


  

„Země ledovců, ohně, činných sopek, gejzírů, 

kráterů a lávových polí, termálních pramenů, 

vodopádů „země rybářů a "drsných lidí„, země 

středověkých ság, nejstarší parlament na světě 

– Alting, nejzachovalejší životní prostředí v 

Evropě 

 
 





Hlavní město:  Reykjavík 

Rozloha: 103 125 km2 

Počet obyvatel: 317 630 (2010) 

Státní zřízení: republika 

Jazyk: islandština 

Měna: islandská koruna 



Ostrov leží na riftovém pásu  Středoatlantského 

    podmořského hřbetu 

 
Celý Island leží na rozhraní dvou litosférických desek, na rozhraní kontinentů Ameriky a 

Evropy. Právě zde se obě zemské desky rodí z hloubi Země a pomalinku se rozestupují. 

Objektivně vzato, Island se tak stále "trhá ve dví" a celým ostrovem prochází dlouhá 

brázda, kde můžeme vidět hluboké trhliny v zemi.  

 

  Rozsáhlé náhorní plošiny. 

     Nížiny se vyskytují jen při 

     členitém pobřeží 

     (hluboké zálivy a fjordy). 

 

 
 



 Je zde 150 sopek, z toho je 26 činných (Hekla, 

 Eyjafjallajökull) 

 Island je jedna z nejaktivnějších vulkanických 

 oblastí na světě.  
 

SOPKA KATLA Eyjafjallajökull 

 

SOPKA HEKLA 



EYJAFJALLAJÖKULL 

 

 je stále aktivní sopka o výšce 1666 metrů. Od roku 

1823, kdy trvala její erupce necelé 2 roky, o sobě 

sopka nedala vědět téměř 200 let, až v roce 2009 

opět začala její aktivita. V dubnu roku 2010 se 

Eyjafjallajökull díky své aktivitě stala nejznámější 

sopkou v Evropě, poté, co začala do ovzduší chrlit 

stovky tun popela a ochromila leteckou dopravu. 

Sopečná aktivita zároveň způsobila tání ledovce 

Eyjafjallajökull, což zapříčinilo četné záplavy. 



 Na Islandu je subarktické oceánské podnebí, 

které je zmírňováno Golfským proudem. Počasí je 

velmi proměnlivé s převahou větru, deště a mlh. 

 

 Potomci Vikingů a Normanů žijí převážně na 

pobřeží, vnitrozemí je téměř liduprázdné. Více než 

polovina obyvatel ostrova bydlí v hlavním městě, 

nebo jeho okolí. 

 
 geotermální energie → výroba elektrické energie, 
vytápění,… 
 
 hlavním odvětvím je rybolov a zpracování ryb 



Nedávno (1963) vznikl u Islandu nový ostrov Surtsey 

  

 

 

 

 Největší evropský ledovec: Vatnajökull - 8400 km2. 

 

 



 Nejvyšší hora: Hvannadalshnúkur - 2119 m 



Islandští koně jsou potomci 
 starého plemena, které už 
 v kontinentální Evropě  
vyhynulo. Byli přivezeni  
Vikingy před 1000 lety a od 
 té doby nebyli žádní další 
 koně na ostrov dopravení. 
 Zajímavostí je, že zvládají 
 čtyři styly chůze, které volí 
 podle terénu: chůze, klus, 
 cval a jakýsi tölt. 
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