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Cesta snů kolem světa – Evropa

Island
Přírodní scenerie mezi
ohněm a ledem
Legendami opředený ostrov v severním Atlan
tiku slibuje velkolepé zážitky z přírody, jejíž
součástí jsou masivní čedičové hory, rozsáhlá
lávová pole, mohutné ledovce, hřmící vodopá
dy a mnoho dalšího. Člověk zde neustále na
ráží na stopy kulturních tradic.
Island, největší sopečný ostrov na světě, je
vzdálený jen 300 kilometrů od Grónska, ale
téměř 1 000 kilometrů od západní Skandiná
vie. Vikingové, kteří se tu usadili v 9. století,
nazývali tyto nehostinné břehy poblíž polární
ho kruhu „vzdorovitý konec světa“. Dnes má
ostrov o rozloze 103 000 čtverečních kilomet
rů 320 000 obyvatel. Žijí z rybaření, chovu
ovcí, skotu a koní, výroby hliníku a pěstují ve
vyhřívaných sklenících zeleninu. Hlavní město
Reykjavík má nesporné kouzlo a spoustu za
jímavostí. Několik dalších měst, jako je Aku
reyri a Húsavík na severu a Egilsstaðir ve vý
chodní části ostrova, je velmi malebných, ale
jen stěží zde najdete starou zástavbu. Nejvý
znamnější atrakcí Islandu je jeho nádherná
krajina. Samozřejmě že není obrázkem s ná
měty vesnického života, je dramatická, velmi
strohá a velmi rozmanitá. Čtyři živly zde vlád
nou s úchvatnou intenzitou.
Vzduch je svěží a tak čistý, že v případě příz
nivého počasí, přičemž se obecně nepředpo
kládá, že panuje moc často, lze dohlédnout
na 100 kilometrů. Vody je zde dostatek a vy
skytuje se všude.
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Znovu a znovu se člověk setkává s meandru
jícími řekami, obrovskými vodopády, studený
mi a teplými jezery, horkou párou a vodními
prameny a slavnými gejzíry. Více než deset
procent ostrova je pokryto ledovci, přičemž
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Cesta vedoucí okolo ostrova má délku asi 1 340 km.
jednu čtvrtinu ledu si připisuje největší ledo
vec v Evropě, Vatnajökull. Ledovcům vděčí os
trov také za své jméno Eisland.
Nejpozoruhodnějším živlem je element země,
neboť velké plochy pokrývá vychladlá láva.
Obyvatelná nížina je omezena na některé po
břežní oblasti. Zbytek ostrova charakterizují úte
sy a fjordy zaříznuté hluboko do pevniny. Ve
vnitrozemí se nacházejí nekonečné vysokohor
ské plošiny, lávová pole, skalnaté, písčité a po
pelavé pouště, ale také stolové hory, ledovce
a staré a mladé sopky. Fascinující stopy také
zanechal Surtur, mytický vládce světa ohnivých
démonů. Pomocí ohně, který neustále roz
dmýchává uvnitř zeměkoule, nechává žhnoucí
magma stoupat vzhůru až k výbušné explozi.
Island je vrcholem podmořských hor, Stře
doatlantského hřbetu, v místě, kde se stýká
americká a eurasijská kontinentální deska.

Ostrov se návštěvníkům prezentuje jako mo
delový katalog geologických forem: sopeč
ných kráterů, struskových polí, maarů a ima
ginativních lávových obrazů. Gejzíry tryskají
v pravidelných intervalech, bahnité prohlub
ně bublají, fumaroly a solfatáry produkují
páru. Termální prameny poskytují Islanďa
nům a jejich hostům relaxaci po celý rok.

Profil trasy:
Délka trasy: přibližně 1 400 km
Časová náročnost: nejméně
8–10 dní
Začátek a konec: Reykjavík
Trasa (hlavní místa):
Reykjavík, Akureyri, Mývatnsee,
Húsavik, Egilsstaðir, Stafafell,
Vík, Þingvellir
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Hraunfossar Před branami Reykjavíku se najednou objevuje více
než kilometr dlouhá podzemní řeka a tryská v podobě vodopádů vlévajících se do řeky Hvítá v divokých kaskádách. Nedaleko těchto „lávových vodopádů“ se nachází neméně atraktivní Barnafoss („Dětský
vodopád“), k němuž se váže strašlivá legenda.

Goðafoss Na východ od města Akureyri leží řeka Skjálfandafljót pramenící
na okraji ledovce Vatnajökull, která se
dále ubírá k „Božskému vodopádu“.
Množství vody a její šířka jsou impozantní.

Mývatn Jezero vzniklo před několika
tisíci lety, kdy lávové hráze přehradily
pramenitou vodu. Má 37 kilometrů čtverečních, je extrémně mělké a disponuje
neobvykle bohatou flórou a faunou.

Herðubreið/Askja Západně od
řeky Jökulsá á Fjöllum se otevírá ohromující krajina, kterou lze objevovat pouze vozem s pohonem na čtyři kola.
Pohled na hory je dechberoucí.

Reykjavík V malém hlavním městě Islandu jsou
všechny památky blízko u sebe, včetně Národní galerie a Národního muzea, Institutu Árniho Magnussona, který ukrývá několik rukopisů ság, nejstaršího
parlamentu na světě a rušného přístavu.

Geysir V této termální oblasti (po které jsou pojmenovány všechny geotermální
prameny) je zvláště působivá
kašna Strokkur chrlící horkou
vodu až do výšky 25 metrů.

Detifoss S obrovskou šířkou asi 100 metrů
a průtokem až 1 500 metrů krychlových za
sekundu je to zdaleka nejmohutnější vodopád
v Evropě.
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Sopka Hekla Nejznámější sopka na Islandu Hekla vysoká 1 491 metrů je snadno přístupná. Stojí za to zastavit se v informačním centru Leirubakki, kde najdete úžasné věci o hoře, která byla ve středověku považována za symbol zla.
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Svartifoss Nikoli největší vodopád, ale určitě jeden z nejneobvyklejších na Islandu,
především díky svým převislým čedičovým
sloupům.

Národní park Skaftafell Národní park byl založen v roce 1967. Zahrnuje
části ledovce Vatnajökull a rozkládá se směrem na jih. Na 1 600 kilometrech
čtverečních nabízí řadu malebných přírodních útvarů – mokřiny, bažiny, plochy
s říčním štěrkem a písčité plochy, březové lesy, to vše s nádhernou kulisou Vatnajökullu, který má více ledové hmoty než všechny alpské ledovce.
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Lofoty Typické pro Lofoty jsou drsné horské vrcholy
se strmými úbočími, svěží zelené louky a barevné dřevěné domy stojící na kůlech. Klima souostroví je neobvykle mírné díky teplému Golfskému proudu.

Severní mys Přestože je převážně mlhavý,
turisticky známý a přísně řečeno vůbec ne nejsevernější bod Evropy, neměli byste návštěvu
této skalní plošiny vynechat.

Sámové Chov sobů a rybolov
jsou hlavními odvětvími přibližně
25 000 norských Sámů, kteří žijí
převážně ve Finsku.

Ålesund Ostrovní město, které bylo po ničivém požáru znovu vystavěno, ovládly (pro Norsko atypické) kamenné domy. Akvárium nabízí
přehled mořské fauny. Z hory Aksla se naskýtá pohled na město v secesním stylu a s mírným klimatem.
Trondheim Bohatě
zdobený dóm Nidaros je
jedním z nejpůsobivějších
kostelů ve Skandinávii
a tradičním korunovačním
městem norských králů.
Z věže má výhled do daleka.

Finnmark Kruté zimy a krátké léto charakterizují téměř liduprázdné
tundrové oblasti severního Norska, kterým dominuje nízko rostoucí vegetace.

Geirangerfjord 15 kilometrů
dlouhý a obklopený skalními stěnami
sahajícími až do výše 800 metrů.
Tento fjord je jednou z nejznámějších
přírodních krás země.

Sognefjord Nejmohutnější norský fjord o délce asi 200 kilometrů, šířce až 5 kilometrů
a hloubce 1 200 metrů je jedinečným produktem
přírody, který lze obdivovat z lodi.

Briksdalsbreen Podobně jako Svartisen je i západní podhůří Jostedalsbreenu
impozantní přírodní podívanou.

Bergen Nejstarší čtvrť Bryggen s mnoha historickými dřevěnými domy, rybářským přístavem, dómem a kostelem Panny
Marie, muzeem Gamle Bergen a jedním z největších mořských
akvárií v Evropě. Už kvůli tomu se vyplatí staré hanzovní město
navštívit, přestože tam často prší.

Vikøyri Norsko je země roubených kostelů. Jedním z nejstarších exemplářů
(12. stol.) je kostel Hopperstad ve Vikøyri
u Sognefjordu.

308
Aurlandsfjord Rameno Sognefjordu sahající až do Flåmu leží
v romantické poloze mezi strmými
skalními stěnami.

304-309_01-02_WTA_Europa_var_CZ_htv.indd 308

Oslo Obrovské množství vody a zeleně činí návštěvu rozsáhlého hlavního města Norska velmi příjemným zážitkem. Symbolem města je Nová radnice v přístavu obklopená světoznámými muzei jako Národní galerie nebo Munchovo muzeum.
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Norsko
Poštovní lodí
až k Severnímu mysu

Za nejkrásnější námořní trasu na světě považují Norové plavbu na palubě „Hurtigruten“.
Norsko hraničí s Ruskem, Finskem a Švéd
skem a je obklopeno Severním ledovým oce
ánem, Severním mořem a průlivem Ska
gerrak. Souhra hor, moře a fjordů předkládá
návštěvníkovi velkolepou krajinnou formaci
nebývalé krásy.
Z geografického hlediska má Norsko zvlášt
ní postavení. Žádná jiná země v Evropě není
delší (1 750 kilometrů) a sotva nějaká je tak
úzká. Hory nejsou příliš vysoké, nejvyšší
z nich nedosahuje ani 2 500 metrů, ale té
měř čtvrtina země je alpského až vysoko
alpského charakteru, zčásti disponující za
ledněnými plochami (například ledovec
Svartisen) nebo širými plochami bez stromů
do 1 000 metrů nadmořské výšky. Převážně
neúrodné, téměř celoročně zasněžené ná
horní plošiny, fjelly, jsou poseté bažinami
a jezery.

síť, je kombinace železniční a lodní dopravy
daleko působivější a nenáročnější. Nejprve
se lze vydat horskou lokální železnicí
Flåmsbana, která poskytuje velkolepý výhled
a vede z Osla do Flams, pak z Flams expres
ním člunem přes Sognefjord nebo autobu
sem a vlakem přes Stalheim/Gudvangen
a Voss do Bergenu a konečně z Bergenu na
legendární Hurtigruten do Kirkenesu na rus
kých hranicích. Hurtigruten představuje spo
jení mezi těmito dvěma městy dlouhé 1 250
námořních mil, tedy systém, který byl založen
před více než 100 lety za účelem dopravová
ní pošty a dodávky zboží. Prochází přes Ale
sund, Trondheim, Lofoty a Severní mys, který
nabízí jedinečné výhledy na pobřeží a na os
trovy, stejně jako možnost výletů. V současné
době je spojení známé jako „národní trasa
číslo 1“, tedy jako jedna z nejkrásnějších pla
vebních tras na světě.

Ačkoli je po Norsku snadné cestovat autem,
neboť má poměrně hustou asfaltovou silniční

Norské pobřeží je velmi členité a včetně po
břežních fjordů má délku 28 000 kilometrů.
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Není téměř zastavěné a díky Golfskému
proudu nezamrzá. Norské fjordy jako Naeroy
a Geirangerfjord jsou turistickým lákadlem
par excellence. Ledovci utvářená tu úzká, jin
dy široká, a často větvící se údolí a zátoky
byly kdysi zaplaveny v důsledku postglaciál
ního vzestupu hladiny moře. Teplý Golfský
proud je také zodpovědný za vydatné letní
srážky. Krátké letní měsíce jsou mírné a na
sever od polárního kruhu, v „říši půlnočního
slunce“, vládne i v noci jasný den. Naproti
tomu chladná polovina roku je bohatá na
sníh a tmu a požehnaná polární září.
Norsko je zejména v části polárního kruhu
a ve vyšších polohách ve vnitrozemí osídleno
pouze málo. Kromě Osla, Bergenu, Trondhei
mu a Stavangeru zde neexistuje město s více
než 100 000 obyvateli. Asi pět milionů Norů
není členem EU a i nadále platí korunami. Po
staletích cizí nadvlády a patronátu Dánů, Švé
dů a Němců se zemi obrů a trollů díky rybo
lovu, těžbě ropy v Severním moři a turismu
daří velmi dobře.

Profil trasy:
Délka trasy: přibližně 3 000 km
Časová náročnost: nejméně
2–3 týdny
Začátek: Oslo
Konec: Kirkenes
Trasa (hlavní místa):
Oslo, Flam, Gudvangen, Sognefjord,
Bergen, Alesund, Trondheim, Lofoty,
Severní mys, Kirkenes
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Dánsko a Švédsko
Na cestách v okolí
úžiny Kattegat
Od té doby, co Dánsko a Švédsko navzájem
spojuje smělý most přes Öresund, lze tato
dvě „spojená království“ procestovat snad‑
něji. Lze objevit mnoho společného, ale
i rozdílného. Láká‑li Dánsko na dovolenou
u moře, přitahuje větší Švédsko především
rozlehlou přírodou.
Snad nejzvláštnější a nejtrefnější doporuče‑
ní na cesty, pokud jde o Dánsko, pochází
z úst oblíbené královny Margrethe II: „Žádná
země není tak tak dánská, jako Dánsko
samo.“ Ale co je Dánsko? V první řadě os
trovní království sestávající z rozděleného
Jutského poloostrova, největšího ostrova
Dánska Fynu, Sjællandu, Falsteru, Mønu,
Lollandu a Bornholmu a asi 400 menších
ostrovů, z nichž je osídleno asi jen 100. Spe‑
ciálně pro milovníky moře je Dánsko vynika‑
jící destinací. Kde jinde si lze vybrat mezi
třpytivě modrou úžinou Kattegat a drsným
Skagerrakem, mírným Baltským mořem
a bouřlivým Severním mořem a najít si mís‑
tečko na 7 400 kilometrech převážně nedo‑
tčeného a volně přístupného pobřeží? Dán‑
ské vnitrozemí, které charakterizují jezera,
pole, lesy a vřesoviště, je převážně kopcovi‑
té. Většina měst a obcí s pestře malovanými
a často šikmo postavenými hrázděnými
domy je „hyggelig“, což dánsky znamená
„útulné“. Dánské kulturní dědictví zahrnuje
archeologické památky od doby bronzové
a doby Vikingů, přes nádherné panské
domy a zámky, až po průkopnickou moder‑
ní architekturu a světově proslulá muzea
a sbírky.
310

Přes úžinu Kattegat, Baltské moře a Öre‑
sund láká desetkrát větší Švédsko svou
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Kodaňský „Nyhavn“ se stal magnetem pro návštěvníky.
rozmanitou krajinou a klidnou přírodou. Jih
země bude cestovateli neustále připomínat
dánské louky a pole. Na sever od Götebor‑
gu je krajina „typicky švédská“ a evokuje
příběhy z knih Astrid Lindgrenové. Za kaž‑
dou zatáčkou se totiž může objevit Michae‑
lova dřevěná chaloupka, stojí zde domy
s typicky červenou barvou uprostřed svěží
zelené louky, obklopené březovými a jeh‑
ličnatými lesy.

ná se setkají s jedním z 500 000 švédských
losů! Nejkrásnějším zážitkem je Svatojánská
noc v červnu. Nejdelší den je kromě Vánoc
jedním z nejoblíbenějších švédských svátků.
Lidé se tu večer setkávají, aby pojedli sledě
a zapili ho aquavitem a pivem („Öl“).

Profil trasy:
Od Stockholmu dál je příroda stále nedotče‑
nější, osídlení řidší, řeky divočejší a lesy
hustější. A konečně, švédské Laponsko, nej‑
severnější třetina země, zaujme melancho‑
lickou krásou a téměř opuštěnou rozlehlos‑
tí. V neúrodné říši půlnočního slunce najdou
dostatek potravy jen sobi polární. Turisté by
si měli pronajmout stugu, pokud možno na
samotě, a vydat se na průzkum okolí. Mož‑

Délka trasy: přibližně 2 500 km
Časová náročnost: 4 týdny
Začátek a konec: Kodaň
Trasa (hlavní místa):
Kodaň, Malmö, Karlskrona,
Stockholm, Falun, Örebro,
Göteborg, Århus, Odense
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Jezerní krajina u Strängnä Ve městě le
žícím na jezeře Mälaren byl Gustav Vasa v roce
1523 zvolen králem Švédska.

Souostroví před Stockholmem Skalnaté
ostrovy, které se rozprostírají na 150 km dlouhém
pásu, jsou oblíbeným víkendovým útočištěm.

Stockholm Velkolepé stavby a zeleň, voda a mosty činí ze švéd
ského hlavního města jedinečné místo k životu. Rozkládá se na 14
ostrovech mezi Baltským mořem a jezerem Mälaren.
Uppsala Nejstarší univerzitní
město na severu (1477) se může
pochlubit největším kostelem ve
Skandinávii. 120 metrů dlouhá
stejně jako široká je Domkyrka,
kde jsou pohřbeni slavní Švédi.

Zámek Vadstena V obci na jeze
ře Vättern žila svatá Birgitta. Za vidění
stojí Modrý kostel.

Zámek Drottningholm Zámek, který obývá královská
rodina, stojí na ostrově v jezeře Mälaren. Má plně funkční ro
kokové divadlo.
Tanumshede Mezi nálezy z doby
bronzové v kraji Bohuslän se na skalách
odehrávají výjevy z každodenního života
a kulturní představení.

Bohuslän Oblast, která se rozprostírá na sever od Göte
borgu až k norským hranicím, má velmi dobře utvářené
pobřeží plné zálivů.

Gripsholm Jednou z nej
větších atrakcí ve Stockholmu
je zámek na jezeře Mälaren.
Kurt Tucholsky je pohřben
v Mariefredu. Jeho román zá
mek proslavil.

Århus Ve druhém největším
městě Dánska se nachází nejmo
hutnější kostel v zemi, St. Clemens
Kirke. Muzeum „Den Gamle By“ je
největší svého druhu v Evropě.

Öland Ostrov, který je
spojen mostem se švéd
skou pevninou, je letním
sídlem švédského krá
lovského domu. Je bo
hatý na pláže určené ke
koupání a známý díky
svým větrným mlýnům.

Gotland Na švédský největší os
trov se lze dostat trajektem. Má vel
mi mírné klima. Podél pobřeží lze ob
divovat neobvyklé skalní útvary.

Bornholm Perla Baltského moře
Bornholm leží v uctivé vzdálenosti
od Dánska a nabízí všechny druhy
krajiny a celou řadu pamětihodností.

Kalmar V roce 1397 došlo v kal
marském zámku (na snímku) ke
sjednocení Dánska, Švédska a Nor
ska ve formě Kalmarské unie. Také
místní katedrála stojí za vidění.
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Zámek Egeskov Vodní hrad je
obklopen hustými dubovými lesy,
na něž odkazuje i jeho název. Park
a Muzeum veteránů stojí za to vidět.

Kodaň Hlavní město Dánska je ruš
né a útulné zároveň. Mezi hlavní cíle
patří „Malá mořská víla“ (na sním
ku), zábavní park Tivoli a královský
palác Amalienborg.
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Krajina v okolí Ystadu Rybolov
(zvláště sledi) ekonomicky pozvedl
tradiční zemědělství regionu v okolí
Ystadu (na snímku).
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Severní mys Skalní plošina
Severního mysu vystupuje 307
metrů z Norského moře. Když je
počasí příznivé, pohled odtud je
fantastický. V podzemním ná
vštěvnickém centru Nordkap
phallen lze na padesátipalcovém
displeji vidět velmi zajímavý film.
Výstavy informují o regionu
a historii.
Laponsko Ze zalesněné rovinaté jižní části regionu vy
stupuje jen několik nezalesněných hor. Severem se táhne
tundrová krajina, severozápad je hornatý s nadmořskými
výškami až 1 324 metrů.

Sámové Polovina z až 17 000 Sámů, kteří se většinou
zdržují ve finském Laponsku, mluví svým vlastním ugrofin
ským jazykem. Jen málo z nich je kočovníky, přičemž tech
nologie se už dávno staly součástí jejich života.

Finská jezerní plošina Tato krajina, tak typická pro Finsko, sestává ze zátok a ostrovů bo
hatých na jezera, která jsou navzájem propojena. Finská jezera pokrývají asi desetinu země.

Jezero Inari „Posvátné jezero Sámů“ je třetí nej
větší vodní plochou ve Finsku. Má délku 80 km
a šířku 40 km. Nezamrzá jen krátkodobě, 200 dní
v roce vládnou totiž mrazivé teploty.

Kuopio Muzeum pravoslavné církve je
nejvýznamnější svého druhu v severový
chodní Evropě.

Helsinky Architektonickým vrcholem rozlehlého hlavního města ve Fin
ském zálivu plného zeleně je klasicistní Senátní náměstí. Za návštěvu sto
jí také helsinská muzea, podzemní skalní kostel, Hala Finlandia, kterou
navrhl Alvar Aalto, katedrála Uspenski (na snímku) a souostroví v popředí.

Rauma Třetí nejstarší město ve Finsku je známé svým
paličkováním. Po více než 300 let bylo centrum města
s dřevěnými budovami ušetřeno před požáry.

Petrodvorec (Petěrgof) Nej
starší a nejkrásnější letní rezidence
Petra I. se nachází v Petrohradě na
jižním břehu Finského zálivu. Zámek
obklopuje rozsáhlý park s vodními
prvky.

Turku (Åbo) Několik staveb včet
ně zámku Turunlinna (pozdní 13.
století) a cihlové katedrály (vysvěce
né v roce 1290) přežilo velký požár
z roku 1827. V popředí se rozkládá
několik ostrovů.
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Savonlinna K nejkrásnějšímu a nejzachova
lejšímu středověkému hradu Olavinlinna ve
Finsku se lze dostat po pontonovém mostě.
Je z roku 1475.

Finské pobřeží Oblast mezi Tur
ku, Helsinkami a Alandskými ostro
vy je bohatá na souostroví se
skalami, do nichž se zařezával le
dovec a utvářela je voda. Tisíce
ostrovů jsou domovem ptáků
a ploutvonožců.

Petrohrad Tři sta let staré město
bylo naplánováno do posledního de
tailu. Za vidění stojí Petropavlovská
pevnost (jádro města a hrobky), Er
mitáž, katedrála svatého Izáka. Na
Gribojedově kanále vykukuje barev
ný kostel Vzkříšení Páně (na sním
ku).
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Finsko a Rusko
Z carské říše
do země tisíce jezer
Finsko je země bezpočtu jezer a nekoneč‑
ných lesů, ideální pro cestovatele hledající
klid a odloučení. Zde je možné si užít dosy‑
tosti a v naprostém klidu mnohdy ještě na‑
prosto nedotčenou přírodu. Z Helsinek si mů‑
žete udělat výlet do ruského Petrohradu,
který je odtud vzdálen jen pár hodin cesty.
Mapa Finska jasně naznačuje, proč je „Suo‑
mi“ považováno za „zemi tisíce jezer“. Roz‑
větvené bludiště 50 000 až 60 000 vnitro‑
zemských vod charakterizuje celou jižní
polovinu země. Zhruba 12 procent plochy
země zaujímají jezera, lesy pak dokonce
70 procent. Ale i baltské pobřeží Finska
s mnoha ostrovy, četnými zátokami a píseč‑
nými plážemi, malebnými místy jako stvoře‑
nými ke koupání a rybaření a úrodným vnit‑
rozemím, jakož i melancholické oblasti
s fjelly a tundrou na sever od polárního kru‑
hu, představují destinace, které by cestovatel
neměl opomenout.
Ve Finsku jsou od listopadu do května ideál‑
ní podmínky pro zimní sporty. Finská zima se
vyznačuje mrazivým chladem a dlouhotrvají‑
cí temnotou polární noci. To je pravděpodob‑
ně důvod, proč je 5,4 milionu Finů považová‑
no za trudnomyslné a skoupé na slovo. Při
bližším seznámení se však ukáže, že jsou to
vlídní a přátelští lidé, že mají rádi jemný hu‑
mor a volný čas tráví sběrem lesních plodů,
hub, rybařením, koupáním, pádlováním nebo
jen tak lenošením pod širým nebem. Sbírají
„světlo a teplo“ na dlouhé zimy, zapomínají
na čas a prostor a vesele si oslavují. Řadu
letních festivalů, které se ve Finsku konají,
navštíví přibližně 1,5 milionu milovníků kultu‑
ry z celého světa.
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Finsko však nenabízí jen malebnou přírodu,
i města stojí za to vidět. To se netýká pouze
klasického hlavního města Helsinek. Nád‑
herné budovy z počátku 19. století zde při‑
pomínají dobu, kdy bylo Finsko součástí
Ruské říše. Na pobřeží Finska je rozšířená
i švédská kultura a jazyk, zatímco v Karélii,
na finském „divokém východě“, si člověk
připadá jako v Rusku. Zajímavé jsou osady
Sámů za polárním kruhem, například na
jezeře Inari. Na samohlásky bohatý finský
jazyk by vás od cesty sem neměl odradit,
Finové většinou rozumí německy a anglic‑
ky. Pouze jediný finský výraz je nepostra‑
datelný, a sice „sauna“. Opravdové Finsko
zažije pouze ten, kdo se zúčastní tohoto
více než 2 000 let starého rituálu péče
o tělo. Pověstná finská sauna by neměla
být na cestě touto zemí plnou přírodních
krás v žádném případě opomenuta. Patří
neodmyslitelně ke každodennímu životu
zdejších obyvatel a každému – uvědomí‑li
si zdejší dlouhou a mnohdy nevlídnou
zimu – je jasné také proč.
Z Helsinek nebo z některého z pobřežních
měst ve Finském zálivu se během legen‑
dárních „bílých nocí“ vyplatí udělat si výlet
do ruského Petrohradu a jižně ležícího
Novgorodu. Určitě se jedná o zážitek, na
který každý člověk ještě dlouho vzpomíná.
Obě jsou to stará hanzovní města s jedi‑
nečným architektonickým a kulturním
bohatstvím. Historické centrum Petrohradu s nádhernými kostely a zdobenými
městskými paláci, muzei, kanály a mosty
bylo stejně jako kostely Novgorodu pro
hlášeno světovým kulturním dědictvím
UNESCO.

Dóm na Senátním náměstí v Helsinkách.

Profil trasy:
Délka trasy: trasa I: 1 350 km,
trasa II (z Juvy): 1 400 km
Časová náročnost: 2 týdny
Začátek a konec: Helsinky,
Severní mys
Trasa (hlavní místa):
Helsinky, Petrohrad, Turku, Lahti,
Kerimäki, Kotka, Kuopio,
Rovaniemi, Inari, Severní mys
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Irsko
Vydejte se
do země Keltů
Irsko je jedinečným přírodním úkazem. Písečné pláže, impozantní útesy, ospalé slatiny,
lesknoucí se hladiny jezer a zelené vrcholky
jej činí ještě atraktivnější. Irsko je však více
než jen přírodovědné muzeum. Bohatý folklor je nedílnou součástí živé tradice zeleného ostrova.
Irsko je ostrovním a rozděleným státem
v jednom. Irská republika (Éire) zaujímá asi
čtyři pětiny ostrova, menší Severní Irsko patří k Velké Británii. Spektrum krajiny je široké, příroda je opravdová. Údolí ve středu
země obklopují horská pásma, která na jihozápadě dosahují výšky více než 1 000
metrů. Z vrcholu Carrauntoohil (1 038 metrů) je nádherný výhled do okolí. Fjordovité
zátoky na západním pobřeží jako by ve hře
rychle se měnícího světla získávaly nové obrysy. Poloostrovy vybíhají do skalnatých
vrcholků s majáčky vzdorujícími bičujícím
vlnám. V rovinatějších úsecích pobřeží kontrastují písečné pláže se strmými útesy, které je obklopují. Za zelenými kopci směrem
do vnitrozemí se slatiny a jezera táhnou až
k horizontu. Na východním pobřeží má však
Irsko zcela jinou tvář. Pobřežní linie je méně
zřetelná, moře je klidnější a vlnobití slabší.
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Slatiny ve vnitrozemí ostrova jsou protkány
poli a loukami. Podle gaelského přísloví tráva na irských loukách roste tak rychle, že
„hůl, která zde byla položena, už další den
nebude nalezena“. Tyto úrodné oblasti byly
od nepaměti cílem dobyvatelů. Na pevnině
se brzy začalo říkat, že dobytek v Irsku najde na pastvinách dostatek krmiva po celý
rok, a tak není třeba zimních zásob. I dnes
je zemědělské odvětví páteří irské ekonomi-
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Odbojný hrad Ross Castle stojí v národním parku Killarney.
ky. Podle statistik na jednoho z přibližně
6,2 milionu obyvatel ostrova připadá jedna
ovce.
Irský folk odraží duši místních obyvatel a tolik
známá irská hudba je důvěrně známá a populární po celém světě. Irská harfa je národní nástroj par excellence. Nejspíš proto zdobí
všechny irské euromince. Kultura čtení je vysoká. Na každé ulici najdete knihovny a knihkupectví. Knihovna slavné Trinity College
v Dublinu obsahuje 2,8 milionu svazků. Jedním z jejích největších pokladů je „Book of
the Kells“ z 9. století. Kulturní tradici Irska navíc charakterizuje bohatý svět mýtů a ság.
Dokonce i dnes obklopují Giant’s Causeway,
nádhernou skalní oblast na pobřeží Severního Irska, legendy. Lze si je vyslechnout v jedné z původních hospůdek a popíjet přitom
Guinness nebo si dát sklenku irské whisky.

Zvláštní kouzlo ostrova spočívá v jeho protikladech. V odlehlých oblastech se zdá, že
čas je neměnný. Pohyb zde zajišťuje pouze
spolehlivě vanoucí vítr. Nicméně typická irská
chalupa s doškovou střechou vydrží i ty nejsilnější poryvy větru. Města Dublin a Belfast
jsou zcela odlišné. Sem přicházejí ti, kdo touží poznat kulturu ostrova.

Profil trasy:
Délka trasy: asi 1 200 km
Časová náročnost: 2–3 týdny
Začátek a konec: Dublin
Trasa (hlavní místa):
Dublin, Kilkenny, Cashel, Cork,
Killarney, Limerick, Galway, Donegal,
Londonderry, Belfast
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Blacksod Point Poloostrov
Mullet je spojen se severozápad
ní irskou pevninou pevninskou
šíjí, plochou, širokou skalnatou
plošinou s oblázkovými plážemi,
která je stále omývána slaným
mořem. Na jižním cípu ostrova
v Blacksod Point stojí žulový
maják z roku 1894 a zajímavý je
také starý ostrovní hřbitov na
tomto „konci světa“.

Giant’s Causeway Vrcholným skvostem Severního Irska je přibližně 35 000
bazaltových sloupů, které mají převážně šestihranný průřez a až 25 metrů viditelné
výšky. Ohledně jejich vzniku koluje řada pověstí. Ve skutečnosti jde však o zcela
přirozenou formu tuhnutí tekuté lávy.

Dunluce Castle Jen asi 10 kilometrů západně od Giant’s Causeway, na vysoké
plošině na severním pobřeží v hrabství Antrim, leží dobře zachovalé zříceniny hra
du ze 13. století. Ačkoli se bývalé sídlo MacDonnelů a pánů z Antrimu může jevit
jako velmi odolné, proti drsnému pobřežnímu větru bylo naprosto bezmocné.

Belfast Severoirské hlavní
a přístavní město při ústí řeky
Lagan láká na budovy viktori
ánského stylu. Jmenujme ales
poň dvě: Grand Opera House
a radnice s kupolí.
Connemara Severozápadě od hrabství Galway se rozprostírá drs
ný kraj kamenných zdí a bažin, kde se zachovala stará venkovská
kultura. Kontrastují s ní bílé pláže. Viktoriánské letovisko Clifden je
ideálním výchozím bodem pro objevování této oblasti.

Bend of the Boyne Díky
svému kruhovému opevnění
a příkopům je údolí řeky v Mid
lands poblíž Dublinu považová
no za kolébku irské civilizace.
Pozoruhodná je chodbová hrob
ka Newgrange pocházející z roku 3200 př. n. l.

Clonmacnoise Okouzlující
klášter ležící v Midlands a při řece
Shannon byl postaven v polovině
6. století. Od svého zničení anglic
kými vojáky v roce 1552 z něj zů
stala pouze zřícenina.

Dublin Oblíbené destinace v ir
ském hlavním městě zahrnují dvě ka
tedrály Christ Church a St Patrick’s,
a dále pak Dublin Castle, Trinity Col
lege, Národní galerii a Národní muze
um.

Moherské útesy Pískovcové
a břidlicové skály, z nichž některé
jsou přes 200 metrů vysoké, se
rozprostírají v délce osmi kilometrů
a jsou domovem bezpočtu moř
ských ptáků.
Skellig Michael Příkladem ir
ské architektury
jsou cely mnichů
na ostrově Great
Skellig, které jsou
součástí kulturní
ho dědictví. Jak
těžký musel být
mnišský život, to
dokazuje sedm set
schodů.

Rock of Cashel Hrabství Tippe
rary na dolním toku Shannonu je
pěkně kopcovité. U Rock of Cashel
prý svatý Patrik roku 450 sbíral své
trojlístky.

Kerry County Jihoirské
hrabství je známé svými
prehistorickými a raně křes
ťanskými nalezišti, stejně
jako malebnou cestou „Ring
of Kerry“. Protože se zde
s radostí ignorují nařízení
z Dublinu, nazývá se také
„království“.
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Cork County Vnitrozemí oblíbené jihoirské rekreační oblasti je bohaté na jezera
a kopce. Místní skalnaté pobřeží je drsné a plné ostrovů, poloostrovů, zátok a idy
lických přístavních měst. Město Cork, druhé největší v Irsku, se nachází na ostrově
u River Lee a vyzařuje klidnou atmosféru. Jde o typické irské město s mnoha scho
dy, barevnými domy, útulnými hospůdkami, a dokonce vinicí!
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Isle of Skye Největší z vnitřních Hebrid
je výborným útočištěm. Na ostrově žijí ovce
a krávy, na pobřeží vydry a tuleni.

Hebridy Drsná, osamělá krajina obdařená původním rostlinstvem a faunou.
Taková je velká část atlantských ostrovů, které leží na západě Skotska. Roz
lišuje se mezi jižními, vnitrozemskými a vnějšími Hebridami. Na ostrově Iona
začalo pokřesťanšťování Skotska.

Orkneje Jen 18 ze 70 ostrovů na severním pobřežím Skotska je obydleno.
Golfský proud je zárukou mírného klimatu a zaručuje příznivé podmínky pro
zemědělství, rybolov a turismus. Za pozornost stojí ostrov Mainland s četný
mi prehistorickými nalezišti, včetně kamenů Ring of Brodgar (na snímku).

Ellean Donan Castle Na
ostrově St. Donan na jezeře
Loch Duich se vzdorovitě vypí
ná hrad. V roce 1719 byl zničen
a ve dvacátém století opět ob
noven.
Dunrobin Castle Earls a Dukes
of Sutherland patřili v polovině 19.
století, v době, kdy nechali vystavět
„skotský Neuschwanstein“ k nej
mocnějším majitelům pozemků v Ev
ropě. Mnohé ze 150 pokojů si lze
prohlédnout.

Fort William Pěkné
městečko v zálivu Loch Lin
nhe je vybaveno veškerou
turistickou infrastrukturou
a je ideálním výchozím bo
dem k výletům na ostrov
Skye nebo na horu Ben Ne
vis.

Inverness Průmyslové
město na jezeře Loch Ness
je ideálním výchozím bo
dem k výletům na jezero se
slavnou příšerou a do divo
ké krajiny Highlandu.
Dufttown Město zmiňo
vané již v roce 566 je do
movem mnoha slavných pa
líren whisky, jako například
palírny Glenfiddich.

Stalker Castle Na jednom
z ostrovů v jezeře Loch Laich stojí
hrad z 15. století. Díky své poloze
byl uchráněn před nájezdy.

Dunnottar Castle Zámek ze 14.
století se v 17. století stal místem pro
uložení královských klenotů. Přestože
platil za nedobytný, zbyla z něj pouze zří
cenina.

Glen Coe V širém údolí Glen Coe se kdysi psaly
skotské dějiny. Roku 1692 došlo k masakru přísluš
níků klanu MacDonaldů, což připomíná pamětní des
ka v Glencoe a muzeum North Lorn Folk.
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Rannoch V širé a na cesty chudé krajině obklopující ra
šeliniště Rannoch je stanice Rannoch, nejodlehlejší nádra
ží na ostrově. Na východě se rozprostírá klidné jezero Loch
Rannoch.
Glasgow Muzea, jako je Hunterian Art Gallery, Burrell
Collection, jakož i Gallery of Modern Art, město Glasgow
proslavila. Několik málo budov pochází z období před 18.
stoletím.
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Edinburgh Skotské hlavní město se vyznačuje architek
tonickou uceleností a kulturní rozmanitostí. Edinburg Castle
(11. století), královská rezidence Holyrood Palace a změť
uliček kolem Royal Mile jsou skvosty, které si člověk nesmí
nechat ujít.

St. Andrews Město v kraji Fife je domovinou golfu. V roce 1754 zde byl zalo
žen první golfový klub, na jehož hřišti se dodnes hraje. Oblíbený je výhled z St.
Rule’s Toweru, zříceniny kostela Blackfriars Chapel, který byl kdysi největší sa
krální stavbou ve Skotsku. Město na pobřeží Severního moře je také sídlem nej
starší skotské univerzity (založena 1410).
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Skotsko
Clansmen, whisky
a osamělá Vysočina
ghlands, nejřídčeji osídlené oblasti Skotska,
jsou strmé útesy, mokřady, zarostlé náhorní
plošiny, hluboká jezera a působivé horské
potoky. Jižně od Highlands se rozkládá
Lowlands, úrodná, hustě osídlená oblast
s velkoměsty Glasgow a Edinburgh. Hranici
s Anglií tvoří Southern Uplands.
Skotskou historií se táhne snaha po nezávislosti a odpor proti anglickým mocenským nárokům. Po nadvládě Stuartovců došlo roku
1707 k založení Spojeného království Velké
Británie, a tím k dočasnému ukončení nezávislosti Skotska. Po zhruba 300 letech má
Skotsko opět svůj vlastní parlament se sídlem v Edinburghu.
Údolí Glen Coe si turisté oblíbili pro jeho divokou romantickou krásu.
Ať už jste romantik, milovník přírody, nebo
kultury, jedinečná krása Skotska se dotkne
duše každého cestovatele. Kdo podlehne
drsné osamělé krajině, jakou je místní Vysočina, a bohaté kultuře a historii země, bude
odměněn nezapomenutelnými dojmy.
Vysočině a celému Skotsku dominují skalnaté masivy, hluboká jezera a rychle tekoucí
řeky. Skotsko, to není jen Vysočina na severu,
především na západě jej charakterizuje zajímavý ostrovní svět. V Glasgow a hlavním městě Edinburgh láká život velkoměsta, zatímco
na Western Isles čekají na své objevení opuštěné pláže. Křehkou krásu Skotska opěvovali již spisovatelé jako sir Walter Scott a skotský
národní básník Robert Burns. Znovuobjevení
gaelské hudby a jazyka již dávno překročilo
hranice Skotska. Na cizince mohou místní
zvyky jako hod kmene stromu či nošení skot-
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ských sukní působit poněkud nezvykle, pro
Skoty jsou však součástí jejich identity.
Mezi zaručené tipy patří skotská kuchyně.
Každý, kdo někdy zkusil Angus steak, tetřeva
nebo jehněčí, už nebude snít pouze o skotské whisky. Po Highlands a na Western Isles
je rozmístěno asi 110 palíren whisky. Skotská
whisky zraje až 30 let většinou ve starých sudech na whisky a sherry.
Skotsko (78 080 kilometrů čtverečních) zaujímá severní třetinu Velké Británie. Jeho četné ostrovy jsou do značné míry přičítány
k Hebridům (Western Isles), Orknejským ostrovům a Shetlandským ostrovům. Ledovce
vytvořily v průběhu poslední doby ledové hluboká údolí a zanechaly během svého tání na
3 700 kilometrů dlouhém pobřeží jezera
(loch) a fjordy (firth). Typické pro skotské Hi-

K extrémním změnám počasí dochází ve
skotském oceánském klimatu jen zřídkakdy.
Počasí se může nicméně během několika minut měnit a přecházet ze slunečného dne do
dešťových přeháněk. Skotsko se vyznačuje
velmi typickou flórou (vřes, jehličnany, kapradí) a rozmanitou biodiverzitou.

Profil trasy:
Délka trasy: asi 1 200 km
Časová náročnost: 2–3 týdny
Začátek: Edinburgh
Konec: Glasgow
Trasa (hlavní místa):
Edinburgh, Dunfermline, St. Andrews,
Aberdeen, Iverness, John o’Groats,
Fort William, Glasgow
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