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Posledný raj alebo tiež jeden 
z prírodných divov sveta. Aj tak 
sa hovorí súostroviu, ležiacemu 
tesne pod rovníkom v Indickom 
oceáne. Prijmite pozvánku na 
jeden skutočne exotický výlet.

Posledný raj alebo tiež jeden
z prírodných divov sveta. Aj tak 
sa hovorí súostroviu, ležiacemu 
tesne pod rovníkom v Indickom 
oceáne. Prijmite pozvánku na 
jeden skutočne exotický výlet

Veľké divy
          Maldív



 Čo sa tu dá 
podniknúť? Odpoveď 
je jasná: potápať sa 
a šnorchlovať!  

 Tyrkysová pláž  
ostrova Gulhi.

 Turistami obľúbené  
sú výlety na násypy 
v mori, ktorým sa 
hovorí sand bank.

 Jediný hotel  na ostrove 
Dhiff ushi štýlom nezapadá 
do miestnej zástavby, je 
však veľmi príjemný.́
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M aldivy tvorí takmer 1 200 ostrovov, 
z toho je 200 obývaných. Väčšina 
ľudí si predstaví krištáľovo čistú vodu, 

biely piesok na prázdnych plážach, rozmanitý 
podmorský život a luxusné chatky a vily, každú 
s vlastným vstupom do mora. Inými slovami, 
dovolenku pre vyvolených. Na nasledujúcich 
riadkoch vám však ukážeme, že to ide aj inak. 
Donedávna mohli turis   jazdiť len do rezortov. 
Na maldivských ostrovoch ich je už vyše sto 
a ďalšie stále pribúdajú. Pla  a tam „západné“ 
pravidlá: Je možné kúpať sa kdekoľvek v plav-
kách, piť alkohol, chodiť v akomkoľvek obleče-
ní. Pred pia  mi rokmi však miestna vláda po-
volila aj cestovanie na tzv. lokálne ostrovy, teda 
na  e, kde žijú „bežní“ Maldivčania. Ideálne 
pre tých, ktorí chcú žiť nejaký čas s miestnymi, 
spoznať ich kultúru, ochutnať špeciality, jed-
noducho stráviť dovolenku ak  vnejšie, dobro-
družnejšie a  ež výrazne lacnejšie.

Až do roku 2010, keď bol otvorený prvý pen-
zión, bolo cestovanie na  eto obývané ostrovy 
zakázané. Dostať sa tam dalo len so špeciálnym 
povolením úradov, ktoré ho však udeľovali 
takmer výhradne len fi lmárom, fotografom 
a niektorým výpravám. Nikdy turistom. To sa 
zmenilo počas vlády prvého demokra  ckého 
prezidenta Maldív Muhammada Našída. Ten 
v roku 2008 ukončil tridsaťročnú autokra  ckú 
vládu Maumúna Abdala Gajúma a zaviedol 
mnoho reforiem. V roku 2012 bol po protes-
toch donútený rezignovať. V nasledujúcich 
voľbách zvíťazil jeho pro  vník Abdalláh Jamin, 
nevlastný brat bývalého vládcu. Exprezident 
Našíd skončil vo väzení a v názoroch na týchto 
dvoch poli  koch je krajina dodnes rozdelená na 
dve polovice.

Možnosť cestovať na domorodé ostrovy zo-
stala, a tak sa môžeme vydať na niektoré z nich. 
Pomocou internetu je možné sa celkom slušne 
zorientovať. My sme mali navyše  šťas  e, že 
sme natrafi li na Lucku Mohelníkovú z Čes-
ka, ktorá na Maldivách dlho žije a je schopná 
a ochotná so všetkým pomôcť. Na Maldivách 
to  ž ako v správnej „južanskej“ krajine mno-
ho vecí funguje tak, že je na všetko dosť času. 
Ak navyše nechcete míňať veľké peniaze za 
dopravu hydroplánmi alebo rýchloloďou, ale 
chcete sa spoľahnúť na bežné trajekty, zis  te, 
že dostať sa na niektorý zo vzdialenejších ato-
lov môže trvať aj týždeň a viac. Rozhodli sme sa 
preto navš  viť tri atoly blízko hlavného mesta 
Malé.

Metropola leží približne uprostred krajiny, 
žije tu vyše sto  síc ľudí a zeleň alebo pokojné 
záku  a by ste tu hľadali márne. Za návštevu 
určite stoja niektoré pamiatky ako Veľkopiat-
ková mešita alebo Islamské centrum, ale pre-

dovšetkým trh s ovocím. Napiť sa z čerstvého 
kokosu a zahryznúť sa do sladkých malých ba-
nánov alebo do kokosovej tyčinky bondi, jednej 
z miestnych typických pochu  n, je ideálnym 
štartom dovolenky.

Ak sa však nechcete vo veľkej horúčave pre-
dierať rušnými ulicami plnými skútrov a áut, je 
lepšie rýchlo z hlavného mesta odísť. Trajekto-
vá doprava funguje spoľahlivo a cesta stojí oko-
lo dvoch dolárov na osobu. Najprv mierime na 
severný atol Malé a jeho najsevernejšie miesto 
ostrov Dhiff  Ushi. Cesta trajektom trvá necelé 
tri a pol hodiny, ubieha vcelku rýchlo. Prechá-
dza sa okolo mnohých ďalších ostrovov, a tak 
vidíme niekoľko luxusných rezortov. Ostrov 
Dhiff  Ushi je malý, pokojný, väčší hluk tu robí 
len generátor zásobujúci územie elektrinou. 
Možnos  , kde sa ubytovať, je niekoľko. Všade 
je prázdno. V polovici mája je na Maldivách 
začiatok turis  cky menej obľúbeného obdobia 
dažďov. Malá krásna bikiny beach, teda pláž, 
kde je v čisto moslimskej krajine možné kúpať 
sa v plavkách, je kúsok od hotela a má výhľad 
na jeden z rezortov.

Možno si poviete, čo okrem váľania sa na 
pláži  sa dá v tejto krajine robiť? Odpoveď je 
jasná: potápanie alebo šnorchlovanie. 

DOPRAVA
NA MALDIVÁCH: 
AUTÁ TU NEHĽADAJTE 

Málokde by ste našli menej áut ako na 
Maldivách. Okrem toho, že 99 percent štátu 
tvorí voda, aj drvivá väčšina z ostrovov je 
úplne bez áut. Nemajú tu asfalt, cesty, sve-
telné križovatky ani kruhové objazdy. Zhruba 
na 350 000 obyvateľov pripadá 4 500 áut, 
väčšina z toho sú taxíky v hlavnom meste 
Malé. Ľudia jazdia najmä na skútroch, 
ktorých je na celom súostroví zaregistro-
vaných 68-  síc. Na menších ostrovoch 
je dopravným prostriedkom maximálne 
bicykel. Z prístavu vám veci do penziónov 
vozia najčastejšie na ručnom vozíku alebo vo 
fúriku. Asfaltové cesty nájdete len na umelo 
vybudovanom ostrove Hulhumalé, kde je 
najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h. Aj tak 
tu má podľa miestnych jeden z bohatých 
obyvateľov Ferrari.

 Z bikiny pláže  ostrova 
Dhiff ushi je výhľad 
na jeden z najstarších 
rezortov Maldív.
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Podmorský život je tu priam fantas  cký, až ne-
budete chcieť vyliezť z vody. Už počas prvého 
ponorenia sa do krištáľovo čistej vody natra  te 
len niekoľko desiatok metrov od brehu na raje. 
O kúsok ďalej nás vítali húfy rybičiek ako z fi lmu 
Hľadá sa Nemo. Voda tu má okolo 27 stupňov 
Celzia, takže v nej vydržíte dlho. Pohľadu pod 
hladinu sa skoro nie je možné nabažiť.

Keď potom vyleziete z vody späť na breh, 
čaká tam ďalší „malý div“: miestni ľudia. Len 
tak niekde inde nezažijete, aby boli všetci úplne 
milí a priateľskí, a to bez pocitu, že z vás ako 
„bohatého Európana“ chcú ťahať peniaze. Na-
opak, sami takmer nič nemajú, a pritom by sa 
rozdali. Sú ešte takmer neskazení turis  ckým 
ruchom, a tak je pre nich každý nový človek za-
ujímavým spestrením väčšinou stereotypného 
života. A dokážu zlomiť veľa tabu o moslimoch 
a veľmi radi s nami viedli debaty aj o nábožen-
stve, poli  ke i bežnom živote v oboch tak roz-
dielnych čas  ach sveta.

Najväčším zážitkom z celej cesty bolo pozva-
nie miestnych chlapcov na večerné kŕmenie ich 
„domácich maznáčikov“. Niekoľko mesiacov 
učili večer čo večer kŕdeľ malých žralokov a rají 
priplávať k brehu a dať sa kŕmiť z ruky zvyškami 

rýb. Aj nám dovolili si to skúsiť, aj keď s varova-
ním, že bodnu  e tohto typu raje znamená väč-
šinou prísť minimálne o nohu. Bol to úžasný zá-
žitok. Dravé žraloky nám kusy rýb trhali z ruky 
ako divé, zato zamatové raje nežne prekryli 
celú ruku a jemne si rybu odhrýzali.

Na všetkých ostrovoch je možné nájsť nie-
koho s loďkou, kto vás zoberie šnorchlovať na 
najzachovalejšie čas   koralových útesov. Za 
zhruba tridsať dolárov nás odviezli hneď na 
niekoľko miest, a tak sme počas jedného dňa 
naháňali del  ny, potápali sa s korytnačkami, 
rajami i obrovskými kŕdľami pestrofarebných 
rybičiek. Len na žraloky a vzácne manty sme 
šťas  e nemali.

Útesy sú krásne okolo takmer všetkých 
ostrovov, cenovo najvýhodnejšie boli ponuky 
na treťom z tých, ktoré sme navš  vili, na ostro-
ve Maafushi. Je jedným z turis  cky viac pozna-
čených. Sú tu reštaurácie, niekoľko desiatok 
možnos   ubytovania a okolo prístavu vedie uli-
ca, ktorú sme s trochou fantázie nazvali prome-
nádou. Za pol dňa sme ostrov obišli a sami sme 
sa tak presvedčili, ako veľmi je to tu zamerané 
na cestovný ruch. Na každom voľnom mieste 
ras  e hotel alebo aspoň malý penzión, práca sa 
nezastaví často ani neskoro večer alebo skoro 
ráno.

O niečo pokojnejšie sú zostávajúce dva 
ostrovy, Gulhi a Fulidhoo. Gulhi je ľahko do-
stupný trajektom z hlavného mesta, smerom 
na juh od južného atolu Malé. Aj tu vyrasta-
jú nové penzióny, ale v oveľa menšej miere. 
Ostrov je malý, prejdete ho za pár minút. A ako 
to tak býva, ukázalo sa nám tu, aký je svet malý. 
Jediní turis   na ostrove okrem nás hovorili po 
česky.

Na Fulidhoo sme zamierili najmä preto, lebo 
je úplne iný ako ostatné. Meria len nejakých 
200 × 600 metrov a jedinou možnosťou, kde 
sa ubytovať, sú dva malé hos  nce, každý len so 
štyrmi izbami. Tu akoby sa život zastavil, ostrov 
je na ešte južnejšom atole Vaavu, od uponáhľa-
nej metropoly vzdialený niekoľko hodín cesty. 
Pre miestnych sme preto boli vítaným spestre-
ním, a tak vyhľadávali našu spoločnosť hneď, 
ako sme opus  li izbu alebo bikini pláž, kam 
oni nechodia. Zato radi vysedávajú pri prístave 
v špeciálnych, nečakane veľmi pohodlných sie-
ťových kreslách a zaujímajú sa o všetko z nášho 
„západného“ života. Pre väčšinu Maldivčanov, 
s ktorými sme sa stretli, je možnosť pozrieť sa 
do Európy tým najväčším snom. Lenže na roz-
diel od nás, ktorí sme napríklad snívali o ceste 
na Maldivy, si oni ten sen zrejme nikdy nespl-
nia. Aj tak im však zostáva úsmev na perách 
a v duši pohos  nnosť a žiadna závisť. 

 Text a foto: Radka Kučerová

ITINERÁR

KEDY? Hlavná sezóna pre návštevu Maldív 
je od novembra do apríla. Podnebie je 
najsuchšie, ale teploty najvyššie. Od mája 
sa začína obdobie dažďov, ktoré však často 
trvajú len niekoľko minút.
AKO? Le  eť môžete aj priamo z Bra  slavy 
vďaka priamemu spojeniu s Dubajom, trvá 
to takých 13 hodín a viac. Cena letenky je od 
500 eur vyššie. Alterna  vy z Viedne a Buda-
peš   vyšli o viac ako 100 eur drahšie.
NA TO POZOR! Na stopercentne moslim-
ských Maldivách musíte dodržiavať tri 
pravidlá: 1. Zákaz dovozu a pi  a alkoholu 
(nepla   v rezortoch a na safari lodiach). 
2. Zákaz kúpania v bikinách mimo vyhrade-
nej čas   pláže. 3. Ženské oblečenie by malo 
mať dĺžku aspoň po kolená a nemalo by 
príliš odhaľovať ramená a dekolt.
OČKOVANIE? Povinné očkovanie na Maldivy 
nie je. Odporúča sa žltačka typu A a brušný 
týfus.
ČO OCHUTNAŤ? Miestna kuchyňa je veľmi 
jednoduchá a korenistá. Väčšinou sa jedia 
ryby, najčastejšie tuniak s ryžou alebo karí. 
Prílohou môže byť aj roshi, teda placka 
z múky a vody. Raňajky najčastejšie tvorí 
mashuni – tuniak s kokosom, čili a limetkou.
ČO NAKÚPIŤ? Vyvážať sa nesmú kusy 
koralov väčšie ako 5 cm. Cenovo výhodné je 
kúpiť perly alebo výrobky z kokosu a kokoso-
vého dreva.

 Vyhradenú bikiny pláž  
na kúpanie pre Európanov 
nájdete na väčšine 
lokálnych ostrovov.

 Roman  cký  západ slnka 
na ostrove Gulhi.

 Trajekt  – najlacnejší 
dopravný prostriedok 
medzi ostrovmi.



 Žraloky nám kusy 
rýb trhali z ruky 

ako divé, zato raje 
si rybu len jemne 

odhrýzali.  

 Jedna  z mnohých 
zábav pre turistov: 
pozorovanie del  nov.̊

 Ulica  bežnej 
maldivskej dedinky.

 Krásna  
a ľudoprázdna pláž 
ostrova Gulhi.
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