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Pokud máte ve skříni nevyužitý pulovr z irské ovčí vlny, pak 
z něj vytěžte maximum a otestujte jeho schopnosti přímo 
v jeho rodišti. Kde? Na pobřeží Atlantického oceánu, a to ještě 
během probíhající zimy. Majáky jako ten ve Fanad Head 
(nahoře) byly postaveny právě k tomu, aby místnímu 
bezútěšnému počasí odolaly za každých podmínek. Tři 
domečky, které stojí u majáku na mysu v County Donegal,  
jsou stejně odolné a zahřívají je velké krby, které vysuší 
všechno, co venku promokne. Když je hezky, připadá v úvahu 
i procházka po krásné pláži Ballymastocker, která se vyrovná 
i těm exotickým, i když ne právě teplotou vody. 
Ubytování v majáku na dvě noci vyjde na 290 €/7 200 Kč; fanadlighthouse.com

Roadtrip 
podél irského 
Atlantiku

COUNTY DONEGAL
Cesta Wild Atlantic Way se táhne po délce 
2 500 km mezi přímořskou částí Donegalu 
v Severním Irsku a rybářským přístavem 
Kinsale v County Cork. 80 km od začátku 
cesty (pokud tedy pojedete tímto směrem) 
leží Malin Head, nejsevernější část celého 
ostrovního Irska, odkud dohlédnete na Fa-
nad Head a propast Hell's Hole, kde se 
mořské vlny rozbíjejí o útesy a šplouchají 
všude kolem. 

COUNTY SLIGO
Poté, co vás silnice povede po tyčících se úte-
sech ve Slieve League v jižním Donegalu, se 
pobřeží trochu vyrovná a postupně se dostanete 
do County Mayo. Mezi těmito dvěma oblastmi 
narazíte na nádhernou tříkilometrovou, do ob-
louku zahnutou pláž Streedagh Strand. Ně-
kdy tady zahlédnete části tří ztroskotaných špa-
nělských lodí, které pomalu vyplouvají na pláž 
a pak se znovu ztrácejí ve vlnách. Za pláží jsou 
duny, laguna a Benbulben – kopce s plochými 
vrchy podobné těm v amazonském pralese.

COUNTY GALWAY
Na půl cesty po Wild Atlantic Way se ocit-
nete v Galway, které stojí za návštěvu 
hlavně letos, kdy je evropským hlavním 
městem kultury (a ocitlo se také na seznamu 
Best in Travel v kategorii města v žebříčku 
časopisu Lonely Planet). Hudba je neoddě-
litelnou součástí Galway a v místních pu-
bech ji často uslyšíte v živé verzi. Pouliční 
muzikanti jsou skvělí a dotvářejí atmosféru 
města.

COUNTY KERRY
Jelikož pobřeží Atlantiku v západní části 
ostrova je extrémně členité, těžko říci, který 
bod je opravdu nejzápadnější. Obecně se 
ale říká, že je to Dunmore Head na polo-
ostrově Dingle. Cestou sem projedete kolem 
údajně 1 200 let staré kamenné kupolovité 
stavby Gallarus Oratory u Slea Head. 
Z Dunmore Head jsou krásné výhledy 
na Blasket Islands. Poslední stálí obyvatelé 
těchto ostrovů se odstěhovali v roce 1954.

COUNTY CORK
Mapa fiktivního světa ve Hře o trůny je čás-
tečně inspirována jihozápadem Irska, a to 
konkrétně ostrovem Emerald, připomínajícím 
tvarem ruku s pěti prsty: Ostrov na severový-
chodě Westerosu je prakticky jeho zrcadlový 
obraz. Mezi poloostrovy ve tvaru prstů leží 
County Cork a County Kerry. Nejčastěji 
návštěvníci vynechávají Sheep's Head, ale 
i pustina v této části ostrova má své kouzlo 
a ve vesnici Durrus najdete jednoho z nejlep-
ších výrobců sýrů.
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