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M A L D I V Y

MALDIVY
– RAJ NA ZEMI DOSIAHNUTEĽNÝ 

PRE KAŽDÉHO

Gili Lankanfushi, ktorý sa nachádza na 

severnom Male atole, patrí k jednému 

z najluxusnejších a najprírodnejších 

rezortov na Maldivách. 

Miestny General Manager na bicykli.

Letecký pohľad na husto osídlené 

hlavné mesto Male. Malé mravenisko.

Lucie Mohelníková TEXT a FOTO
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Keď sa povie čarovné slovíčko „Maldivy“, 

vybaví sa vám neskutočne azúrovo krištáľová 

voda, biele piesčité pláže, plantáže paliem, 

domčeky na koloch – vodné bungalovy 

a všetko, čo k tropickému raju patrí. Lenže 

Maldivy nie sú len tieto spomínané atribúty, 

je ich oveľa viac.

Takto vyzerajú korály v noci, keď sa 

na ne zasvieti  svietidlom.

Gili Lankanfushi, 

The Private Reserve. 

Obývacia izba, 

z ktorej je výhľad na 

oceán v jednej 

z najväčších vodných 

víl na svete.
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Lime - Underwater Spa. 

Podvodné kúpele v rezorte Huvafen 

Fushi Per Aquum.
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ALDIVY SA NACHÁDZA-

JÚ v  Indickom oceáne se-
verozápadne od Srí Lanky 

a  ležia na rovníku. Rozkladajú sa na viac 
ako 90 000 km2 a to v dvoch radoch atolov, 
ktoré vznikli sopečnou činnosťou, ktorými 
rovník, medzi atolmi Suvadiva a Addu, pre-
chádza. Až 99 % Maldív sa skladá z mora 
a to jedno percento tvorí 1 196 nádherných 
koralových ostrovov, ktoré sú zoskupené do 
26 prírodných atolov, administratívne 20 
atolov: Haa Alifu, Shaviyani, Noonu, Raa, 
Baa, Lhaviyani, Kaafu, Alifu Alifu, Alifu 
Dhaalu, Vaavu, Meemu, Faafu, Dhaalu, 
Th aa, Laamu, Gaafu Alifu, Gaafu Dhaalu, 
Fuvahmulah (Gnavijani) a Seenu (Addu).
Teraz sú Maldivy moslimskou krajinou, ale 
pôvodne boli budhistickou a  práve vďaka 
budhistickým koreňom a vplyvom západ-
ných turistov tu nie je islam taký prísny ako 
v iných moslimských krajinách, aj keď nie-
ktoré médiá občas strašia rôznymi článka-
mi, ktoré iba zbytočne vyvolávajú paniku. 
Ak by Maldivy boli radikálne a nebezpečné, 
ročne by ich nenavštevovalo jeden a pol mi-
lióna turistov.

MOŽNOSTI POBYTOV

Ako sme už spomenuli, na Maldivách sa dá 
dovolenka stráviť hneď niekoľkými spôsob-
mi - a to v rezorte, na obývanom lokálnom 
ostrove, na lodi alebo hneď kombináciou 
všetkých alebo niektorých týchto spôsobov.
Rezorty
Na Maldivách znamená slovo rezort „jeden 
ostrov, jeden hotelový komplex“. To zname-
ná, že je tu ubytovanie, niekoľko reštaurácií, 
kaviareň, bar, potápačské centrum, centrum 
vodných športov, lekár, na niektorých aj 
detské ihriská a  len pár maličkých obcho-
dov so suvenírmi. Nedá sa tu kúpiť nič iné 
ako suveníry a opaľovací krém. Rezort má 
vždy niekoľko typov izieb a ubytovania, od 
plážových víl/bungalov cez vily v záhrade/ 
vnútri ostrova alebo vodné vily – domčeky 
na koloch. Ceny čohokoľvek sú tu pomerne 
vysoké.
Obývané lokálne ostrovy
Lokálny ostrov je obývaný ostrov čiže rybár-
ska dedina, kde žijú miestni obyvatelia. Nie 
sú to luxusné rezorty. Je to lacnejšia verzia 
dovolenky medzi miestnymi obyvateľmi, ale 
predovšetkým tiež zážitková. Uvidíte bežný 

Ras Beru, miestna tradičná skupina, 

ktorá sa nazýva boduberu.

Huvafen Fushi Per Aquum - RAW 

reštaurácia ponúka úžasné jedlá.

Uvítací nápoj v jednom z penziónov na 

ostrove Fehendhoo, ktorý sa nachádza 

na známom Baa atole.

Autorka fotografií, Lucia Mohelníková, 

na lokálnom ostrove Feridhoo 

v Alif Alif atole.

ff hi PP

Maldivská špecialita po každom jedle. 

Betlové orechy, klinček, list Bile 

a ďalšie prísady.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tM ldi ká šš i lit k ždž j dl
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Fehendhoo, Baa atol. 

Pohľad zo „sand bank“ - piesočné plytčiny, 

kde si môžete vychutnať napríklad piknik 

alebo romantickú večeru pri západe slnka.

Dhathuruveringe - Zeleninový a ovocný trh 

v Male. Väčšina zeleniny a ovocia sa na 

Maldivy dováža a je drahšia 

ako v Európe.

Romantická, symbolická svadba 

na pláži.

Prechádzka miestnou tradičnou 

loďkou dhoni pri západe slnka na 

koralovom ostrove - atole Laamu.

Tradičné maldivské raňajky - Mashuni. 

Kto ochutná túto maldivskú pochúťku, 

bude ju navždy milovať.
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Whale Shark - žralok obrovský. 

Nedokážete si predstaviť, aký je to 

krásny zážitok s ním šnorchlovať 

alebo sa potápať. 

Amphiprioninae - klaun, ktorého po-

známe z rozprávky ako rypičku Nemo.

Nočné pozorovanie mánt na 

severnom Ari atole. Manty (raje) 

je možné pozorovať pri plavbách 

na turistických lodiach.

Surfovanie na severnom 

Male atole.

maldivský život. Občas robotníkov na stav-
be, občas pálenie odpadkov, sem-tam PET 
fľašu alebo iné nečistoty na ostrove a pláži. 
Možno to znie trochu drsne a mnohých to aj 
odradí, ale je to tak, ako to je, pravý a nefal-
šovaný maldivský život. Tento druh cesto-
vania viac-menej volia tí, ktorí chcú spoznať 
miestnu kultúru a  zažiť niečo iné ako len 
pobyt v rezorte a byť odkázaní ibana služby 
rezortov. Nejde vždy iba o cestovateľov, ktorí 
na rezort nemajú peniaze, lokálne ostrovy 
navštevujú a tiež si kombinujú pobyty s re-
zortmi cestovatelia tak nízkorozpočtoví, ako 
aj tí bohatší. Kombináciou tak spoznáte dva 
svety.
Cestovanie po lokálnych ostrovoch je povo-
lené od roku 2010, keď bol v januári otvore-
ný prvý registrovaný penzión. Za povolenie 
a sprístupnenie Maldív aj menej majetnejšej 
klientele môžeme byť vďační demokratic-
kému exprezidentovi Mohamedovi Nashe-
edovi (Anni), jednému z najlepších mužov 
maldivskej politickej scény. Predtým bolo 
cestovanie po lokálnych ostrovoch zaká-
zané a ostrovy sa mohli navštevovať iba na 
povolenie, ktoré bolo spoplatnené a  ktoré 
udeľovala vláda len fi lmárom, fotografom či 
rôznym výpravám. Získať povolenie nebolo 
vôbec jednoduché. Lokálne ostrovy s povo-

lením cestovať sa naozaj veľmi a rýchlo me-
nia. Teraz sa dá medzi ostrovmi pohybovať 
slobodne a na vlastnú päsť.
K  jedným z  najkrajších obývaných lokál-
nych ostrovov, ktoré sú dostupné loďou, 
patria Th inadhoo (atol Vaavu), Fehendhoo 
(atol Baa), Dhigurah (Alif Dhaal), Omadhoo 
(Alif Dhaal), Feridhoo (severný Ari atol), 
Th oddoo (atol Alif Alif) a Ukulhas (severný 
Ari atol).
Krásnych ostrovov je naozaj veľa. Je jasné, že 
tie krajšie a menej obývané a preplnené turis-
tami sú ďalej od hlavného mesta Male. Nád-
herné ostrovy sú na severe, napríklad Vas-
hafaru, Kelaa a Hanimadhoo, alebo na juhu, 
ostrov Gan na Laamu atol, ktorý je spojený 
mostami s niekoľkými ďalšími ostrovmi, kde 
sa natáčal posledný Rogue One: A Star Wars 
Story, alebo tiež ostrov Fuvahmulah, ktorý 
je zároveň aj atolom a ako jediný na Maldi-
vách nemá pieskovú pláž, ale tvoria ju malé 
kamienky. Ostrovy sú, však ďalej a musí sa 
na ne letieť vnútroštátnym letom.
Na obývaných ostrovoch nájdete veľmi vý-
nimočne ubytovanie blízko pláže – plážo-
vý bungalov, a keď, tak je toto ubytovanie 
drahšie. Vodné vily – baráčiky na koloch 
na obývaných lokálnych ostrovoch nikde 
na Maldivách nenájdete! Väčšina penzió-
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Plážový bar Plumeria na ostro-

ve Thinadhoo, Vaavu atol.

Maafushi na Kaafu atole. Ostrov, 

kde bol otvorený prvý penzión, 

ktorý  je preplnený turistami.

Zátišie na ostrove 

Thinadhoo na Vaavu atole.

Fotografi a z Myaru Kandu, zachytená 

potápačmi z Plumeria Dive Centera, je 

najznámejšie miesto na Vaavu ostrove, kde 

môžete stretnúť až 7 rôznych druhov žralo-

kov a ďalšie druhy rôznych rýb.

nov a  hotelov sa nachádza vnútri ostrova. 
Ostrovy sú malé, takže je to na pláž čo by 
kameňom dohodil. Za hotely, ktoré sú na 
pláži, si budete musieť priplatiť!
PRAVIDLÁ NA OBÝVANÝCH LOKÁL-

NYCH OSTROVOCH

Zákaz požívania alkoholu, ktorý rovnako 
nikde na lokálnom ostrove nekúpite, preto 
tiež heslo: „Pravé Maldivy, dovolenka bez 
opice!“ Naozaj to má veľa výhod. Alkohol si 
môžete dať v rezorte, kam sa môžete v rám-
ci výletu alebo exkurzie pozrieť, alebo tiež 
na safari lodi a ďalej na Sand Bank, Picnic 
(BBQ) ostrovoch a neobývaných ostrovoch. 
Ak sa však opijete veľa, nepustia vás späť na 
lokálny ostrov a budete musieť zostať tam, 
kde ste sa opili dovtedy, pokiaľ nevytriezvie-
te. Ak ste v rezorte, tak to znamená kúpiť 
si drahú izbu na jednu noc. Na lokálnych 
obývaných ostrovoch sa dá kúpiť a  kon-
zumovať nealkoholické pivo, víno aj sekt. 
Neskúšajte v  batožine prepašovať alkohol. 
V  poslednom čase to naozaj veľmi strážia 
a sú za to vysoké pokuty a tiež postihy. Na 
ostrovoch je tiež zakázaný alkohol. Žiadne 
bary a nočný život tak ako na Srí Lanke ale-
bo v Th ajsku na Maldivách nenájdete. Jeden 

z najlepších hotelov na lokálnych ostrovoch, 
hotel Plumeria, ktorý sa nachádza na ostro-
ve Th inadhoo, má vlastnú safari loď, ktorá 
kotví pri ostrove a hotel ju prevádzkuje ako 
plávajúci bar. Ak by ste sa naozaj veľmi opili, 
jednoducho strávite noc na lodi a ráno vás 
zavezú späť na ostrov. Všetko v rámci po-
bytu.
Zákaz nudizmu a tiež kúpanie sa v bikinách 
na pláži na obývanom lokálnom ostrove 
tam, kde nie je vyhradená pláž pre turistov. 
Na nevyznačených miestach sa nesmiete 
kúpať v dvojdielnych plavkách či bikinách. 
Hrozí vám  pokuta až 200 USD a 24 – 48 ho-
dín vo väzbe. Verte, že v miestnom väzení by 
ste byť nechceli. Bikiny pláže pre turistov sú 
na väčšine obývaných ostrovoch, kde stoja 
aspoň dva penzióny. Ak ste na obývanom 
ostrove, kde ešte nie je zriadená privátna 
pláž pre turistov, tričko z mikrovlákna alebo 
tričko na surf, legínsy alebo plavkové kraťasy 
sú na kúpanie perfektné. Opäť to niektorí 
cudzinci nerešpektujú, následky si nesie 
každý sám. Nosiť bikiny môžete kdekoľvek, 
len nie na obývaných lokálnych ostrovoch, 
napríklad na Sand Bank, v rezortoch, na 
BBQ ostrovoch, piknik ostrovoch.  �

Maldivský 

dôchodca.
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