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ISLAND – ZEMĚ  
SOPEK A KONÍ
Velkolepou rozmanitost přírody – všech jejích živlů, ohně, 
vody, země i vzduchu vidíme v úchvatných krajinách ostrova 
Island, které nás uvádí do grandiózní dynamiky geologických 
dějin Země. Obrovské vodopády, ledovce a výbuchy sopek. 
Není divu, že známý fotograf, Tomáš Míček, je fascinován 
tímto přírodním divadlem, věnuje svou energii a trpělivost, 
ale také nadšení ze silného fotografického dobrodružství, 
aby pro nás v obrazech zachytil živelnou krásu Islandu. 
Na šesti, fotografických expedicích – také v zimě – 
fotografoval Tomáš Míček sugestivní přírodní svět Islandu, 
v němž si mnozí islanďané stále ještě představují původní 
božstva. Není divu, že Island uznal uctívání severských 
bohů jako oficiální náboženství. Na jedné z expedic sjel 
Míček na brodu přes řeku terénním autem do ledovcového 
jezera. Naštěstí se mu podařilo vyskočit otevřeným oknem 
a ještě zachránit fotoaparáty před utonutím v jezeře. Bohové 
Islandu mu pomohli. 
Obrazy krajin Islandu by samy o sobě stačily nás okouzlit. 
Náš fotograf však připojuje ještě další element: Islandské 
koně. Dnes již legendární islandští koně byli v 9. a 10. století 
dovezeni osídlenci z Norska a jiných zemí a díky zákazu 
pozdějších importů se podařilo zachovat jejich dnešní podobu 
a zvláštnost.Jsou odolní a krásní. K jejich zvláštnostem patří 
dovednost zvláštního chodu zvaného tölt, což je pohyb bez 
skokové fáze, která je pro jezdce v sedle velmi pohodlná. 
Stáda islandských koní se volně pasou na mnohých místech 
ostrova a jsou typickou součástí islandských krajin. 
V dnešním světě lidských válek a přírodních katastrof je  
zapotřebí fotografických knih, které opěvují krásu planety 
Země… Tomáš Míček to udělal již ve svých fotografických 
knihách: Magická místa Země, Stromy Země, Kameny 
Země a Květy Země. A připravuje další fotografické knihy 
jako hold naší Zemi.

Hans Torwesten

TUTO KNIHU VĚNUJI PAMÁTCE 

MÉHO OTCE, KTERÝ MNE V DĚTSTVÍ 

NADCHL PRO FOTOGRAFII.









32 33





38 39





64 65











96 97



108 109







118 119





132













158 159





162 163







190 191







202 203



204 205





209

ISLANDSKÝ KŮŇ JE PROZÍRAVÝ, 

NEZASTAVÍ HO ANI SNÍH,  

ANI BOUŘE, ANI NESJÍZDNÉ CESTY, 

ANI SKÁLY NEBO LEDOVCE,  

JE ODVÁŽNÝ, STŘÍZLIVÝ  

A SEBEVĚDOMÝ.

JULES VERNE – CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
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VŠECHNY TYPY SOPEK
Vulkanická činnost probíhá na Islandu nepřetržitě a uplatňují se zde všechny typy sopek. 
Příčinou trvalého, někdy i nebývale intenzivního vulkanismu na Islandu je interakce dvou 
vydatných „producentů“ lávy – hlubokých riftů zasahujících až do zemského pláště a horké 
skvrny pod centrálním Islandem. Na Islandu se nachází zhruba třicet aktivních vulkanických 
systémů, z nichž nejaktivnější je Grímsvötn na jihovýchodě v národním parku Vatnajökull. Další 
známé islandské vulkány jsou Hekla, Katla, Krafla, Askja. V dlouhodobém průměru dochází na 
Islandu každé čtyři roky k vulkanické erupci. Podle některých odhadů připadá třetina vychrlené 
lávy na Zemi za posledních 500 let právě na Island. Proto nepřekvapuje, že asi 15 % procent 
povrchu Islandu tvoří lávová pole.
V rozsáhlém lávovém poli Thingvallahraun severovýchodně od hlavního města Reykjavíku je 
národní park Thingvellir – jedno z nejpamátnějších míst na Islandu, které je zapsané v Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Již v roce 930 byl na Islandu založen celonárodní sněm Althing jako 
první „parlament“ na světě. Ten zasedal ve skalní soutěsce Almannagjá, která je součástí riftové 
propadliny na samém okraji Americké tektonické desky. Soutěska se vyznačuje mimořádně dobrou 
akustikou, takže řečníkům bylo dobře rozumět. Jižně od riftové propadliny Almannagjá se nachází 
největší islandské jezero Thingvallavatn, jehož dno leží pod úrovní hladiny oceánu a stále klesá.

SOPEČNÉ ERUPCE
Z historických pramenů je známo velké množství sopečných erupcí na Islandu. Za nejničivější 
je považována erupce sopky Laki (součást komplexu Grímsvötn na jižním Islandu) na 
sklonku 18. století (1783–1784), která nejen výlevem lávy, jedovatými plyny ale i změnou klimatu 
a následným hladomorem zdecimovala islandskou populaci o jednu čtvrtinu a důsledky byly znát 
v celé Evropě. Vulkanologové považují erupci z roku 1783 za jeden z největších výlevů magmatu, 
které se odehrávaly v lidské historii. Podle kvalifikovaných odhadů se během erupce trvající 
8 měsíců dostalo z nitra Země na povrch 12,5 až 15 km3 lávy, která pokryla území o rozloze 
téměř 600 km2, a do atmosféry se dostalo 400 až 500 miliónů tun sopečných plynů převážně 
v podobě sloučenin síry, které zapříčinily jednu z největších klimatických změn minulého tisíciletí. 
Někteří historikové dokonce dávají neúrodné roky v důsledku sopečného mraku z výbuchu Laki 
do souvislosti s rozpoutáním Francouzské revoluce (1789).
V současné době nejznámější, nejaktivnější a také nejobávanější islandský vulkán je Hekla na 
jihu ostrova. Za posledních 1000 let byla Hekla aktivní více než dvacetkrát, nejsilnější erupce 
byly v letech 1300, 1766, a 1947–1948. Erupce v roce 1766 způsobila velké ztráty na lidských 
životech, erupce v letech 1947–1948 vyvrhla obrovské množství sopečného popela do výšky 
více než 25 km, který dopadl až na území Finska. Poslední slabší erupce Hekly v letech 1970, 
1980, 1991 a 2000 nezpůsobily žádné škody. Podle odhadů Hekla vyvrhla za posledních 1000 let 
asi 8 km3 lávy a patří tak vedle vulkánu Laki mezi největší „producenty“ lávy na Zemi. Nebezpečí 

ISLAND OČIMA 
GEOFYZIKŮ

ZEMĚ OHNĚ A LEDU
Island je ostrov v Atlantském oceánu mezi 63. rovnoběžkou a severním polárním kruhem a je 
součástí Středoatlantského hřbetu. Toto 11 300 km dlouhé podmořské horské pásmo se táhne celým 
Atlantickým oceánem od severu k jihu a představuje nejdelší horský hřbet na Zemi, který dosahuje 
výšky 2,5 až 3,5 km. Ačkoliv se převážně jedná o podvodní útvar, jeho nejvyšší partie se na několika 
málo místech vynořují nad hladinu oceánu. Ostrov Island o rozloze 103 125 km2 představuje největší 
suchozemskou část Středoatlantského hřbetu; další ostrovy na Středoatlantském hřbetu jsou Azory, 
Bermudy, Jan Mayen nebo Ascension v jižním Atlantském oceánu. Středem Středoatlantského 
hřbetu se táhne hluboká příkopová propadlina dosahující až do zemského pláště (tzv. rift), podél 
které vystupuje ze zemského nitra žhavé magma na mořské dno nebo povrch ostrovů. To má za 
následek rozestupování dna oceánu podél riftu a postupné vzdalování břehů kontinentů na protějších 
stranách Atlantiku. Středoatlantský hřbet tvoří hranice hlavních tektonických desek. V jižním Atlantiku 
odděluje Africkou a Jihoamerickou desku a v severním Atlantiku, tedy i na Islandu, se jedná o kontakt 
Severoamerické a Euroasijské desky, které se od sebe oddalují rychlostí zhruba 2 cm za rok.
Středoatlantský hřbet vystupuje z oceánu na povrch na poloostrově Reykjanes na jihozápadě 
Islandu a pokračuje jako hluboký rift k vulkanickému komplexu Hengill. Pod jeho povrchem, 
stejně jako pod celým středním Islandem, je vysoká koncentrace magmatu stoupajícího vzhůru 
k zemskému povrchu, tzv. horká skvrna. Na horké skvrně se rift štěpí na dvě větve a pokračuje na 
sever Islandu, kde se v oblasti Tjörnes znovu zanořuje pod hladinu oceánu.
Poloha ostrova na rozhraní tektonických desek, horká skvrna pod jeho povrchem, rozštěpení riftu 
Středoatlantského hřbetu a různé rychlosti pohybu tektonických desek na jeho větvích předurčují 
Island k bouřlivým geodynamickým projevům. Aktivní sopečná činnost a častá zemětřesení stejně jako 
geotermální úkazy (horké prameny, fumaroly, solfatary, mofety nebo gejzíry) jsou zde patrné doslova na 
každém kroku. Označení Islandu jako Země ohně a ledu poukazuje právě na geotermální a vulkanickou 
aktivitu v kontrastu s mnoha ledovci, včetně toho z největších v Evropě jménem Vatnajökull.
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v Reykjavíku, který vydává nejen krátkodobé i dlouhodobé předpovědi počasí, ale nepřetržitě 
monitoruje a vyhodnocuje seismickou aktivitu, vulkanickou aktivitu a znečištění atmosféry, 
a v případě potřeby vydává včasná varování. Se seismickou sekcí Islandského meteorologického 
úřadu autoři tohoto příspěvku dlouhodobě spolupracují.
I přes svoji značnou geodynamickou aktivitu je Island díky řídkému osídlení většiny ostrova celkem 
bezpečným domovem pro místní obyvatele a i bezpečnou oblastí pro turisty. Je ale nanejvýš nutné 
mít k tamním přírodním jevům respekt a řídit se doporučeními Islandského meteorologického 
úřadu, který vydává varování nejen před extrémním počasím, ale i varování a doporučení v případě 
zvýšené seismické nebo vulkanické aktivity na Islandu.

Jakub Klicpera, Jana Doubravová a Josef Horálek

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE
Zemská kůra ostrova je oceánského typu. V oceánské kůře chybí vrstva granitu (žuly), která 
hraje v zemské kůře pod kontinenty významnou roli. Zemská kůra Islandu je převážně tvořená 
bazaltovými lávami. Sestává z přípovrchové, několik stovek metrů tlusté vrstvy vulkanických 
sedimentů a pod ní 15 až 25 km mocné vrstvy bazaltu (čediče), která dosahuje až na hranici 
zemská kůra – zemský plášť. Mocnost oceánské kůry se obecně pohybuje mezi 5 až 12 km, 
ale na Islandu je její tloušťka více než dvojnásobná. Příčinou je obrovský výnos lávy z nitra Země 
na povrch ostrova, který je bezprostředně spojený s interakcí Středoatlantského hřbetu a horké 
skvrny pod středním Islandem.
Podél Středoatlanského hřbetu se vytváří poměrně rychle nová zemská kůra a tím také dochází 
k výnosu velkého množství tepla ze zemského nitra k povrchu. Nárůst teploty s hloubkou je 
na Islandu až o řád větší než v geotermicky neaktivních oblastech ve světě, jako je například 
Česká republika. Proto na mnoha místech na Islandu, především na poloostrově Reykjanes 
nebo ve vulkanickém komplexu Krafla, se můžeme setkat s výstražnými tabulkami s nápisem 
HAETTA (DANGER, ACHTUNG, PERICOLO) s piktogramem teploměru indukujícím, že povrchová 
teplota horniny či vody je 80 °C až 100 °C. Zemská kůra podél Středoatlanského hřbetu je 
již v malých hloubkách, přibližně 2 km, dostatečně horká k efektivnímu využívání geotermální 
energie. V oblastech geotermálních polí bývá teplota v těchto hloubkách vyšší než 250 °C. 
Celková využitelná kapacita geotermální energie na Islandu se odhaduje na 12 000 MW, z toho 
se v současnosti využívá asi 15 %. Ale i tak Island se svými šesti fungujícími geotermálními 
elektrárnami patří k průkopníkům a dobrým příkladům, jak lze tento obnovitelný zdroj 
energie zužitkovat. Island je zemí, která pokryje téměř veškerou spotřebu elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů, z toho asi tři čtvrtiny tvoří produkce vodních elektráren a čtvrtinu 
geotermální elektrárny. Kromě elektrické energie geotermální elektrárny produkují i tepelnou 
energii, která slouží k vytápění budov a skleníků a k ohřevu teplé vody pro domácnosti. 
Připomeňme, že na Islandu je doloženo využívání horkých pramenů už od počátku osídlení 
ostrova prvními Vikingy. S využitím termální vody pro vytápění domů se začalo v Reykjavíku 
již v roce 1939, ten je dnes městem bez komínů a patrně i metropolí s nejčistším ovzduším 
na světě. V současné době používá geotermální vytápění většina obyvatel Islandu. Ostatně 
přebytečná „odpadní“ voda z geotermální elektrárny Svartsengi napájí i oblíbené geotermální 
lázně Modrá laguna (Blue lagoon, Bláa lónid) na poloostrově Reykjanes na jihozádním Islandu. 
Po celém území Islandu se nachází obrovské množství horkých pramenů, které nejsou vázány 
na Středoatlanský hřbet nebo aktivní vulkány. Zdrojem tepla těchto nízkotermálních pramenů 
s teplotou do 100 °C jsou starší sopečné horniny dnes už vyhaslých sopek, které během 
statisíců až milionů let své činnosti akumulovaly velké množství tepla. Povrchová voda postupně 
prosakující do velkých hloubek se ohřívá a jako horká voda je vytlačována zpět k povrchu. 
Nízkotermální prameny se hojně využívají pro vytápění domů v obcích a malých městech, farem, 
skleníků, některých průmyslových objektů a na Islandu velmi populárních malých bazénů pro 
relaxaci v přírodní termální vodě.
Island je nejen turisticky velmi atraktivní díky své přírodě a nevšedním přírodním jevům, ale je 
i unikátní přírodní laboratoří pro geology a geofyziky z celého světa. O bezpečnost místních 
obyvatel i turistů před přírodními hrozbami se stará Islandský meteorologický úřad (IMO) 

Schéma Středoatlanského hřbetu (Mid ‑Atlantic Ridge) a jeho rozštěpení na Islandu. Šipky vyznačují vzájemné pohyby tektonických desek: 
Severoamerická deska (North American Plate) se pohybuje na západ a Euroasijská deska (Euroasian Plate) na východ, rychlost vzájemného pohybu 
desek je 20 mm/rok. Bílé trojúhelníky označují nejvýznamnější aktivní islandské vulkány. Oblast na jihu Islandu mezi oběma větvemi Středoatlanského 
hřbetu představuje „South Iceland Seismic Zone“, kde vznikají silná zemětřesení dosahující až magnituda 7+.
Podle United States Geological Survey (USGS).
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V ŠERU HISTORIE
První koně přicházeli na ostrov s osadníky ze Skandinávie v letech 860 až 935 našeho 
letopočtu. Severské osadníky na Islandu následovali přistěhovalci z kolonií v Irsku, z ostrova 
Man a západních ostrovů Skotska. Tito pozdější osadníci s sebou přivezli další koně, kteří 
se na jiných ostrovech a místech během staletí stali shetlandskými, nordlandskými nebo 
connemarskými poníky. Tito nově dovezení koně se přirozeně křížili s koňmi seveřanů. Později, 
tedy na konci 9. a počátkem 10. století, se Islanďané pokoušeli své koně zušlechtit krví 
dovážených orientálních koní, ale výsledky šlechtění skončily fiaskem v podobě degenerace 
základního stáda. I proto islandský parlament Althing na svém historicky prvním sněmu, ke 
kterému se sešel na Parlamentních pláních, dnes Národním parku Thingvellir nacházejícím se 
asi 50 kilometrů od Reykjavíku, v roce 930 vydal zákon na zákaz dovozu koní na ostrov. Tento 
zákon platí dodnes. A tak se na Islandu nesetkáte s žádným jiným než s islandským koněm.
S kterými plemeny koní jsou islandští koně nejvíce příbuzní? Genetické analýzy odhalily 
především spojení s mongolským koněm. Předpokládá se, že mongolští koně byli původně 
dovezeni z Ruska do Skandinávie švédskými obchodníky a tato importovaná mongolská 
populace následně přispěla k chovu fjordských koní, exmoorských, nordlandských, 
shetlandských, faerských a connemarských poníků. A právě tato plemena jsou geneticky 
spjata přes mongolské koně i s islandským koněm.

KONĚ MÝTŮ, SÁG A LEGEND
Ale ponořme se ještě hlouběji do minulosti, až do dob zastřených mlhavými bájemi a mýty. 
Nejstarší seveřané uctívali koně jako symbol plodnosti, dokonce bílí koně byli zabíjeni při 
obětních hostinách a obřadech jako oběť nejvyšší. Když první osadníci dorazili na Island, 
přinesli s sebou svou víru, rituály i své koně. Koně samozřejmě hráli významnou roli v severské 
mytologii a několik koní hrálo dokonce v severských mýtech roli hlavní. Mezi ně patří především 
osminohý kůň Sleipnir.
Sleipnira vlastnil Ódin, nejvyšší z bohů severského pantheonu. Sleipnir byl podle severské 
mytologie nejlepší a nejrychlejší kůň ze všech devíti světů a měl takovou sílu, že ho Ódin musel 
přivazovat k samotnému Yggdrasilu, stromu prorůstajícímu všemi devíti světy, který jediný ho 
dokázal udržet. A jak jinak, i samotné zrození Sleipnira je spjato s legendou.
Dalším koněm, který má důležité místo v této legendě, je kouzelný kůň Svadilfari.
Krátce po stvoření Midgardu a Valhaly přišel k Ásům obr, převlečený za obyčejného kameníka, 
a nabídl bohům, že znovu postaví hradby kolem domova bohů Ásgardu, které byly pobořené 
při válce mezi Ásy a Vany. Jako odměnu za svou práci chtěl obr převlečený za kameníka měsíc, 
slunce a překrásnou bohyni Freyu. Bohové se radili, a nakonec na radu lstivého Lokiho souhlasili, 
že pokud se kameníkovi podaří val postavit během jedné zimy bez pomoci jiného člověka, 
požadovanou odměnu získá. Obr souhlasil, za předpokladu, že mu může pomoci jeho hřebec 

ISLANDSKÝ  
KŮŇ

OBRAZ ISLANDSKÉHO KONĚ
Islandský kůň je jedním ze symbolů ostrova ohně a ledu, jak se Islandu často říká. 
Islandští koně jsou charakterní, oddaní a oblíbení pro svou povahu, která se vyznačuje 
pracovitostí, nezměrnou radostí z pohybu i z přítomnosti člověka. Koně se zde po boku 
lidí vyvíjeli po staletí izolovaně od okolního světa.
První koně se na Island dostali společně s Vikingy na přelomu osmého a devátého století. 
Vzhledem k drsným a jedinečným přírodním podmínkám, které na Islandu panují, se 
postupem času utvářelo houževnaté plemeno koní menšího vzrůstu. Odolní a silní koně 
se stali neocenitelnými pomocníky v každodenním životě ostrovních obyvatel, sloužili jako 
dopravní prostředek, váleční koně, pomáhali v zemědělství i běžném životě. Není divu, že 
se koně stali hrdiny legend i oběťmi bohům při slavnostních obřadech. Koňské zápasy, 
krvavé boje mezi hřebci, byly pro Vikingy vzrušující podívanou, místem společného 
setkání, ale také způsobem, jak vybrat nejlepší chovné kusy.
Zimy jsou na Islandu dlouhé, ale koně díky husté srsti, která jim v zimním období naroste, 
mohou trávit celý rok venku na rozlehlých pláních, kde spásají chudou vegetaci. Pověsti 
z dávných dob vypráví, že během dlouhých a krutých zim, kdy na Islandu zmizela pastva 
pod vrstvou sněhu, docházelo seno pro dobytek, byli koně dokonce schopní přežít na 
sušených rybách.
Dnes žije vedle sebe na Islandu kolem 80 000 koní a 330 000 lidí. Zmínili jsme, že koně 
jsou nedílnou součástí života Islanďanů už celá staletí a silný, láskyplný vztah k nim, 
přecházející až k uctívání, přetrvává v myslích Islanďanů dodnes. Poskládejme nyní 
společně jednotlivé střípky mozaiky do obrazu islandského koně.




