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PROČ PRAKTICKÝ CESTOPIS? 
 
Jak jistě mnoho čtenářů tuší, tak pojem „praktický cestopis“ je 

složen z pojmů „praktický průvodce“ a „cestopis“ a kombinuje v sobě 
to potřebnější pro nezávislé cestovatele z obou žánrů. Toto dílo má 
posloužit k přípravě cesty na Faerské ostrovy a jeho cílem je 
poskytnout co možná nejvíce informací podstatných pro plánování 
cesty. Zároveň má posloužit čtenářům, kteří se chtějí jen dozvědět 
zajímavosti o životě ve zmíněné zemi a přečíst si zážitky z cesty do 
méně obvyklé destinace. Kniha stručně a výstižně popisuje průběh 
cesty, který je doplněn mnoha praktickými informacemi a postřehy 
získanými přímo v terénu. Leckteré informace je téměř nemožné 
najít jak v průvodcích, tak v internetových zdrojích. Autorka se 
nezávislému cestování věnuje již více než dvacet let a je jí velmi dobře 
známo, jaké informace jsou pro přípravu podobné cesty potřebné.  
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ÚVOD 
 
V září 2019, když jsem se rozhodla pro cestu na Faerské ostrovy, 

nebyl k dostání na českém trhu žádný tištěný průvodce. O trochu 
lepší byla situace na německém a anglickém trhu. A tak pro přípravu 
cesty bylo třeba vyhledávat informace na různých cestovatelských 
internetových fórech a v dalších internetových zdrojích. Na podzim 
2021 v době psaní této knihy nebyla situace o moc lepší.  

Důvodem, proč jsem sepsala tento cestopis, je právě poskytnutí 
informací dalším zájemcům o cestu do uvedené severské země a 
ušetřit jim čas při hledání informací a tipů na návštěvy zajímavých 
míst. Naše cesta v září 2019 trvala sice jen týden, ale byla bohatá na 
zážitky a „příval“ nových informací. Tento cestopis je kromě zážitků 
protkán mnoha praktickými informacemi a postřehy přímo z terénu, 
které se jinde složitě získávají, tak, aby usnadnil přípravu na cestu 
všem ostatním zájemcům o návštěvu tohoto zajímavého koutu 
Evropy. E-knihu, kterou držíte v ruce, jsem sepsala v době 
koronavirové pandemie na podzim 2021 a tak jsem text doplnila 
informacemi aktuálními v té době. Všem zájemcům o cestu na 
Faerské ostrovy přeji rychlou a praktickou přípravu na cestu a hlavně 
mnoho zajímavých cestovatelských zážitků. A těm, co cestují jen tím, 
že si doma pročítají cestopisy a články o cestování, přeji hezké 
počtení.  
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PROČ NA FAERSKÉ OSTROVY? 
 
O Faerských ostrovech jsem toho dost na internetu přečetla, líbilo 

se mi to, tak proč se tam nepodívat? Je to severská země a tento region 
až na malé výjimky ležel zatím mimo mé poznávací cesty. A hlavně 
ve svém okolí neznám nikoho, kdo by Faerské ostrovy navštívil, což 
je další důvod se na do této země vydat. Navíc se mi jednou dostala 
do ruky polská mapa Evropy a na ní polský název těchto ostrovů: 
„Wyspy Owcze.“ Z tohoto roztomilého názvu jsem byla tak nadšená, 
že jsem tuhle zemi zařadila na seznam destinací, které navštívit zkrátka 
musím.  

Tato cesta na sever Evropy přišla tak nějak spontánně. Původně 
jsem tento cíl vůbec pro rok 2019 neměla v plánu, plánovala jsem 
Uzbekistán a hledala spolucestovatelku. Napadlo mě napsat jedné 
cestovatelce, co mi před dvěma lety odpověděla na inzerát, v němž 
jsem hledala spolucestovatelku pro cestu do Střední Asie. Ovšem 
tehdy jsme se nedohodly na termínu, proto jsme společně nikde 
nebyly. Kontakt na ní jsem si uložila, co kdyby se někdy objevila 
nějaká další cestovní příležitost! Obratem jsem od ní obdržela 
odpověď, že také hledá spolucestovatelku, někam chce jet, ale v září 
má jen týden času, což na Střední Asii nestačí. Poslala jsem jí seznam 
svých vysněných cílů, kde navštívené cíle vyškrtávám a další, o nichž 
vykoumám, že by se mi mohly líbit, opět připisuji, tudíž seznam nikdy 
nekončí, a to jsem jen v roce 2019 z něj vyškrtla čtyři destinace. 
Ovšem, další dvě připsala. Cestovatelka odpověděla, že by se jí líbily 
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Faerské ostrovy a podle jejích informací je týden, který má 
k dispozici, pro návštěvu této země optimální. A tak bylo rozhodnuto. 
Do odletu zbývalo zhruba čtyřicet dní.  
  


