Železné ostrovy

S

ouostroví Železné ostrovy se nachází nedaleko břehů Západozemí v Moři zapadajícího slunce. Naleznete je západně od Říčních krajin a severozápadně od Západních zemí. Jedná
se o jednu z nejmenších oblastí v Sedmi královstvích, která ovšem překonává svou fyzickou velikost a hraje velmi významnou
roli v dějinách říše.
Železné ostrovy jsou skalnaté, holé, sotva úrodné a velice často bývají sužovány otevřeným mořem a burácejícími větry. Tvoří
je sedm hlavních pevnin – Štít, Velký Wyk, Starý Wyk, Drsnořád, Slaný útes, Černopříliv a Kosatkohora. Nenachází se zde
žádné drahé kovy k těžbě, nejsou zde pozemky vhodné k farmaření nebo zvířata k chovu. Místní tak tráví noci popíjením piva
a hádkami o tom, kdo má bídnější život. Koneckonců, nejedná
se o jedno z nejatraktivnějších míst, což je pravděpodobně i důvodem, proč zdejší obyvatelé strávili nejlepší část svých dějin
nájezdy na ostatní země Sedmi království.
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Železné ostrovy jsou ovládány ze Štítu, sídla rodu Greyjoyů
a domova starobylé pevnosti shodně pojmenované Štít. Ta byla
riskantně vybudována na několika přírodních skalnatých věžích, které jako kopí přečnívají do moře. Pospojovaný s pomocí
hrubých provazových mostů a obklopený burácejícími vlnami,
nemá tento výstřední výchoz mezi jinými hrady v Sedmi královstvích obdoby. To možná vysvětluje, proč si získal pozornost
houževnatých turistů, kteří cestou čelí drsnému moři a ještě drsnějšímu přivítání, aby jej viděli na vlastní oči.
Uvítání zajišťuje zdejší obyvatelstvo, drsní a pohotoví usedlíci. Na Železných ostrovech nenajdete žádné farmáře nebo kupce. Namísto nich jsou zde nelítostní a hrdí lidé, kteří si ze svého
okolí berou, na co dostanou zálusk. Díky své námořní nadvládě
je království někdy přezdíváno Ostrovy Deseti tisíců králů, protože ve skutečnosti každý muž (nebo žena), který je kapitánem
lodi, se stává králem na svém vlastním plavidle.
V tom tkví tajemství, proč výlet na Železné ostrovy přitahuje
tolik cestovatelů. Narozdíl od sklonu Západozemí k řádu, povinnostem a správnému chování zdejší souostroví plné desperátů
nabízí vítanou přestávku od pravidel. I přesto, že zde existuje nezanedbatelné riziko stát se kapitánovou solnou ženou.

ZAJÍMAVOSTI
Štít (strana 112)
Centrum Železných ostrovů a sídlo moci rodu Greyjoyů. Štít
je domovem stejnojmenného hradu, nebezpečně zbudované
pevnosti vyčnívající ze skalnatých ochozů, které se zvedají
nad rozbouřeným mořem.
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Velký Wyk (strana 116)
Největší pevnina ze souostroví, Velký Wyk, je jediným Železným ostrovem, na kterém naleznete hrst rostlinstva a vesnic,
které nejsou postaveny přímo u moře.
Starý Wyk (strana 117)
Obyvatelé Železných ostrovů považují Starý Wyk za nejděravější z ostrovů, místo, kde podle legendy Šedý král zabil mořského draka Naggu. Bylo to údajně zde, kde První lidé našli
Trůn z mořského kamene (viz strana 118) – trůn Železných
ostrovů; a zde se také po tisíciletí konaly Královolby (viz strana 117), než se vlády chopil rod Greyjoyů.

Náboženství
Narozdíl od většiny Západozemí Železné ostrovy nevyznávají
Víru v Sedm. Namísto toho uctívají Potopeného boha, nemilosrdné božstvo, o kterém se tvrdí, že přebývá ve velké vodnaté
síni pod samotným mořem. Lidé Železných ostrovů věří, že byli
dosazeni na zem Potopeným bohem, aby si od těch slabších vzali, co se jim zachce, a že je povzbuzuje při snaze vybojovat si své
jméno krví, ocelí a písní.
Věřící tvrdí, že byli zrozeni z moře a že se do něj vrátí poté, co
zemřou. Možná není nijak překvapivé, že topení je hlavní součástí zdejší víry. Nejen, že se jedná o metodu, kterou si vybírají popravčí z Železných ostrovů, ale můžete ji také spatřit jako
posvátný akt. Novorozeňata, a dokonce i dospělí jsou rituálně
topeni před rychlým vzkříšením. Tento úkon znamená, že jejich
těla byla nabídnuta Potopenému Bohu a že po smrti se mohou
dostat do jeho síní.
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Kněží tohoto náboženství jsou známí jako Potopení lidé. Tito
duchovní vůdci si zasloužili svou pozici tím, že byli podruhé topeni, než byli opět přivedeni k životu sobě rovnými. Ne všichni, kdo podstoupí tento rituál, jsou však znovu oživeni. Věří se
ale, že ti, kteří znovu povstanou ze svých vodních hrobů, byli
vybráni k šíření slova Potopeného boha. Kněze můžete snadno
rozpoznat podle jejich nahrubo upředených rouch ve strakatých
barvách zelené, šedé a modré. Barvách, které patří moři a Potopenému bohu. Nosí u sebe palice z naplaveného dřeva a kožené
vaky plné slané vody, kterou používají k vykonání obřadu pomazání (nebo jen k jejímu nasávání, aby posílili svou víru).
Zmiňovaní Potopení lidé jsou důležitou součástí života
na Železných ostrovech. Kromě rituálního pomazání také žehnají lodím a nabízí duchovní rady šlechticům i obyčejnému lidu.

HISTORIE ŽELEZNÝCH OSTROVŮ
Původně byly osídleny Prvními lidmi před mnoha tisíci lety.
Po dlouhou dobu byl každý z ostrovů svým vlastním královstvím, kterému vládli dva králové; jeden na skále vládl zemi
a druhý slaný král vládl moři.
Ke změně došlo někdy před pěti tisíci lety, když král Urron povraždil všechny ostatní krále a ustanovil dědickou linii, která
od té doby vládne nad královstvím. Pod vládou jeho dynastie
došlo k obrození Železných ostrovů a ještě dnes vám muži
choulící se okolo ohnišť z naplaveného dřeva budou vyprávět o starých časech, kdy se obyvatelé Železných ostrovů živili
pomocí svých mečů, znásilňovali a přepadávali území napříč
Sedmi královstvími. V jedné době dokonce Železné ostrovy
měly pod svou nadvládou většinu pobřeží Západozemí, a do104
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konce ovládaly i Trojzubec, což vedlo ke korunovaci prvního
Krále ostrovů a řek.
Tato nadvláda však byla potlačena po Aegonově Dobyvačné válce, která železné muže zahnala zpátky na jejich ostrovy a přivedla je pod vládu Železného trůnu. Staré zvyky ale
umírají pomalu a Železné ostrovy neustále připomínaly, že
jsou jedním z trnů v oku království. Od nájezdných skupinek
po otevřené rebelie, neúnavně se vzpírají Železnému trůnu.
Ačkoliv poslední povstání bylo rozdrceno králem Robertem
Baratheonem, nedávné zprávy prohlašují, že se ostrované
opět chystají k invazi na pevninu.

Místní zvyky
Přestože jsou Železné ostrovy stále součást Sedmi království,
díky místním unikátním zvykům můžete nabýt dojmu, že se
na tomto neobvyklém souostroví nacházíte v úplně jiném světě,
než jakým jsou soudní dvory Králova přístavu. Vyplatí se připravit se na některé zdejší praktiky, jako jsou:
Společnost – Zatímco rytíři a urozená vrstva jsou obvykle
honorováni jako „ser“ či „lord“, na Železných ostrovech žádnou
takovou aspiraci nenajdete. Namísto toho jsou dokonce i ti nejurozenější oslovovaní jménem jejich rodu.
Železná cena – Zdejší „oběživo“ na vás může působit mírně
matoucím dojmem, a to kvůli stále vysoce ceněným starým způsobům a také tomu, že místní pevně věří v plenění a drancování
jako v to nejctihodnější zaměstnání. Vinou čehož si toho za peníze na Železných ostrovech moc nepořídíte. Místní totiž věří
v železnou cenu – osvobození padlých soupeřů od jejich cenností – více než v nakupování zboží či směnný obchod. Jestliže
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jste za své šperky nebo zbraně zaplatili penězi (mezi místními
známé jako zlatá cena), vzbudíte v místních zamračený pohled.
Zdejší obyvatelé by prostě nenosili nic, co nebylo osvobozeno
od mrtvých nepřátel. Pro turisty to může být poněkud matoucí,
takže nejlepší rada zní: nechte své cennosti doma – pro případ,
že je nebudete chtít bránit vlastním životem.
Rodinná pouta – rodiny na Železných ostrovech drží pohromadě, vlastně velice pohromadě. Ve skutečnosti zde bratři a sestry mají prý tak přátelský vztah jako Lannisterští sourozenci,
jestli chápete, kam tím míříme.

Kdy navštívit
Abychom byli naprosto upřímní, život na Železných ostrovech
je poměrně deprimující a moc nezáleží na tom, kdy je poctíte
svou návštěvou. Jako cestovatelé si můžete poznamenat, že se
vám obvykle dostane otřesné zkušenosti bez ohledu na to, kdy
se tam vydáte.

Rizika a nepříjemnosti
Pirátství – Netřeba připomínat, že pirátství je obvyklým
problémem Železných ostrovů. Staré způsoby umírají pomalu, a přestože se ostrovy v posledních letech staly pro turisty
bezpečnějšími, politická nálada se neustále mění. Nedávné
zprávy hovoří o tom, že ostrované opět podnikají nájezdy
a plení pevninské kraje. Návštěvníci jsou obvykle mezi ostrovany v bezpečí, přesto pro každý případ doporučujeme mít
se na pozoru.
Mosty – Mosty jsou součástí ostrovního života, zejména
na Štítu, kde najdete nahrubo spletené provazy přivázané ke kamenným sloupům, na kterých je hrad postaven. Přestože jsou
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mosty pravidelně udržovány, mohou být nebezpečné, především
při silném větru či silném opojení; dokonce i ostrovní králové se
proslavili tím, že sletěli a roztříštili si mozek o kameny pod nimi.

Cestovatelské minimum
Stabilita: Na pozemského nemotoru se nikdo z ostrovních, kde
je moře součásti každodenního života, nebude dívat vlídně. Jediným způsobem, jak cestovat po Ostrovech, je ve člunu. Varujeme vás ale, jízda bude bouřlivá. Nápory větru a vysoké vlny
pravidelně pohazují se čluny, takže stůjte pevně na nohách, tedy
pokud se nechcete stát cílem ne zcela příjemných žertů svých
průvodců.
Teplé oblečení: Vlhko, zima, větrno; Železné ostrovy jsou
vším, čemu byste se na normální dovolené chtěli vyhnout. Pro
ty, co ale chtějí navštívit všech Sedm království, je teplé oblečení nezbytné. Mezi místními je populární roucho z tulení kůže
– teplé a nepromokavé. Snadno jej dostanete v Pahorkatém přístavu, kde ale může být smlouvání tak trochu problém, pokud
nechcete zaplatit železnou cenu.

Slavní usedlíci
Na ostrovech vznikl rod Greyjoyů, který je po staletí trnem v oku
zbytku království. Rovněž jsou dlouhodobě domovem nespočtu
zbojníků, banditů a pirátů. Mezi současné nejznámější obyvatele patří Aša Greyjoy, kdysi dědička Trůnu z mořského kamene
a přitažlivá, velmi zručná princezna válečnice, která je zde obrovsky populární. Další známé tváře zahrnují Eurona Greyjoye,
vysokého, pohledného a zrakově postiženého kapitána Tichosti
– lodi osazené pouze němou posádkou, členy, kterým vyřízl jazyky Euron sám. Žije zde také Viktarion Greyjoy, pravděpodob107
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ně budoucí velitel Železné flotily, a Mokrovlas, kněz Potopeného
boha, který cestuje po Železných ostrovech a topí lidi ve jménu
své víry. Jak to tak nakonec vypadá, nejedná se o příliš sympatickou partičku. Kdybychom ale byli na vašem místě, tak bychom
si tento názor nechali během svého putování kdekoliv poblíž Ostrovů raději pro sebe.
„My nesejeme“ – motto rodiny Greyjoyů.

Jak se tam dostat
Po moři: Asi nikoho nepřekvapí, že jediná cesta, jak se dostat na Železné ostrovy, vede po moři. Hrst zlatých vám zajistí
bezpečnou plavbu na jedné z jižanských veslic vyplouvajících
z Mořské stráže. Pár extra mincí navrch vám pak dopřeje pohodlí kapitánových ubikací (a pravděpodobně i jeho dcery).
Jestliže ale hledáte rychlejší možnost přepravy, poohlédněte
se po dlouhé veslici s ostrovním kapitánem. Tito zkušení námořníci se pravidelně plaví po Zálivu železných mužů a celou cestu
jsou schopni zvládnout za polovinu obvyklé doby. Tedy pokud
se nenechají rozptýlit žádným jiným plavidlem, které by mělo tu
smůlu, že se jim dostalo do cesty.

Kde se ubytovat
Turistický ruch na Železných ostrovech je stále ještě v plenkách,
existuje zde však rozrůstající se nabídka ubytování pro návštěvníky, především v dobách, kdy se Železná flotila plaví ke vzdáleným břehům.
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Štít (£££)
Jedno z největších sídel na Železných ostrovech, nacházející
se na stejnojmenném Štítu. Možná ve srovnání s jinými hrady
Sedmi království může vypadat poněkud zašle, jedná se však
o tak přepychovou rezidenci, jakou jen toto neobvyklé souostroví může nabídnout. Zvenčí zřejmě hrad vypadá jako ponuré,
neblahé místo, mezi jeho zdmi však naleznete čisté, útulné pokoje, pohodlně vypadající spací cely uvnitř Mořské věže, ideální
pro návštěvníky hlídající si rozpočet. Ti s trochou více zlaťáků
k útratě si mohou pronajmout jeden z prostorných, vybavených
apartmánů uvnitř Krvavé věže. Přestože nábytek už zažil lepší
časy, apartmány mají vysoké klenuté stropy a nabízí omračující
výhledy na nábřeží. Jestliže váš pokoj nenabízí pohled na moře,
pak běžte do šlechtických komnat a dopřejte si nějakou tu skleničku a podělte se s místními o historky při společném pozorování zapadajícího slunce.
Panský přístav (££)
Míříte-li ke Štítu, pak vaše loď velice pravděpodobně zastaví
v Panském přístavu, jednom z několika málo bezpečných kotvišť na ostrově a centru pro turisty plující na a z ostrovů. Přestože
tento malý přístav byl během povstání Greyjoyů srovnán se zemí
Robertem Baratheonem, podnikavý lid z nižších vrstev jej znovu
vybudoval. Nejen, že obnovili město, ale kompletně přebudovali
místní hostinec. Nynější třípatrová noclehárna je tak dvakrát tak
velká jako ta původní a byla postavena pomocí kamenů ze zničených budov, z nichž některé ještě stále nesou stopy ohně po útoku
někdejšího krále. Zatímco zvenčí ještě můžete vidět válečné jizvy,
uvnitř najdete hřejivou a útulnou ubytovnu, která je ideálním prostorem pro cestovatele k přenocování, než se vydají ke Štítu.
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