ISLAND TRAIL 2018
křížem krážem, shora dolů i naštorc
Počet turistů na ostrově se zdesetinásobil, zlevnily letenky,
zdražily půjčovny aut, přibylo zákazů a omezení. Ostatní snad zůstalo stejné. Seversky
chladný Island dál leží těsně pod polárním kruhem, stále má horké lávové srdce, které
si občas potřebuje vylejt, loď Noröna sem pluje tři dny severním Atlantikem a zastavuje
na Faerských ostrovech


Severní pobřeží



Lávou zničené ostrovy Západních mužů



Vnitrozemské lávové pouště



Geysir a Strokkur



Vatnajökull, třetí největší ledovec světa



Hekla, nejznámější sopka na světě



Faery – ovčí ostrovy

Neexpediční outdoorově laděná cesta Islandem, s vyváženým poměrem kultury
(především historie), sportu (túry, horské výstupy, výlety na koních, rafting), přírodních
krás (vodopády, gejzíry, ledovce). Veškeré náročnější sportovní aktivity mají vždy i jinou
méně náročnou alternativu. Neexpediční znamená především, že nejsou v plánu vícedenní
túry a výstupy s nutností nosit veškeré vybavení v batohu. Podrobnější zaměření se bude
tvořit až podle složení týmu.
Jedná se o výpravu pozemní, tj. vypravenou z ČR vlastními terénními vozy a na Island
přeplout trajektem, což je výrazně dražší a trvá to déle. Cílem této výpravy není být
nejlevnější, ale programově nejlepší a v daném regionu nejkomplexnější.
Celá výprava je naplánována na 23 dní včetně cesty. Délka výpravy je výrazně
limitována jízdním řádem trajektů (jezdí nepravideně, zhruba jednou týdně). Cestu tam
lze nahradit jednosměrným leteckým spojem Praha – Keflavík a připojit se k výpravě
později. Pro cestu zpět taková alternativa není.
Vodopády Sellfoss a Detifoss, možnost pozorování velryb a papuchalků(to je pták) u
Húsavíku. Sopečná kaldera Krafla, jezero Mývatn, průjezdy vnitrozemím Islandu po
nejtěžších cestách, túry do lávové pouště mezi vnitrozemskými ledovci. Výstupy na sopky
Askja, Hekla, cesta do středu země na poloostrově Snaefels atd., pro zdatné a zkušené
náročná ledovcová jednodenní túra na nejvyšší horu Islandu Hvannadalshnúkur. Pokud

se v týmu sestaví dostatečně zdatné družstvo, je možné se pokusit i o výstup na jednu z
nejobtížněji dostupných islandských hor, Herdubreid. Návštěva hlavního města
Reykjavíku, největšího města islandského severu Akureyri. Gejzír Strokkur, vodopád
Gullfoss a Sněmovní pláň. Počítá se i s jednodenní plavbou na ostrovy Vestmanyjár,
zničené v sedmdesátých letech 20. století erupcí tamní sopky. Plavba po ledovcové laguně
Jökulsarlón. Součástí plánu je minimálně jeden trek na islandských ponících. Jestli se
budeme plavit po mořích, lagunách a řekách Islandu na vlastních nafukovacích lodích,
bude záležet především na konečném složení týmu. Po odplutí z Islandu jsou na řadě 3
intenzivní dny na izolovaných a jinak nedostupných Faerských ostrovech. Dojezd do ČR
17.7. v půlnočních hodinách
Předpokládá se kontinuální pobyt v přírodě s bydlením ve stanech a spaním ve spacáku.
Občasná nezbytná hygiena se odbyde v místních, volně přístupných termálních
pramenech. Jídlo v základu společné, expediční formou (snídaně/večeře), z co největší
části dovezené, protože je tam šíleně draho.
Předpokládaná cena: 50-55.000 Kč, zahrnuje především lodní lístky, náklady na pohonné
hmoty a přípravu automobilů.
Termín: cca 25.6-17.7.2018
Předběžné přihlášky bezprostředně, nejpozději do 10.1.2018. V průběhu ledna setkání a
definitivní sestavení týmu i konkretizace plánu
Závazné přihlášky se zálohou min. 10.000 do 31.1.2018. V průběhu února 2018 bude
nutné složit další peníze (cca 20.000 Kč) na zakoupení lodního lístku nebo letenky.
Trajekty na Island bývají v březnu už vyprodané na celou sezónu. Ostatní finance počkají
blíže k odjezdu. Rozdíly mezi lodními lístky a letenkami se doúčtují později.
TIP: co se týče objemu dovolené, v průběhu výpravy jsou 2 státní svátky, a v případě
doletu do Reykjavíku lze ušetřit 5 dní. Letecká varianta je navíc cca o 5.000 Kč levnější.
V průběhu zimy a jara je možné uspořádat na horách krátký intenzivní kurz pohybu v
ledovcovém terénu, na umělém kanále seznámení s divokou vodou a pádlováním (bude
se řešit až dle definitivního sestavení týmu).
Automobily: Hyundai Galloper (majitel Šťovík s podporou Lišáka) a Mitsubishi Pajero
(majitel Hynek Cikánek)
Počet členů: 8-10
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