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Malta toho může nabídnout hodně, navíc na hodně malé ploše. Hodně historie, hodně pamětihodností,
zábava na hodně způsobů… Malta toho nabízí docela dost.

Maltské souostroví působí na mapě jako malá zrnka ve Středozemním moři, a přesto tvoří významný
most mezi Evropou a Afrikou. Možná se jedná o pozůstatek spojení mezi Sicílií a severoafrickým
pobřežím, které bylo přerušeno v pozdních třetihorách. Maltská republika je vzdálená jen 90 kilometrů
od Sicílie a 200 kilometrů od Tuniska.
Souostroví se skládá ze tří obydlených ostrovů, a to ostrova Malta (o rozloze 246 km2), ostrova Gozo
(o rozloze 67 km2) a ostrova Comino (3 km2), který je obydlen po dobu turistické sezóny a je jednou z
mála přírodních rezervací ve Středomoří. K souostroví náleží také tři neobydlené ostrovy menších
rozměrů Cominotto, Filﬂa Island a St. Paul´s Island. Ostrov Malta má svoji raritu – 364 kostelů,
vzhledem k počtu obyvatel má tedy tento ostrov více kněží, mnichů a jeptišek, než jakýkoliv jiný stát
na světě. Katolicismus je zakotven v ústavě a hraje v životě i politice ostrova velkou roli. Seznam
kostelů na Maltě a vyhledávaní bohoslužeb: ZDE (v katedrále sv. Pavla (Mdina) jsou nedělní mše
v 9:30, 11:00 a 18:00, ve všední dny v 9:00 a 18:00).
Ostrovy jsou téměř bez zeleně, přesto má Malta v sobě zvláštní přitažlivost. Vždyť i bájný Odysseus tu
údajně uvízl na dlouhých sedm let. Nejslavnější z podmořských jeskyní je právě Calypso's Cave, ke
které se váže pověst o krásné nymfě Kalypsó, které Odysseus neodolal. Tato jeskyně patří k největším
lákadlům Malty, i když nymfu asi neuvidíte.
Návštěvníky zde čeká sice samý kámen a převážně skalnaté pobřeží, nekonečná bělostná zástavba a
neustálé teplo, ale také ráj pro potápěče a příznivce vodních sportů, milovníky historie a umění,
dobrého jídla, pití a společenského života.
Maltské ostrovy jsou eldorádem vyznavačů pěší turistiky a cyklistiky, které přitahuje nejen krásná
příroda, ale i celoročně příjemné podnebí. I to hraje důležitou roli v oblibě potápění, protože teplota
vody neklesá pod 13°C ani v zimě. Vybavení si turisté mohou vypůjčit na mnoha místech. V
křišťálových vodách se dají provozovat i jiné vodní sporty – třeba plachtění nebo windsurﬁng.
Samozřejmě ani na Maltě se nezapomíná na dnes velmi oblíbený sport – golf. Marsa Sports Club nabízí
18 – jamkový golfový green, 17 tenisových a 5 squashových kurtů.
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Na Maltě si však může užít i rodina s dětmi malými i velkými a rodiče také nepřijdou zkrátka. Pod
severním cípem Malty leží malebná vesnice Mellieha. Je velmi oblíbená pro dovolenou rodičů s dětmi,
a to díky prostorné písčité pláži, což pro Maltu není typické – většina pláží je tady kamenitá. Kromě
písečné pláže sem míří mnoho rodin také kvůli bezpečnému pozvolnému vstupu do vody, a tak rodiče
i děti prožívají vodní radovánky v pohodě. Pro rodiny s dětmi jakéhokoliv věku je na Maltě atrakce
přímo velkolepá. Je jí rozlehlý vodní park Splash and Fun v malé vesničce Bahar ic-Caghaq. Obrovský
bazén vás může pohoupat na 1,5 m vysokých umělých vlnách, které připomínají rozbouřené
Středozemní moře.

Počasí
Malta leží v subtropickém pásu a na koupání už to jde i v květnu (spíš ale koncem měsíce).

Ubytování
Ubytování
Další ubytování
A další
A další
A další
http://holiday-malta.com/
2016
Nebo
https://www.airbnb.cz/rooms/7795384?checkin=02.07.2016&checkout=09.07.2016&guests=6&
s=iYWm4_IP

Doprava na Maltu
Nejjednodušší způsob jak se dostat na Maltu, je využít leteckou dopravu. Většina turistů na Maltu
zamíří některým z mnoha charterových letů, ale řada evropských leteckých společností nabízí i
pravidelné lety na tento středomořský ostrov. Například maltský národní přepravce Air Malta létá jak
http://cesty.in/
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na letiště do Prahy tak i do Vídně. Přímé lety z Prahy na Maltu má i ČSA. Na Maltském souostroví
najdete pouze jedno mezinárodní letiště. Leží asi pět kilometrů daleko od hlavního města Valletty a
každoročně jím projdou téměř 3 miliony cestujících. Méně obvyklá a také mnohem časově náročnější
je cesta lodí. Přístavy trajektů jsou jak na hlavním ostrově Malta, tak i na vedlejším Gozu.
Z letiště jezdí autobusy, ale pokud nejedete přímo do Valetty, musíte téměř vždy přesedat právě v
hlavním městě na hlavním autobusovém nádraží.
Cesta taxíkem z letiště má svá pravidla - v příletové hale je přepážka TAXI, tam řeknete, do jakého
města (vesnice) chcete, mají tam seznam s pevnými cenami, na přepážce zaplatíte a s prvním
taxikářem, který tam v taxíkářské frontě čeká, pojedete.

Místní doprava
Jelikož není Malta příliš rozlehlá, má tu výhodu, že všude je to blízko. Budete-li si už připadat dost
opálení a rádi byste vyrazili i na nějaký výlet, stačí jen nasednout do autobusu nebo si pronajmout
auto a v historické Vallettě nebo u vysokých Dingliho útesů jste za chviličku. Veřejná autobusová
doprava na Maltě je dobře organizovaná a autobusy jezdí každou chvíli.
MAPA linek: https://www.publictransport.com.mt/en/route-map
Vyhledání spojení: https://www.publictransport.com.mt/en/trip-planner
Pokud budete jezdit častěji, vyplatí se jiná než jednorázová jízdenka. Jednorázové jízdenky jsou
levnější v zimě (oproti létu), nejdražší jsou jízdenky noční (bez ohledu na roční období). Kdo chce
pobýt na Maltě delší dobu, vyplatí se karta s fotkou (ale nedělají to na počkání). Pro ty, kdo na Maltu
přijedou na týden, možná ocení kartu na 12 jízd – 12 Single Day Journeys (může to využít i víc lidí
najednou), nebo neomezenou týdenní kartu. Aktuální cenyZDE.
Mezi jednotlivým i maltskými ostrovy jezdí trajekty a také samozřejmě bezpočet menších výletních
lodí. Jestliže budete mít možnost, určitě zavítejte na malý ostrůvek Comino, kde se nachází
nejznámější maltská atrakce: Modrá laguna (Blue Lagoon).

Tipy na výlety
Mapa zajímavých míst (Google) ZDE
Když budete na Maltě, jistě navštívíte její hlavní město Valleta. Toto pevnostní město z 16. století
každého okouzlí svým slavným přístavem a rušnými uličkami. Město je pojmenované po Jean Parisot
de la Valette, francouzském šlechtici, velmistru Řádu svatého Jana a vůdce obránců během tureckého
obléhání Malty v roce 1565.
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Úžasná atmosféra uzoučkých uliček je nezapomenutelná. Jen je dobré vědět, že město je umístěno
velmi působivě na několika pahorcích, ale ty jsou spojeny mnoha schody. Valetta dýchá historií. Za
vidění určitě stojí i místní pevnost St. Elmo ve Valletě.
Každý národ, který si Maltské souostroví podmanil, vtiskl ostrovu svůj jedinečný otisk kultury. Asi
největší rozkvět architektury nastal v době vlády Maltézských rytířů – Johanitů. No, a proto
nezapomeňte navštívit Palác Velmistra. Je určitě podivuhodné, že jedním z velmistrů byl i český rodák
– hrabě Kinský.

Po stopách apoštola sv. Pavla
V roce 60 n.l. ztroskotala na pobřeží Malty galéra, ve které byl apoštol Pavel převážen do Říma jako
vězeň čekající na soudní proces. Tříměsíční pobyt sv. Pavla na Maltě dal základ jedné z
nejunikátnějších katolických kultur na světě.1)
Skutky apoštolů, kapitola 28:
1 Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta.
2 Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima.
3 Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem.
4 Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou: „Ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně
odplaty nedovolila, aby zůstal na živu.“
5 Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo.
6 Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je
to nějaký bůh.
7 Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a tři dni se o nás laskavě staral jako o své hosty.
8 Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho.
9 A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval.
10 Štědře nás obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu.
11 Po třech měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově…

Na místě, kam měl sv. Pavel připlout a kde rozdělali oheň, dnes stojí kostel Ztroskotání sv. Pavla /
San Pawl tal-Hgejjeg / St. Paul Shipwreck (někdy se označuje jako kostel na památku vatry – Church of
the Bonﬁre) – 35.94928°N, 14.40688°E.
San Pawl Milqi – jsou ruiny nejrozsáhlejší zemědělské usedlosti z římského období, které kdy byly
objeveny na Maltě – GPS 35.9355°N 14.4131°E.
Podle tradice zde měl sv. Publius, správce a první biskup Malty, přivítat sv. Pavla po jeho ztroskotání.
Důkazy o křesťanské úctě na tomto místě máme pouze prostřednictvím kaple ze čtrnáctém století. Na
místě byl chrám zasvěcený řeckému bohu Apollónovi. Nedaleko je kaple San Pawl Milqi (Uvítání sv.
Pavla). Zde měl také sv. Pavel pokřtít prvního Malťana – GPS 35.93341°N, 14.41192°E.
V maltském hlavním městě Valleta je jeden z nejstarších kostelů – katedrála Ztroskotání svatého
Pavla byla postavena na připomínku příchodu svatého Pavla. Ve městě je barokní spolukatedrála sv.
Jana Křtitele a velmistrův palác, sídlo rytířů Johanitů.
http://cesty.in/
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V Rabatu se nachází raně křesťanské katakomby a jeskyně, kde údajně sv. Pavel žil a kázal po svém
připlutí na Maltu.
Mdina [im-dina] je bývalým římským hlavním městem Malty. Zde sv. Pavel údajně přivedl římského
guvernéra Publia ke křesťanství, a ten se následně stal prvním biskupem Malty. Katedrála v Mdině je
údajně postavena na místě původního Publiova domu.
Farní kostel v Mosta, jehož kopule je replikou Pantheonu v Římě, skrývá impozantní nástěnné malby
zobrazující výjevy ze života Ježíše Krista.
Dnešní podobu celého souostroví výrazně ovlivnily nadvlády Féničanů, Kartiginců, Římanů,
Byzanťanů, Normanů, Kastilčanů, Arabů, Johanitů a v neposlední řadě Britů. Velký vliv na místní
kulturu měl příchod řádu maltézských rytířů. Snad právě pro tuto různorodost kultur je Maltské
souostroví a převážně ostrov Malta velice bohaté na historické památky. Tři z nich naleznete a listině
kulturního dědictví organizace UNESCO: hlavní město Valleta, megalitické chrámy na ostrovech Malta
a Gozu, Hypogeum v Hal Saﬂieni.
Vše je tu snadno dostupné a velmi blízko – v jednom dni můžete dopoledne poznávat historii nebo se
učit angličtinu, odpoledne můžete relaxovat a sportovat u moře, večer pak nakupovat a v noci se
bavit. Návštěvu ostrovů vyhledávají lidé, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině, protože jazykové kurzy
angličtiny jsou na Maltě vyhlášené. Jeden z nejmenších suverénních států Evropy se dá
charakterizovat označením – ostrovy pohody a úsměvů.
Velkým zážitkem jsou na ostrově také místní karnevaly. Malta je známá svými festivaly – festa. Každá
vesnice má svého patrona, jehož je festa oslavou. Tato oslava, pořádaná v hlavní sezóně téměř každý
týden, je pro každého možností k návštěvě a poznání života lidí žijících na maltském venkově.
Dovolenou na ostrově Malta lze spojit s navštívením dvou sousedních ostrovů Gozo a Comino, dále
hlavního města Vallety, či bývalého hlavního města Mdina. Na Maltě se člověk může vydat po stopách
sv. Pavla – jednoho z apoštolů nebo podlehnout nutkání shlédnout prehistorické chrámy a
archeologická naleziště. Malta je velmi bohatá na historické památky.
Na jejím území se nacházejí tři památky zapsané do Kulturního dědictví UNESCO - hlavní město
Valleta jako celek, takzvané Hypogeum v Hal Salﬁeni, megalitické chrámy na Maltě a Gozo. Jsou z
obrovských bloků kamenů poskládaných na sebe bez přispění jakékoliv techniky. Zajímavostí je, že
chrámy jsou mnohem starší než slavná Cheopsova pyramida v egyptské Gíze – odborníky jsou
považovány za nejstarší na světě. Megalitické chrámy se nachází v Hagar Qim a Mnjadře na jižním
pobřeží.
Na jižním pobřeží Malty můžete od východu slunce obdivovat celou řadu odstínů modré v Blue Grotto
(Grotto Sea cave)
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Gozo je ostrov zaslíbený potápěčům a romantickým duším. Místo, které vám určitě vyrazí dech, má
název Azure Window neboli Azurové okno. V okolí tohoto skalního oblouku je plno jeskyní a
pestrobarevných korálových útvarů, ke kterým se dostanete úzkým průsmykem ve skalách. Na
ostrově Gozo je vyhlášená pláž s červeným pískem s názvem Ramla Bay.
Poblíž Ramla Bay se nachází Jeskyně Kalypso (Calypso Cave) v Xaghra a výhledem na rudé
písky z nejlepších pláží ostrova Gozo, Ramla l-Ħamra (Ramla Bay). Tuto jeskyni měl zmiňovat
Homér v Odyssei. Někdo je dokonce přesvědčen, že Gozo je ostrov Ogygia a jeskyně je ta, kde
krásná nymfa Calypso po dobu sedmi let zadržovala Odyssea jako vězně lásky.
Samotná jeskyně není moc působivá, ale je to aspoň nějaké spojení s řeckou mytologií.
Šest dní se živili plavci masem posvátného stáda. Sedmého dne ráno se utišilo moře a mohli vyplout. Thrinakie zmizela na obzoru za
jejich zády a na všechny strany se prostírala pustá vodní hladina. Zeus už neodkládal trest. Vyslal na modrou oblohu černé mračno,
rozpoutal bouři a mrštil po lodi bleskem. Koráb se v bouřlivých vlnách naklonil a plavci byli smeteni do moře. Naživu zůstal jen
Odysseus, který nepožil masa Héliových dobytčat.
Na troskách lodi připlul desáté noci od ztroskotání k ostrovu Ogygii. Na ostrově bydlila uprostřed kvetoucích hájů ve stinné
jeskyni nymfa Kalypsó. Nymfa Odyssea přijala ve svém klenutém příbytku obrostlém révou a hostila ho a snažila se, aby zapomněl na
okolní svět. Po sedm let zdržovala Kalypsó Odyssea na ostrově a nedovolovala mu odplout.
Konečně se nad nešťastným zajatcem slitovala bohyně Athéna a přimluvila se za něho u vládce bohů Dia. Zeus vyslal k nymfě posla
bohů Herma s příkazem, aby Odyssea propustila.
Odysseus seděl jako obvykle na břehu moře, díval se do dálky na neklidné moře a plakal steskem po domově. Tu uslyšel za sebou hlas.

„Nerada se s tebou, Odyssee, rozloučím,“ promluvila Kalypsó, „byl bys žil v mém zajetí navěky, mohl jsi být věčně mladý a
nesmrtelný. Ale Diovu příkazu se nemohu vzpírat. Postav si prám a vydej se na cestu do vlasti.“
Odysseus nemohl uvěřit, že ho nymfa propouští. Když se z údivu vzpamatoval, radostně se chopil sekyry a začal kácet stromy. Brzy si
postavil prám. Nymfa hrdinu opatřila jídlem a pitím.
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Na břehu pod Calypso Cave jsou vidět ruiny opevnění postavené maltézskými rytířů v polovině
18. století, který sloužilo jako obrana proti dobyvatelům.
Vesnička Popeye Popeye Village Fun Park, Triq Tal-Prajjet, Mellieha, Malta. GPS 35.960866,
14.341081 MAPA

Saltpans - dobývání soli z moře na ostrově Gozo. GPS 36.07959, 14.24695

Krátery na Maltě
Na Maltě je několik velmi zajímavých kráterů - jak mořských (na podívání i na potápění), tak i
suchozemských:2) (kromě uvedených ještě třeba Matteu's Crater Malta, Bahrija Malta, Malta's Circular
Bays)
Inland Sea Dwejra Gozo (Qawra) – laguna s mořskou vodou na ostrově Gozo spojená se
Středozemním mořem úzkou skalní branou, kterou mohou za klidného počasí proplouvat
rybářské lodě. GPS 36.05365,14.19355.

Black Lagoon Dwejra Gozo (Fungus Rock) – přírodní rezervace s možností šnorchlování. GPS
36.045833,14.190833 Zajímavostí je skalní oblouk – Azurové okno GPS 36.053333,14.188333 –
na jeho prohlídku na živo je už ale pozdě, protože v březnu 2017 se oblouk zřítil do moře
Cestovatelské stránky - http://cesty.in/
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Blue Hole Dwejra Gozo – jedno z nejoblíbenějších míst na potápění na Maltě (poblíž Azurového
okna)

Pembroke beach Malta – snad mikrokrátery na skalnatém pobřeží (možná jen důsledek eroze)
GPS 35°55′35″N 14°28′51″E

Il-Maqluba, vesnice (2700 obyv.) Qrendi, Malta. GPS 35°50′3″N 14°27′32″E

http://cesty.in/

Printed on 2020/10/15 18:07

2020/10/15 18:07

9/12

Památky UNESCO
Valletta
Opevněné město má památky fénické, řecké, římské, byzantské, arabské i křesťanské.

Hypogeum Hal Saﬂieni
Podzemní prostora vytvořená kolem roku 2500 př. n. l. jako nekropole.

Megalitické chrámy na Maltě
Sedm megalitických chrámů na ostrovech Malta a Gozo, mezi nejvýznamnější patří Ggantija. (Z
přístavu Mgarr Harbour, Mġarr sem jezdí autobus 322 – trvá to 45 minut).
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Muzea
O Maltě a její fascinující minulosti se můžete něco dozvědět i prostřednictvím mnoha muzeí. Vstupné
není vyloženě závratné, ale šrajtoﬂi vám provětrat trochu může. Stránka se vstupným:
http://heritagemalta.org/book-buy/admission-fees/
Do některých muzeí dávají rodinnou slevu v neděli (Domvs Romana, Katakomby sv. Pavla (St. Paul’s
Catacombs) a Národní museum (National Museum of Natural History).
Malťané jsou hrdí na pravěkou kamennou sošku Spící ženy (Sleeping lady of Malta), jejíž originál
objevený v chrámu Hal Saﬂieni (Ħal-Saﬂieni) je uložený v muzeum archeologie.

Poznat prostý život na venkově, podívat se na řemesla Malty před stovkami let umožňuje Muzeum
folkloru (Folklore Museum).
Jak byste asi očekávali od národa námořníků, ostrovy mají spoustu suvenýrů s touto tématikou.
Autentický maltský trajekt je v Malta Maritime Museum. Budovy, kde se muzea nachází, jsou také
samy o sobě hotovými skvosty. Národní muzeum výtvarných umění se nachází v rokokové stavbě,
zatímco větrný mlýn Ta’Kola Windmill (stále v provozuschopném stavu) na ostrově Gozo, umožňuje
krok do venkovských časů na Maltě.

Kuchyně
Kuchyně na Maltě je do velké míry ovlivněna všemi národy, které nad ostrovem měly v průběhu
staletí nadvládu. Mísí se zde kontinentální evropská kuchyně s arabskými vlivy, v posledních letech i
okořeněná o tradiční pokrmy anglické kuchyně. Obrovský vliv na stravování Malťanů má i nedaleká
Itálie, především její největší ostrov Sicílie. Odtud Malťané přejali recepty na jednoduché těstoviny,
pizzu a jiná jednoduchá italská jídla. V turistických letoviscích na pobřeží se hojně rozmáhají i
restaurace zaměřené na asijskou kuchyni. Pokud Vás tedy omrzí nabídka evropských jídel, můžete
zajít do čínské, indické nebo thajské restaurace.
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Určitě ochutnejte národní rybu zvanou lampuka nebo některou jinou rybu, které jsou vynikající
grilované i dušené. A na závěr doporučujeme pastizzi – taštičky z listového těsta. Nebyli jste na Maltě,
pokud nezkusíte ochutnat nejtypičtější ze všech maltských jídel fenkata, což je králík pečený nebo
dušený na víně s česnekem.

fenkata

pastizzi

Mapy Malty / Maps of Malta
Mapa zajímavých míst / Big map with places of interest
Mapa Malty a ostrova Gozo / Malta & Gozo
Podrobná mapa Malty / Detailed road map of the Maltese Islands 1 : 50 000 (1 cm = 0,5 km )
Valletta
Mdina
Mdina

Odkazy
http://malta.svetadily.cz
http://www.minutex.cz/malta/
https://cz.pinterest.com/sbaker0783/malta/
http://travelwithbender.com/travel-blog/malta/top-5-things-to-do-in-malta/
1)

https://www.gov.mt/en/Pages/st-pauls.aspx
2)

O kráterech blíže na http://www.everythingselectric.com/forum/index.php?topic=469.0
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