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Týden praktického vyučování  

Název akce: Cesta kolem Islandu za 10 dní 

 

Stručná anotace akce: Desetidenní výprava na Island. Výstupy na sopky pokryté sněhem, koupání 

v termálních pramenech každý den, dva výstupy na ledovce, Duhové hory, spousta vodopádů. 

Nechce na týden se unášet nádhernou islandskou přírodou, objevujte své možnosti, fotografujte 

papuchalky, tuleně, velryby. Výprava je zaměřená na historii, geologii a biologii ostrova. Spaní ve 

vlastních stanech po dvou nebo třech, cestování minivanem. 

Místo(a) konání: Island (západní polovina ostrova) 

Personální zabezpečení (počet osob, interní/externí): P. Vlach jako průvodce a řidič mikrobusu 

Program po jednotlivých dnech:  

čtvrtek 25.5. 

odlet z Prahy v 21.55, přílet do Reykjavíku ve 0.10. Přesun cca 10 km na kemp, stavba stanů. 

pátek 26.5. 

Reykjavík – nákup, přes Akranes, Borganes přejezd do Ólafsvíku, projížďka kolem poloostrova, 

možnost sledování kulohlavců a kosatek (při velkém štěstí), nocleh v Olafsvíku v kempu 

sobota 27.5. 

výstup na Snaefellsjökull – bájná sopka z románu Julese Verna, ve které je vstup do středu země 

(turistický výstup po sněhových polích, celkově cca 5 hodin), odjezd do Reykhólaru, nocování v 

kempu  

neděle 28.5. 

 Přejezd na Skarðsvík (Golden Beach) – rozměrná pláž s kolonií tuleň (cestou koupání v termálním 

pramenu Hellulaug), Latrabjarg – kolonie papuchalků, alek malých a alkounů, zároveň 

nejzápadnější místo Evropy. Přejezd na nocleh do Reykjafjarðarlaug (koupání v termálním potoce, 

případně v bazénu pro ty, kteří nesnáší opravdu horkou vodu). 

pondělí 29.5.  

Vodopády Dynjandi, celý den užívání si Westfjörds, návštěva a nákupy v Ísafjörðuru, dále velká 

kolonie tuleňů. Výstup na ledovec Drangajökull. Nocleh u Steinhús Muzeum.  

úterý 30.5.  

přejezd do Hólmavíku, poslední šance na pozorování kosatek, Acureyri, hlavní město severní části 

Islandu, přejezd do Mývatnu, noční návštěva lávového pole. Ubytování v kempu.  
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středa 1.6.  

Návštěva Dettifos (nejmohutnější islandské vodopády), přejezd do Hauganes, volitelná výprava za 

velrybami (3 hodiny, 99.8% pravděpodobnost, cena +2200,- na osobu, přejezd do Hveravelliru – 

aktivní sopečná oblast, termální prameny, nocleh 

čtvrtek 2.6. 

výstup na čelo ledovce Langjökull, Gullfoss (neslavnější islandské vodopády), přijezd do duhových 

hor v Landmanalaugar. Nocleh v kempu. 

pátek 3.6. 

Trekování v Duhových horách, koupání v termální řece, přejezd do ubytování do Hvolsvöllur (kemp) 

sobota 4.6. 

výprava k ledovci Mýrdallsjökull, cestou vodopády Seljalandsfoss a Skógarfoss, postupný návrat do 

Reyjkjavíku přes Pinkvellir (hranice dvou litosférických desek), nocování v kempu 

neděle 7.6. 

volitelný program, odlet v 15.00, přílet do Prahy v 20.55. 

Změna programu vyhrazena především z důvodu klimatických a sjízdnosti některých cest! 

Cílová skupina (oborově a NG/VG/všichni): nad 17 let, schopnost nocovat ve stanu 

Minimální počet účastníků: 6 

Maximální počet účastníků: 8  

 

Finanční náročnost celkově: zpáteční letenka cca 8500, 35000,- půjčovné auta včetně pojištění, 

noclehy v kempu cca 300-500 Kč za osobu a noc (tj. 3200,- celkem), palivo cca 22000,- . Vaření 

z vlastních zásob a nákupů (v levných supermarketech ceny srovnatelné s ČR).  

Finanční náročnost při průměrném naplnění akce: 19 800,- (bez jídla a výletu na velryby) 

Finanční náročnost při minimálním počtu účastníků: 18 000,- (bez jídla a výletu na velryby) 


