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Největší vodNí vila Na světě the Private reserve 
Na luxusNím eco resortu Gili laNkaNfushi Na 

severNím male atolu Na maledivách

Vítejte v dalším díle našeho průvodce po maledivských atolech. Tentokráte 
navštívíme hlavní město Male s barevnými domy, mešitami a rušnými tržišti, 
velmi turistické ostrovní resorty, ale i překrásné a téměř panenské atoly. 

Není atol jako atol
Střední Maledivy

Maledivy

Střední (centrální) Maledivy zahrnují 11 přírodních 
atolů, kam je možné se dopravit různými druhy lodí, le-
tecky, tedy vnitrostátním letem s kratší plavbou rychlo-
lodí na cílový ostrov, nebo hydroplány přímo na resorty. 
Na středních Maledivách bývá počasí stabilnější než 
na samotném jihu Malediv. Platí to především v  deš-
ťové sezóně. Kuchyně středních Malediv je stejná jako 
v dalších dvou částech země. Najdeme tu jak tradiční 
maledivskou kuchyni, která se skládá především z čer-
stvých ryby, rýže, kokosu a karí, tak dokonalou miche-
linskou a mezinárodní gastronomii na resortech. 

TurisTický a surfařský kaafu aTol
Kaafu atol (Male Atholhu) se dále dělí na severní a jižní 
Male atol a  jedná se o nejvíce turistický atol na Male-
divách. Pod Kaafu spadá také přírodní atol Gaafaru na 
severu atolu. Kaafu atol zahrnuje 88 přírodních ostrovů 
a kolem dalších necelých 50 umělých ostrovů, na kte-
rých jsou vybudovány nebo se budují resorty, jejichž 
boom přišel v roce 2015. Pár vybraných ostrovů slou-
ží jako industriální ostrovy nebo jako třídírna odpadů 

Thilafushi. Je velmi obtížné říct, který z obydlených os-
trovů je nejhezčí, protože jsou všechny opravdu hodně 
zalidněné a zastavěné a nenajdeme tu ani pěkné pláže 
a ani přírodu. 

Obydlené ostrovy na Kaafu atolu jsou vhodné tak 
maximálně pro batůžkáře, kteří hledají levné uby-
tování, surfaře nebo ty, co mají rádi masovou turistiku. 
Osobně doporučuji vyhnout se všem obydleným ost-
rovům na Kaafu atolu a resortům, které jsou příliš blíz-
ko hlavního města Male. Z resortů na severním Male 
atolu za zmínku stojí např. cenově dostupný resort 
Paradise Island Resort & Spa, luxusní resort Huvafen 
Fushi s  podmořskými lázněmi, luxusní One & Only 
Reethi Rah, moderní Patina Maldives a  luxusní eco 
resort Gili Lankanfushi s největší vodní vilou na světě.

Hlavní měsTo male
Zanesou-li vás vlny do hlavního města Male, proklič-

kujte mezi auty a  motorkami, navštivte místní trh 
s rybami, zeleninou a ovocem, prohlédněte si nejstarší 
mešitu na Maledivách Hukuru Miskiy (Friday Mosque) 

vybudovanou z korálu, velkou páteční mešitu se zla-
tou kopulí Grand Friday Mosque, prezidentský palác 
Mulee‘aage, který vypadá, jako kdyby byl vystřižen 
z Mrazíka, či bývalý Sultan Park a v něm národní mu-
zeum. Na jižním Male atolu doporučím navštívit sice 
umělý, ale dokonalý luxusní resort Waldorf Astoria 
Ithaafushi nebo Ozen Life Maadhoo s  podmořskou 
restaurací. Nádhernou lagunu a  pláž má cenově 
dostupný resort Rihiveli, a až bude kompletně dokon-
čen projekt resortů Sun Siyam Olhuveli, i tyto ostrovy 
budou fajn. 

kladivouni na alif alif aTolu
Alif Alif atol (Ari Atholhu Uthuruburi) je severní 
správní obvod přírodního Ari atolu a zahrnuje 33 os-
trovů, z nichž je 8 obydlených, 12 neobydlených a na 
13 jsou resorty. Tento atol je také poměrně hodně 
turistický. Z obydlených ostrovů doporučuji navštívit 
farmářský ostrov Thoddoo s pěknou lagunou a plá-
ží, rybářský Ukulhas nebo méně obydlené Feridhoo. 
Lokalita resortů Kuramathi a Veligandu a obydleného 

ostrova Rasdhoo, kde jsem strávila opravdu hodně 
času, jelikož z tohoto ostrova pochází můj malediv-
ský ex, je vyhledávána potápěči, kteří by rádi spatřili 
Hammerhead Sharks aneb žraloky kladivouny. Mezi 
ostrovy Rasdhoo a Veligandu je krásná laguna s ne-
obydleným ostrovem Madivaru a písečnou mělčinou 
aneb sandbankem Madivaru Finolhu. Bývávaly doby, 
kdy jsem se tu na plážích rozvalovala sama samo-
tinká, dnes už tu potkáte poměrně dost turistů. Z re-
sortů dále za zmínku stojí cenově dostupný Safari 
Island a luxusní resort Constance Halaveli. 

alif dHaal aTol, domov  
žraloka obrovskéHo

Alif Dhaal atol (Ari Atholhu Dhekunuburi) je jižní 
správní obvod Ari atolu a zahrnuje 46 ostrovů, z nichž 
je 10 obydlených, 19 neobydlených a  na 17 jsou re-
sorty. Alif Dhaal je vyhlášen pro nádherné potápěč-
ské lokality, sezónní výskyt mant a celoroční výskyt 
žraloka obrovského, který tu má domov mezi nejhez-
čím obydleným ostrovem Dhigurah a jedním z cenově 
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nejdostupnějších resortů Sun Island a Holiday Island 
s nádhernými plážemi a lagunou. 

Na Alif Dhaal atolu musíte navštívit obydlený ostrov 
Dhigurah s dokonalou 3 km dlouhou pláží a nádhernou 
ohromnou lagunou nebo rybářský ostrov Omadhoo. 
Z resortu neopomeňte cenově dostupný resort Angaga 
a Vilamendhoo s nádhernými korálovými útesy, luxusní 
romantický resort Lti Maafushivaru s nádherným při-
lehlým piknik ostrovem nebo Conrad Rangali, který se 
rozprostírá na dvou přírodních ostrovech, kde najdeme 
první a největší podmořskou restauraci a rezidenci na 
světě. Celý Ari atol je vyhledáván potápěči a brázdí jej 
potápěčské lodě. Tento atol mám procestovaný křížem 
krážem a mohu jej vřele doporučit. 

vaavu aTol, ráj pro milovníky 
vraků a nurse sHarks 

Vaavu atol (Felidhe Atholhu) patří k méně obydleným 
atolům a zahrnuje 19 ostrovů, z nichž je 5 obydlených 
a  na 5 jsou resorty. Ostatní ostrovy jsou neobyd-
lené. Některé z  nich slouží jako piknik ostrovy pro 
místní a  turisty. Na Vaavu atolu jsem strávila hodně 
času a  patří k  mým oblíbeným. V  posledních letech 
je populární díky šnorchlování a potápění se žraloky 

vouskatými u resortů Alimantha a Dhiggiri, které mají 
krásné korálové útesy, a  potopenému indonéskému 
vraku Jakarta (2016), jenž se nachází nedaleko obyd-
leného ostrova Keyodhoo. Nejhezčím obydleným ost-
rovem je Thinadhoo, které je už dnes ale hodně turis-
tické, nebo Fulidhoo s velkou lagunou. Tato lokalita je 
vyhledávána milovníky potápění a rybolovu. 

méně TurisTický meemu aTol
Meemu atol (Mulaku Atholhu) také patří k méně obyd-
leným atolům a zahrnuje 33 ostrovů, z nichž je 8 obyd-
lených a na 4 jsou resorty. Ostatní ostrovy jsou neo-
bydlené. Meemu atol je vhodný pro nenáročné surfaře 
nebo potápěče. Z  obydlených ostrovů za návštěvu 
stojí pouze ostrov Mulah, kde je možné najít pár oby-
čejných penzionů. Ostatní ostrovy jsou dost obydlené 
nebo jej lemují koberce mořské trávy. Z  resortů na 
tomto atolu není moc z čeho vybírat, maximálně snad 
Cinnamon Hakuraa Huraa. Jak říká nadpis článku: 
„Není atol jako atol!“

skoro panenský faafu aTol
Faafu atol (Nilandhee Atholhu Uthuruburi) je menší pří-
rodní atol s 19 ostrovy, z nichž je 5 obydlených, na 2 

korálové bloky a želva (hawksbill turtle) u obydleNého ostrova thoddoo 
Na alif alif atolu Na maledivách
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Sezónní výSkyt Whale SharkS 
aneb žraloka obrovského či velrybího na 
Thaa atolu.

SurfařSká lokalita 
na Meemu atolu.

Šnorchlování a potápění 
Se žraloky druhu Nurse 
Shark aneb žraloky vouskatými 
na Vaavu atolu.

Skvělé potápění

Skvělé potápění

SurfařSká lokalita na 
jižním Male atolu.

potopený vrak Jakarta 
na Vaavu atolu.

SurfařSká lokalita na 
severním Male atolu.

podmořSká Spa - lázně 
na resortu Huvafen Fushi na 
severním Male atolu.

alif alif atol, domov žraloků druhu 
Hammerhead Sharks aneb kladivounů. 
Nádherná laguna se sandbanks (písečnými 
mělčinami).

farmářSký obydlený 
oStrov thoddoo na Alif Alif 
atolu s pěknou pláží a lagunou.

podmořSká 
reStaurace na resortu 
Ozen Life Madhoo na jižním 
Male atolu.

nádherné potápění a Šnorchlování na Dhaalu 
atolu. Živé korály. Podmořská restaurace a klub na 
resortu Niyama Private Islands.

domov Whale SharkS aneb 
žraloka obrovského či velrybího. 
Celoroční výskyt.

Sezónní výSkyt Whale SharkS 
aneb žraloka obrovského či velrybího 
na Faafu atolu.



40 41travellife 4/2021 Kam příště?

jsou resorty, při čemž v provozu je jenom jeden, a  to 
starší a cenově dostupný resort Filitheyo s pěkným ko-
rálovým útesem. Ostatní ostrovy jsou neobydlené. Fa-
afu atol je turisticky méně známý. Z obydlených ostrovů 
není pro návštěvu zajímavý žádný, nicméně obyčejné 
penziony se tu najít dají. Čas od času se tu vyskytuje 
i žralok obrovský (whale shark) a sezónně také manty. 

ŠnorcHlovácí a poTápěčský  
ráj dHaalu aTol 

Dhaalu atol (Nilandhe Atholhu Dhekunuburi) je větší 
přírodní atol a zahrnuje 44 ostrovů, z nichž je 7 obyd-
lených a na 10 jsou resorty. Ostatní ostrovy jsou neo-
bydlené nebo slouží jako farmářské. Živé korály a bo-
hatý podmořský život najdete právě na Dhaalu atolu. 
Nádherný korálový útes nabízí obydlený ostrov Rinbud-
hoo, kde je sice možné najít pár penzionů, ale fungují 
záhadně, lépe řečeno spíše nefungují. V sousedství se 
nachází několik dalších krásných přírodních ostrovů 
s nádhernými živými korálovými útesy a mnoha druhy 
různých podmořských kreatůrek, a  to luxusní italský 
resort Baglioni nebo St. Regis Vommuli, který patří 
k  TOP 10 nejluxusnějším resortům na Maledivách, 
cenově dostupný malý resortík Sun Siyam Vilu Reef 
nebo jeho sesterský a  částečně upravený ostrov 
Sun Siyam Iru Veli. Ujít si nesmíte nechat ani resort 

Angsana Velavaru se samostatně stojícími vodními 
vilami a luxusní resort Niyama s podmořskou restau-
rací a  nočním klubem. Na Dhaalu atolu jsem zatím 
zažila jedno z nejhezčích šnorchlování na Maledivách.

neznámý THaa aTol  
se žralokem obrovským

Thaa atol (Kolhumadulu) je více obydlený, ale mi-
nimálně turistický s nádhernými sandbanky (písečný-
mi mělčinami), který zahrnuje 62 ostrovů, z nichž je 
12 opravdu hodně obydlených, 2 industriální, 42 nád-
herných neobydlených, na jednom je vystavěn resort 
a na dvou ostrovech se resorty staví. Další 3 ostrovy 
na výstavbu resortu čekají. Ostrov Funaddu slouží 
jako industriální a nachází se tu továrna na zpracování 
ryb. Na obydlených ostrovech, které nejsou nikterak 
zajímavé, zatím nejsou žádné penziony a  ani hotely 
pro turisty. Sezónně je na tomto atolu možné spatřit 
žraloka obrovského (whale shark) a manty. 
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á lucie mohelníková 
na Maledivách od roku 2009 sezónně žije a procestovala už 128 
ostrovů. Byla první, kdo cestování na obydlené ostrovy představil 
a podílela se zde na projektech stavby a provozu nových hotelů. 
Zastávala funkci vicekonzulky na Honorárním konzulátu 
Maledivské republiky v ČR. Na Maledivy se můžete vydat nejlépe 
právě s ní a její cestovkou www.otherwayholiday.com.

Prodavač Na valho mas market aNeb Na trhu se sušeNými rybami v hlavNím 
městě male Na severNím male atolu


