tytéž ceny 

jako u nás – některý sortiment o něco 

dražší (mléčné a masné výrobky), jiné 

věci jsou zase levnější. Díky Bónusu 

tak vlastně nemusíte na Island tahat 

základní potraviny, protože nic moc 

neušetříte – příjemná změna oproti dří-

vějším letům, kdy Island platil za jednu 

z nejdražších zemí světa.

Není tedy divu, že pro nás při pláno-

vání výpravy hrála strategická poloha 

ísafjörðurského Bónusu zásadní roli 

– nachází se na půli cesty mezi letištěm 

a přístavem. Teď ještě sladit přílet leta-

dla, odjezd lodi a otvírací dobu tohoto 

zázraku moderního konzumu s růžovým 

vepříkem ve znaku. 

Vybaveni vším nejnutnějším na jede-

náctidenní přechod opuštěného polo-

ostrova jsme čtvrtého července 2010 

v odpoledních hodinách mocně přebalo-

vali před kanceláří loďařské společnos-

ti, abychom krátce před pátou vyrazili 

na zhruba sedmdesátiminutovou plavbu 

člunem s kapacitou cca 40 lidí.

Poté, co jsme vpluli 

do Ísafjarðardjúpu, nejmohutnějšího ze 

všech Západních fjordů, a dostali se tak 

téměř na otevřené moře, velmi rychle 

přestaly vnitřnosti některých účastníků 

fungovat tak, jak byly jejich nositelé 

uvyklí. Na řadu přišly igelitové pytlíky 

a chápavé úsměvy posádky, která 

evidentně nebyla s podobnými jevy 

konfrontována poprvé.

Tvrdé vylodění
Míst, kam vás loď může dopravit, je 

několik. My jsme si vybrali to vůbec 

nejzápadnější, jižní část zátoky Aðalvík, 

tzv. Sæból. Trasu jsme plánovali tak, 

abychom Hornstrandir prošli od západu 

na východ a abychom se ani jednou 

nemuseli vracet – zní to jednoduše, ale 

není to úplně triviální. Místa odjezdu 

...i Dr. Krček pochodující, brodící
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zpátečních spojů jsou přesně určená 

(po dohodě s možným mírným posu-

nem) a lodě zdaleka nejezdí každý den. 

Vzhledem k povaze místního počasí, 

které vás může klidně i po několik dnů 

držet ve stanu, vždy počítejte s možnos-

tí, že se stane něco nepředvídatelného 

a vámi naplánovaná trasa bude pustou 

teorií. Případný podobný podnik tedy 

plánujte velmi obezřetně a vždy si 

nechávejte nějakou rezervu.

V zátoce Aðalvík obloha nevěstila nic 

příjemného, vlny byly zcela adekvátní 

čerstvému povětří a už samo přistání 

některé slabší povahy … chtělo by se 

napsat postavilo na pevnou zem, ale 

ono to právě bylo skoro naopak. Než se 

totiž někteří na tu pevnou zem postavili, 

prošli jakýmsi křtem Hornstrandirem. 

Nic jako přistávací molo zde totiž 

neexistovalo, a tak výsadek probíhal 

za pomoci nafukovacích člunů. No 

a první zkušenost s podobnou akcí 

jednoznačně potvrdila tušené – že totiž 

v televizi to vypadá o dost jinak než 

na vlastní kůži; a to doslova. 

Ono je to všechno hrozně romantic-

ké, ale když vás při vyloďování od pasu 

dolů pohladí při venkovní teplotě lehce 

nad nulou příbojová vlnka a vy jste 

promáčení, pak i ta nejkrásnější zátoka 

světa přece jen trochu zešedne. No a to 

některé z nás potkalo. Naštěstí nebylo 

moc času na dalekosáhlé přemítání 

a sebelítost – loďka nám dala velmi 

rychle sbohem a některým až teď došlo, 

že teď už tedy každý za své a po svých. 

Každopádně místo výsadku bylo exklu-

zivní – však také asi právě proto zde 

bylo pár chatek, kde někteří Islanďané 

tráví letní dovolenou; v zimě se sem 

prostě nedostanete. Asi sto metrů nad 

zemí ležela deka mraků, ale nic výjimeč-

ného, vše v normě. 

...a pak samé brodění
Když si to štrádujete po Hornstran-

diru, počítejte s několika důležitými 

věcmi. Zaprvé se musíte umět obstojně 

orientovat v mapě, kterou raději 

připravte na všudypřítomnou vlhkost. 

Zadruhé předpokládejte, že několikrát 

denně budete brodit potůčky a říčky – 

a dál na východě jsou to řeky tekoucí 

z ledovce Drangajökull (to už ovšem 

není Hornstrandir). Brodění to tedy 

na zdejší poměry není nikterak nároč-

né, ale přece jen, několikrát denně 

se přezouvat, nořit do ledové vody 

a zase přezouvat, vyžaduje jistou míru 

psychické odolnosti.

Také si stáhněte z internetu tzv. 

přílivové tabulky (viz box). To je věc, 

kterou v Čechách opravdu neupotřebí-

te, ale tady vám prokáže dobrou službu 

– některé pobřežní úseky jsou průchozí 

pouze při odlivu a denní pochody je 

tomu potřeba přizpůsobovat. Zatímco 

v Chorvatsku a v plavkách vám může 

být jedno, zda máte vodu po kolena či 

po prsa, na Islandu je v tom poměrně 

zásadní rozdíl. 

Někdy se vám tedy může stát, že část 

cesty půjdete v noci, neb přílivu neporu-

číte. Ovšem zase – co je to za noc, když 

svítí slunce. Čili s tím jen počítejte, ale 

nijak se tím neznepokojujte. Nemalá 

část cesty – pokud se vydáte napříč 

poloostrovem – vás povede po pobřeží, 

které je zhusta skalnaté a kamenité. 

Buďte zvláště obezřetní, protože případ-

ná nehoda by byla o to horší, že se tu 

možná ani nedovoláte pomoci (signál tu 

omezeně je, byť se dočtete, že není). 

Miniaturní přístav má své kouzlo
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Mlhavé tušení 
Naše cesta vedla zprvu severovýchod-

ním směrem a poté už téměř čistě 

na východ po severním pobřeží polo-

ostrova. Asi nejvíc nás překvapilo to, 

že se zde přes opačné informace přece 

jen nachází něco jako značená cesta. 

Na kvalitu značení sice ani zdaleka 

nelze použít středoevropská měřítka, 

ale většina komplikovaných úseků 

nabízí aspoň nějaké záchytné body. 

Tyče nebo mužiky jsme ocenili zejména 

při přechodech z fjordu do fjordu přes 

sedla či hřebeny ve výšce 400–500 met-

rů nad mořem s viditelností na špičky 

vlastních bot. Často se ale ubíráte jen 

po vyšlapané cestě. 

Toto příjemné překvapení poněkud 

komplikovalo možnost namlouvat si, 

že jsme tady úplně první. Moc lidí tu 

sice nepotkáte, ale Špicberky to také 

zrovna nejsou.

Velmi svérázná je zdejší příroda. 

První čtyři dny nám počasí přálo ome-

zeně. Nebylo vysloveně příšerně, jít se 

dalo, ale vidět toho moc nebylo, mraky 

ležely sto metrů nad mořem, lehce 

mžilo, více či méně pofukovalo. Díky 

tomu jsme bohužel prakticky neviděli 

jeden z hlavních cílů naší cesty, útesy 

Hornbjarg – viditelnost byla taková, že 

skutečně postrádalo smyslu podniknout 

zde túru, na niž jsme se tolik těšili –, ale 

i to málo, spíš tušené než viděné, na nás 

citelně zapůsobilo.

Jediný Island
Původně jsme cestu na Hornstrandir 

plánovali spíše jako útěk od lidí a civili-

zace s tím, že právě jeho odlehlost sama 

o sobě vyváží absenci jiných lákadel 

ze zbytku Islandu. Ale stačilo pár dnů 

– a některým možná i hodin – a nám 

došlo, že vše je trochu jinak. Až Horn-

stradir je totiž ten pravý Island. Bez pře-

hánění. Můžete Island procestovat tam 

i zpět, vnitrozemí, ledovce, vodopády, 

sopky, lávová pole, ale dokud jste nebyli 

tady, to nejlepší vám zůstává skryto. 

A co že to tady je tak mimořádného? 

Skoro všechno. Lány suchopýru a mezi 

nimi zlatavá rašeliništní voda propléta-

jící se v milionech potůčků, několikase-

tmetrové útesy, z nichž do bouřícího 

oceánu padají desítky bezejmenných 

vodopádů, vedle nichž vypadají všechny 

ty Gullfossy, Skogafossy a Glymury jako 

chudí příbuzní. 

Všudypřítomná hejna tisíce a jednoho 

druhů ptáků, jejichž křik se stane 

denní i noční kulisou zdejšího putování. 

Kamenné pláže, na nichž si připadáte 

jako rytíř z Bergmanovy Sedmé pečeti, 

střídající se s písečnými pobřežími 

posetými sluncem a větrem vybělenými 

kládami vyvrženými mořem na břeh. 
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SNADNO 
PŘIPRAVENÁ 
CESTA

Možná jste si všimli, že 
organizovat cokoliv je 
tím snazší, čím severněji 
a západněji se vydáváte. 
Pokud jednáte se šéfem 
společnosti Vesturferðir, 
organizující lodní 
cesty na Hornstrandir, 
ochotným fl egmatikem 
Elliasem Oddssonem, 
v tomto názoru se ještě 
utvrdíte. 

Letenky na Island
— z Prahy např. s Cimber 
Air nebo Norwegian 
do Kodaně či Oslo, pak 
do Reyjkjavíku s Iceland 
Air; levné lety jsou také 
z Vídně nebo Mnichova 
přímo do Reykjavíku 
např. s Air-Berlin. 
Pořídíte je od devíti tisíc 

korun, spolehlivě však 
za 12 000 Kč.

Let z Reykjavíku 
do Ísafjörðuru se 
společností Air Iceland 
stojí za jeden směr cca 
1500 Kč, objednat jej 
můžete na internetové 
adrese airiceland.is.

Na Hornstrandir se 
dostanete i jinak 
než přes Ísafjörður, 
ale toto je nejjedno-
dušší a také přistání 
na ísafjörðurském 
letišti v sevření skalních 
stěn ohraničujících 
Skutulsfjörður (fjord, 
v němž se tohle město 
skrývá) je samo o sobě 
záživné.  

Z letiště počítejte 
hodinu značně svižné 
chůze do samotného 
Ísafjörðuru. Taxi by 
zážitek z dovolené již 
na začátku dramaticky 
devalvovalo. Čili jako 
vždy pěkně po svých. 

Lodní lístek — z Isafjör-
duru na Hornstrandir 
záleží na tom, kam přes-
ně, od 800 do 1500 Kč; 
v článku zmiňovaná 
výprava jela do Adalví-
ku za 900 Kč a zpátky 
z Grunnavíku za 800 Kč. 
Jízdní řády a ceny 
najdete na internetu 
na adrese vesturferdir.is, 
lístky můžete objednat 
přes e-mail westtours@
westtours.is nebo elias@

vesturferdir.is.
Existuje sice pevný 
jízdní řád, ale můžete 
se nechat vyzvednout 
i jinde a jindy, než vedou 
obvyklé lodní trasy. 
Internetové stránky lodní 
společnosti: vesturfer-
dir.is.

Islandská měna je 
v důsledku hospodář-
ského úpadku levnější, 
takže z tohoto hlediska 
můžete zajásat nad 
hospodářskou krizí, 
která vám zlevní výlet 
na Island. 

Přílivové tabulky 
viz http://www.
vesturferdir.is/index.
php?p=32&lang=en 

A ty louky! Jednoho by nenapadlo, že 

skoro na dohled od Grónska najde tak 

pestrobarevnou směsici květin, které 

i v počasí dalekém dokonalosti září 

čistou krásou. Kde jinde než v zálivu 

Hornvík budete usínat a kolem stanu 

vám budou pobíhat polární liščata, 

kterým je ukradený nějaký ostych či 

dokonce strach? Kde jinde vítr obrací 

stometrový vodopád a jeho proud vrací 

zpět daleko na břeh než poblíž majáku 

u Látravíku? Kde jinde jímá cestovatele 

údiv nad odvahou (či zoufalstvím?) 

těch, kteří si zde kdysi dávno vystavěli 

primitivní domky, z nichž už je dnes jen 

hromádka kamení na břehu moře a pár 

křížků v bodláčí? Kdo se za jasné oblohy 

neprocházel na hřbitůvku poblíž kostela 

v Grunnavíku a nezkoumal jména a data 

narození vyrytá do několika desítek 

křížků, asi nebude rozumět, ale… 

Popíše někdo tyto osudy, nebo jsou již 

jednou provždy v nenávratnu? 

A to moře! Kdo neznáte desku 

francouzského avantgardisty Hectora 

Zazoua „Chansons Des Mers Froides“ 

(z roku 1994), určitě si ji sežeňte. A až si 

ji stokrát poslechnete, vyražte sem

Kdo? Proč? Jak?

– třeba i vy až tady pochopíte, čím 

že jsou severní moře tak uhrančivá. 

Nezdolná energie, s níž zde ledová voda 

bez ustání – a bez ohledu na to, jaký se 

píše rok a co zrovna lidstvo vyvádí – 

buší do skal, je strhující a hlavně úplně 

„jiná“ než kdekoliv jinde.

Na Hornstrandiru je úžasně, i když 

počasí přeje jen částečně. Když se 

pak obloha projasní, jako třeba nám 

ve Furufjörduru, uvědomíte si, že máte 

cosi do činění se silami, které se vymy-

kají lidskému chápání. Hornstrandir je 

jedním z míst, kde na každém kroku 

cítíte, jak omezené jsou schopnosti 

člověka ve srovnání s těmi, kterými 

vládne příroda. I zde může člověk nad 

přírodou zvítězit. Ale nesmí s ní bojovat. 

Tak to ani nezkoušejte. I Islanďani to 

tady dávno vzdali.
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