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DOVOLEN KA

Škótsko 
Loch Ness & whisky

Musím vysloviť surovú prózu, ako je tu krásne: 
modré a fialové jazero medzi holými kopcami, 
to jazero sa volá Loch a každé údolie sa 
nazýva Glen, každá hora Ben a každý človek 
Mac... Škóti sú väčšinou zavalití, kvitnúcich líc 
a silných šijí; majú mnoho detí a sympatické, 
starodávne mená klanov.     Karel Čapek v Anglických listoch

Zostane už asi naveky mestskou legendou, že Joan Rowling prvý diel Harryho Pottera 
napísala za malým stolíkom v kaviarni v škótskom Edinburghu, hoci pôvod knihy o malom 
čarodejníkovi siaha do mesta Porto, kam spisovateľka odišla učiť. Mnohé edinburgské 
kaviarne si však na pani Rowlingovú nárokujú bez ohľadu na fakty a tak, keď sa prejdete 
kaviarňami v starom meste, nájdete v nich hneď niekoľko tabuliek s ironickým nápisom  
„J. K. Rowling never wrote here“. Takto sa voči záplave „zaručene autentických“ podnikov  

bránia tie ostatné, v ktorých ani omylom 
nemáta duch Harryho Pottera.

Kráľovská míľa 
Či už s Harrym, alebo bez neho, Edinburgh 
má beztak povesť strašidelného mesta a je 

na ňu aj patrične hrdý. Kto neverí, nech 
sa pod rúškom noci vydá na duchársku 
túru uličkami starého mesta: sprievodkyňa 
cestovnej kancelárie Satur Marianna 
Hozláková, ktorá má hlavné mesto Škótska 
v malíčku, osvetľuje prvú záhadu: Prečo 
je celé mesto také tmavé? Lebo Edinburgh 
postavili na vyhasnutých sopkách a kopce, 
ktoré obklopujú mesto, sú tiež sopečné 
pahorky. Na stavbu budov sa prevažne 
využíval čadič, čierna hornina sopečného 
pôvodu. Na čiernom čadičovom brale 
sa vypína aj jedna z dominánt, odkiaľ 
máte Edinburgh ako na dlani - opevnený 
hrad, bývalá kráľovská rezidencia. Odtiaľ 
sa môžete vydať na špacír po kráľovskej 
promenáde Royal Mile (Kráľovská míľa). 
Táto starobylá ulica dlhá 1,8 km, ktorá 
mimochodom tiež vedie po hrebeni sopky, 
je akoby výkladnou skriňou všetkého, 
čomu sa hovorí „traditional“ či „typical 
Scottisch“. A to je napríklad aj silná 
štvorka: gajdy, haggis, whisky a kilt. 

Gajdy, 
haggis, whisky, kilt 
Poďme na to pekne od zadku, a to doslova, 
pretože pod kiltom majú Škóti naozaj iba 

holé zadky. Klasický národný kroj kilt (nosia 
ho výhradne muži) sa pôvodne skladal z dvoch 
širokých pruhov látky, jeden bol zložený do 
záhybov (odtiaľ slovíčko kilted, plisovaný) 
a viazal sa okolo pása, pripomínajúc sukňu 
a druhý si škótsky elegán prehodil šikmo 
cez rameno, ale ruka zostávala voľná, aby 
sa mohla chopiť meča. Kilty sa šijú z látok 
s tartanovými (károvými) vzormi. Dnes je to 
vec módy, v minulosti však mal každý rodový 
klan svoj špecifický vzor, ktorým sa od seba 
odlišovali. Keď Škótsko po prehranej bitke 
v roku 1746 definitívne pripadlo Angličanom, 
tí priškripli Škótom krídelká, aj čo sa týka kiltu. 
Spolu s hrou na gajdy či pôvodným galským 
jazykom bolo jeho nosenie pod hrozbou 
krutého trestu zakázané. Kráľovská míľa je plná 
„kiltmakerov“, obchodíkov s rôznymi časťami 
károvanej škótskej garderóby a nepreberným 
množstvom tartanových vzorov. Ďalším 
lákadlom miestnych podnikov je haggis. 
Typická škótska pochúťka, údajne „len pre 
silné žalúdky“, no našinca odchovaného na 
bielych jaterničkách či tlačenke nemôže nijako 
zaskočiť. Haggis ponúka typický príklad, 
že lakomec Škót by zarezanú ovcu najradšej 
zjedol aj s chlpmi. Okrem mäsa totiž zužitkuje 
aj jej vnútornosti (pečeň, srdce, pľúca), všetko 

pekne poseká, zmieša s cibuľou, tukom 
a ovsenými vločkami, napchá do ovčieho 
žalúdka a uvarí. Škóti a haggis, to je vec 
národnej hrdosti par excellence. Poklonu mu 
zložil dokonca i najslávnejší škótsky básnik 
Robert Burns a zveršoval Ódu na haggis, 
v ktorej sa pochúťke v baraňom žalúdku 
takto prihovára: „Buď zdravá, krásna plná 
tvár kráľovnej jaterníc, ktorej žiara oslní...“ 
Ak vás Marianna Hozláková zoberie na 
folklórny škótsky večer, pravdepodobne 
ten rituál zažijete na vlastné oči: ako sa 
recitátor vrhá s nožom v ruke na uvarený 
ovčí bachor, freneticky recitujúc tieto 
verše. A čím burácavejší je jeho prednes, 
tým viac pohárikov whisky do seba 
pravdepodobne prevrhol. Škótska whisky, 
tá by vydala na samostatnú kapitolu. 
A zapíše sa určite i do vašich spomienok. 
Jej nadužívanie na potulkách drsnou 
krajinou je nielen prípustné, ale priam 
nutné, aj vzhľadom na miestne počasie. 
Veď keď príde leto, uťahujú si Škóti sami 
zo seba, býva to ten najkrajší deň v roku! 
 
 Doktor Jekyll a Mr. Hyde
O Robertovi Burnsovi a ďalších národných 
bardoch budete toho v Edinburghu počuť 
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viac než dosť, ale aby mesto dostálo svojej 
hrôzostrašnej povesti, patrí sa zoznámiť aj 
s jedným z jeho najslávnejších zloduchov. 
William Brodie pochádzal z rešpektovanej 
starobylej rodiny, a tak sa aj správal: bol to 
vážený občan mesta, diakon a člen mestskej 
rady, zručný tesár a vyhlásený výrobca 
nábytku. V noci sa však menil na zlodeja 
a kriminálnika, vykrádal pokladnice, ktoré 
sám cez deň inštaloval, raboval a lúpil, aby 
mal na hazardné hry a tiež si vydržiaval dve 
milenky súčasne. Nakoniec však odvisol na 
šibenici, ktorú dal sám postaviť. Jeho dvojitý 
život fascinoval Roberta L. Stevensona (rodáka 
z Edinburghu)a napísal o ňom román Podivný 
prípad doktora Jekylla a Mr. Hyda. Na 
legendárneho zločinca si môžete zaspomínať 
v jednej z krčiem s jeho menom neďaleko 
Kráľovskej míle. Edinburgh je vôbec skvelé 
mesto - väčšina zaujímavostí sa dá dosiahnuť 
pešo: ulica Royal Mile i Princess Street, hlavná 
obchodná tepna mesta, kráľovský palác 
Holyroodhouse, hrad, gotická katedrála sv. 
Gilesa i väčšina významných múzeí a galérií.  

 Orkneje,  
 Hebridy, Shetlandy
 Škótov je asi toľko čo Slovákov. Polovica 
obyvateľov žije v dvoch mestách, Edinburghu 

Golf sa zrodil pred šesťsto rokmi v St. Andrews 
na pobreží Severného mora. V tomto meste  
sídli aj najstaršia škótska univerzita, na ktorej  
sa dali dokopy princ William a jeho manželka  
Kate Middleton.  

KOLÍSKA GOLFU

a v o niečo väčšom Glasgowe. Druhá polovica 
obýva Highlands, hornatú škótsku vysočinu 
a priľahlé súostrovia Hebridy, Orkneje a 
Shetlandy, celkom okolo 800 väčších či 
menších ostrovov, z ktorých je obývaných 
asi stovka. Jeden z najväčších - ostrov Skye 
- z Vnútorných Hebríd pozná každý znalec 
škótskej whisky. Orkneje a Shetlandy patrili 
do 15. storočia Nórsku a dodnes tu cítiť 
škandinávsky vplyv. Orkneje navyše patria 
k najcennejším archeologickým lokalitám 
v Európe, ich Skara Brae, kompletnej 
dedinke z mladšej doby kamennej, sa hovorí 
aj „britské Pompeje“. Ostatné ostrovy sú 
dosiahnuteľné len trajektom či lietadlom, 
takže sa celkom zíde, ak jednotlivé presuny 
zabezpečí niekto za vás. Cestovná kancelária 
Satur aj tento rok pripravila pre všetkých 
„škótomilov“ niekoľko lákavých tematických 
okruhov. Buď sústredíte celú pozornosť na 
Edinburgh, alebo si urobíte okruh Škótskom 
z juhu na sever, pri jazere Loch Ness 
pozdravíte príšerku Nessie, jednou nohou 
vkročíte na Škótsku vysočinu a druhou na 
ostrov Skye. Tretia voľba znamená spojiť 
Edinburgh s prístavným mestom Aberdeen, 
navštíviť Highlands a trajektom sa preplaviť 
na Orkneje. Nabitý program v rámci 
10-dňového okruhu Škótskom a Írskom 
láka spoznať Edinburgh, Glasgow, Belfast, 
Cork i Dublin a konečne Škótsko v spojení 
s Faerskými ostrovmi a Islandom nabetón 
osloví tých najväčších frajerov-dobrodruhov. 
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