
Vzdělávací zájezd do Irské republiky a Severního Irska 

4. 9. – 14. 9. 2019 

 

Začátek školního roku jsme letos zahájili na třetím největším ostrově Evropy, v nádherně zelené 

krajině Irska. Cestu jsme měli náročnou, ale se šikovnými řidiči pohodově ubíhala. První zastávka 

nás čekala ještě ve Francii na Omaha Beach – místě vylodění spojenců během 2. světové války.  

 



 

Plavba do Irska byla náročná, 18 hodin na trajektu není pravda málo, ale nová loď, která začala 

svoji pouť na jaře roku 2019, nám poskytla vše potřebné včetně pohodlných kajut, restaurací, 

obchodů, kina, společenských místností i velikou venkovní palubu. 

 



 

 

Po doplutí do Irska nás čekal náročný program, který jsme zahájili ve skanzenu Irish National 

Heritage Park, ve kterém je zmapováno osídlení ostrova od 7. století. Výborný průvodce 

v dobovém kostýmu nás typicky irským přízvukem seznámil nejen s historií, ale také angličtinou, 

na kterou jsme si museli velice rychle zvyknout. 



 

Zpočátku jsem si myslela, že v Irsku nebude nic zajímavého, ale pravdou je opak. Byl to úžasný zájezd, užila 

jsem si ho se svými kamarády. Místní obyvatelé byli velmi přátelští. Města byla velmi pěkná, všude byly 

obchody, takže jsem mohla dobře nakoupit. Kdybych nejela na tento zájezd, tak nevím, kdy tuto krásnou 

zemi prozkoumám. 

Thi Thu Tra Miriam k5A 

 



 

Líbila se mi cesta trajektem a ubytování v rodinách. Nelíbila se dlouhá cesta autobusem. V Irsku ovšem bylo 

samo o sobě hezky. 

Jakub, k5A 

 



Procházka údolím dvou jezer, Gledanlough, v NP Wicklow Mountains nás navnadila na magicky 

zelenou a velmi půvabnou krajinu, která nás provázela celou naší cestou. 

 

 



Přestože byl začátek září a voda více než studená, našli se odvážlivci, kteří vyzkoušeli krásu irské 

přírody „na vlastní nohy“. 

 

Třetí večer a čtvrtý den našeho putování jsme strávili v Dublinu, kde jsme se ocitli uprostřed 

bujarého pátečního veselí a ráno jsme zhlédli Trinity College, Dublin Castle, Christ Church 

Cathedral a památník slavného rodáka Oscara Wilda. 

 



 

Zájezd do Irska se mi líbil, nejvíce asi prohlídka měst Dublin a Belfast, Cliffs of Moher a jízda trajektem.  

Méně se mi již líbil výstup na Diamantovou horu , ale i přesto jsem si tento výlet užila a nelituji, že jsem 

šla, výhled byl nádherný.  

Anna, k4A 

 



 

1. Co mě zaujalo nejvíce, byla ta nádherná příroda. Ty lesy, kopce, louky, všude zeleno, čistá voda v řekách 

a jezerech. To vše má svoje kouzlo. 

2. Lidé jsou tam neskutečně milí. Pohostinnější lidi jsem fakt v životě neviděl. 

3. Škoda je, že jsme si na některých místech nebyli tak dlouho, protože ta místa by si rozhodně zasloužila 

více pozornosti. Také mi vadilo, že v těch městech bylo docela dost bezdomovců a žebráků, kteří křičeli 

na lidi a někteří byli i agresivní. Ale ne všichni. 

Adam, 2.A 

 



 

Naší další zastávkou byl Belfast a zde proslulé vězení Crumlin Road Gaol. 

 



 

Mně se samozřejmě zájezd hrozně líbil, viděla jsem spoustu zajímavých věcí a bylo to prostě krásné, jela 

bych i znova.  

Markéta, k4A 

 



Pohnutou historii města jsme si připomenuli u Peace Wall a s Belfastem se rozloučili v loděnicích 

Harland and Wolf, kde byl v letech 1911–1912 postaven slavný Titanic. 

 

 



Zájezdu bych dal známku 1. Nejvíce se mi líbily Obrovy schody. Irská příroda byla moc pěkná a užil jsem si 

výšlap na Diamantovou horu. Na trajektu to bylo zábavné, hráli jsme různé hry a cesta autobusem byla taky 

celkem fajn. Hostitelské rodiny jsme měli super a hostely taky. 

Martin, s2A 

 

Zastávkou u vesničky Cushendun jsme potěšili i fanoušky série Hra o trůny. 

 



Ještě krásná alej Dark Hedges, závěsný most Carrick a Rede a hurá na Obrův chodník. 

 

 



 

Letošní zájezd do Irska se mi strašně moc líbil. Příroda byla nádherná, všude byla zelená barva a čerstvý, 

svěží vzduch. Nepršelo, počasí nám krásně vyšlo, sluníčko nám svítilo. I když byla někdy trochu zima 

a profukoval vítr, jsem ráda, že jsme nemuseli vytahovat pláštěnky. 

Naše průvodkyně byla suprová. Spoustu věcí jsme se dozvěděli a jsme zase o něco chytřejší. Hodně se mi 

líbily "obrovy schody" a lávka. Vím, že jsme toho navštívili strašně moc a mně se všechno líbilo. Města byla 

také nádherná. Dublin, Belfast i Galway nebo Cork byly úžasné a jsem ráda, že jsme tam byli.  

Cesta, i když byla náročná, nebyla tak špatná, jak jsem předpokládala. Já jsem se hezky vyspala, ale moje 

spolusedící v autobuse že prý vůbec. Trajekt byl pozoruhodný. Měl menší smíšený obchod, kde byla většina 

věcí předražená, ale bylo tam spoustu dobrého jídla. Po cestě se mi nedělalo špatně, asi jsem si už zvykla.  

Do Irska bych se ráda vrátila znovu a určitě, až budu starší, tak se tam podívám. Tento zájezd bych 

doporučila i ostatním. Byl naučný a plný přírody a památek. 

Nikola, k4A 

 



 

Šestý den našeho pobytu na nás čekal výstup na Diamantovou horu, to už jsme se ocitli 

na západním pobřeží Irska. 

 



Zájezd do Irska se mi opravdu moc líbil a skvěle zahájil nový školní rok. Byla jsem nadšená jak z příjemných 

hlavních měst Dublinu a Belfastu, tak z nádherné irské přírody. Nejvíce jsem si asi užila výšlap na Diamond 

Hill. I když to bylo celkem náročné, výhled z vrcholu opravdu stál za to. Moc mile mě také překvapilo, jak 

jsou Irové milí, nejen naše hostitelské rodiny, ale třeba i prodavačky v obchodech. To byla proti Česku 

příjemná změna :D. Jsem moc ráda, že jsem ještě v posledním ročníku měla možnost se se školou někam 

podívat a že to bylo právě tohle místo. 

Áda, o8A 

 

 



 

Ze všech zemí, do kterých už jsem měla možnost cestovat, mě Irsko překvapilo nejvíc. Myslím si, že 

neustálým srovnáváním a semknutím Irska s Anglií jsem moc nevěděla, co mám očekávat. Ale během našeho 

nabitého a velice rozmanitého zájezdu jsem poznala a naprosto se nadchla krásou Irska. Už teď vím, že se 

tam budu chtít vrátit.  

 Klára, o8A  

 



Po příjemném výšlapu nás čekalo Kylemore Abbey, které jsme z Diamantové hory viděli jako 

malou tečku vlevo v údolí. 

 

 



Zahrady opatství byly skvostné, stejně jako celá příroda v okolí. 

 

 



Ve městě Galway jsme našli útočiště na dva dny v hostitelských rodinách a zároveň si toto město 

na západě Irska budeme pamatovat i díky Klárce Ondrůškové, která proslulou atmosféru 

hudebního města ještě umocnila svým stepařským vystoupením za doprovodu místní skupiny. 

 

 



Zájezd do Irska podle mě neměl chybu. Sešlo se krásné počasí, skvělá parta lidí, nádherná příroda a výborná 

průvodkyně. Irsko mě překvapilo hned z několika důvodů. Lidé nejen v rodinách, ale i obchodech 

a restauracích jsou daleko milejší, než jsme byli zvyklí v Anglii a Skotsku. I atmosféra ve městech byla 

příjemnější a velmi jsem si ji užila. Co se týče irské přírody, je opravdu okouzlující. Některá místa mi brala 

dech a doufám, že někdy budu mít to štěstí je znovu navštívit. Ač jsme spoustu času trávili v autobuse, což 

by se mohlo zdát nepříjemné, tak program byl výborně vymyšlený a za 10 dnů jsme stihli se vždy úžasným 

výkladem slečny průvodkyně vidět krásy, jak Severního Irska, tak i Irské republiky. Díky této cestě jsme 

poznali novou kulturu a mně osobně zrušila spoustu předsudků, které jsem o tomto zeleném ostrově měla. 

Velmi kladně bych chtěla zhodnotit i plavbu trajektem s ubytováním v kajutách. I když jsme se trochu báli, 

tak bylo velmi příjemné se po dlouhé cestě autobusem pořádně vyspat a 17hodinová plavba utekla rychle. 

Tento výlet hodnotím, jako jeden z nejlepších a děkuji našim profesorkám za vždy pozitivní náladu a další 

skvělou cestu plnou zážitků.  

Áda, o8A 

 

Sedmý den jsme obdivovali útesy Cliffs of Moher. 

 



 

Zájezd se mi líbil, trajekt taktéž, až na zvonivý a otravný hlas pana kapitána na trajektu (nevím, jestli to 

bylo mikrofonem, ale od začátku plavby se mi zdál naprosto nesympatický a každou chvílí jsem se chtěl 

spláchnout do záchodu). Nejvíce se mi líbily Omaha Beach, Moherovy Útesy, u Obrova chodníku měli 

výborný Irský guláš, rodiny na nás byly velice milé a hezky se o nás postaraly :). Pokud jste tohle dočetli až 

sem, tak vám přeji hezký den. 

Filip, k4A 

Po ranní procházce nás čekala pláž Lahinch beach. 

 



Poté jsme projížděli měsíční krajinou The Burren a zastavili jsme se u nejznámější megalitické 

hrobky Poulnabourne Dolmen. 

 

 



Malebná vesnička Adare byla ukázkou typické irské architektury, která v zemi, kde stále prší, umí 

rozveselit a zahřát. 

 

 



Poslední zastávkou sedmého dne se stal Ross Castle u města Killarney. 

 

 



Na tomto výletě se mi líbila převážně příroda a krajina. Města mě moc nenadchla, ale ani nepohoršila. Co se 

cesty týče, tak byla únavná, ale dala se přežít.  

Petr, k4A 

 

Osmý den jsme absolvovali celodenní vyhlídkovou jízdu podmanivou horskou přírodní scenérií 

na jihozápadě Irska – Ring of Kerry. První zastávka byla ve skanzenu z 19. století Bog Village, kde 

nás přivítali hrůzostrašní, ale velice milí vlkodavové. 

 



Ve skanzenu jsme se cítili téměř blízko třeba naší Strážnice. 

 

 



 

V Irsku se mně moc líbilo, opravdu si vážím toho, že to paní průvodkyně společně s vámi parádně zařídila 

a že jste se o nás vy, paní učitelky staraly a nestalo se nic vážného. Program byl skvělý, vykládání Terky bylo 

taky moc dobré a díky ní jsem se dozvěděla i něco nového a bavilo mě ji poslouchat. Takže veliké DĚKUJI 

vám všem 

Kateřina, 3.A 

 



 

Oblíbené letovisko Charlese Chaplina, Waterhill, nás přivítalo velmi ekologickou nástěnkou. 

 



 

Na pláži se sice nedalo opalovat, ale cítili jsme se tam volní jako ptáci. 

 



 

Po krásné irské přírodě nás čekala další malebná vesnička Sneem. 

 



 

 



Zastavili jsme se také u Moll’s Gap s vyhlídkou na Killarnská jezera 

 

a prošli jsme se k vodopádům Torc. 

 



Při procházce k ruinám Muckross Abbey nás opět okouzlila irská příroda. 

 

 



 

 



 

 



Blarney Castle byl posledním irským hradem, který jsme navštívili. 

 

 



 

 



Zájezd do Irska byl pro mě krásný a nezapomenutelný díky pěkným městům, nádherné přírodě a milým 

obyvatelům Irska, ale také protože to byl pravděpodobně jeden z posledních výletů s mými kamarádkami, 

příští rok už zamíříme na vysoké školy a naše cesty se různě rozejdou. Moc ráda budu vzpomínat na vše, co 

jsme zažili, například na dechberoucí výhledy z Diamond Hill, na pulzující atmosféru Dublinu či západy 

slunce nad mořem pozorované z paluby trajektu. Jsem zkrátka skutečně ráda, že jsem se zájezdu zúčastnila 

a trochu mě mrzí, že už se s naším gymnáziem nestihnu na žádnou podobnou cestu vydat. 

Jitka,o8A 

Irsko se s námi rozloučilo městem Cork, které má úžasné tržiště a katedrálu. 

 



V první řadě bychom rády poděkovaly profesorkám Ščerbíkové a Benešové za to, že vůbec měly odvahu 

uspořádat tento zájezd, a umožnily nám se ho zúčastnit, přestože už nějakou dobu nejsme studentkami 

gymnázia :) Obě udělaly maximum pro to, aby vše proběhlo hladce a bez újem na zdraví (velký vliv na tom 

měla profesionálně vybavená lékárnička paní profesorky Benešové, kterou nejeden účastník s radostí využil 

:D). A vzhledem k tomu, že naší průvodkyní byla slečna Tereza, se kterou jsme byly už na zájezdu 

ve Skotsku, tušily jsme, že organizace bude (stejně jako minule) perfektní. 

Nejvíc se nám líbila irská příroda. Během výstupu na Diamantovou horu v NP Connemara jsme musely 

překonat samy sebe (a taky silné poryvy větru :D), ale výhled stál nakonec opravdu za to. Fanoušky seriálu 

Hra o trůny potěšily zastávky u Dark Hedges a u jeskyní v městečku Cushendun. Mezi další 

nezapomenutelné zážitky patřil výlet k Moherským útesům, Obrovým schodům a na zámek Blarney. 

Skvělý dojem v nás zanechaly naše irské hostitelské rodiny, které se o nás staraly jako o vlastní. Zážitkem 

byly také dvě noci strávené na trajektu – vlny byly v noci tak obrovské, že se někteří z nás báli (kajuta 

č. 8101 :D), abychom neskončili jako Titanic (pro neznalé zkonstruovaný v Belfastu, hlavním městě 

Severního Irska) na dně oceánu. 

Jedinou stinnou stránkou zájezdu bylo dlouhé cestování autobusem, které jsme si ale zpříjemnili filmovým 

festivalem (největší ovace a sympatie diváků si získal film Přestupný rok :D). 

Bohužel příští zájezdy se s největší pravděpodobností uskuteční už bez nás, ale všem ostatním studentům 

vřele doporučujeme přesvědčit rodiče, aby do nich zainvestovali, protože to opravdu stojí za to. Domů si 

přivezete nejen suvenýry, ale také plno zážitků :) 

Jana a Lucie,  

absolventky naší školy, nyní Lékařská Fakulta Olomouc 

 



 

Na shledanou Irsko, zase někdy příště . 

 

Monika Ščerbíková a Veronika Benešová 

pedagogický dozor 


