
Spojené Státy Mexické mají ve znaku orla na opuncii, držícího hada

                                                                                                   TOTO BYL PLÁN NAŠEHO PUTOVÁNÍ 



Bylo to VELKÉ rozhodnutí: pojedeme prohlédnout pyramidy do MexikaĚ Po doporučení jsme se rozhodli 
pro cestovku SEN, program „Mexiko velký okruh“, a že pojedeme v bįeznuĚ                                              

Den 1.- pátek 9.3.                            

A tak to začalo letem z Prahy do 

PaįížeĚ Vstáváme hodinu po pķlnoci, 
odjezd 2:30, máme bohatou časovou 
rezervu, abychom se na letištğ dostali 
včasĚ Vyšlo to dobįe, parkujeme 
v Ruzyni u letištğ na soukromém 
parkovišti za 600,- na 16 dní (už jsme 
tu byli, a je to pįijatelné + cena výtečná)Ě Na 

terminálu 2 
jsme v pįedstihu, sraz účastníkķ je v 5 hod (odlet 

7:10)Ě Letí nás 7, další z Vídnğ, potkáme se v Paįíži (zájezd poįádá slovenská 
CK BUBO ve spolupráci se SEN nebo naopak)Ě Letíme malým érem ČSA A319, 

pįi odletu máme zpoždğní asi 20 minutĚ V Paįíži 
dosedáme v 9:06 a asi ¼ hodĚ rolujeme k terminálu 2D. 

Autobusem 

jedeme 

k terminálu 2E 
hala M, gate M24, 

docela daleko, 

když se 
podíváme na plán 

letištğ, je to skoro 
na druhou stranu, a podle času na 
fotkách (obecnğ všechny časy 
odečítám z fotek), jsme tam v 9:50. 

Cestou sem jsme sedğli s pįíjemnou 
paní Helenou, s kterou jsme pak 

strávili 
hodnğ času, 
podle 

letenek 

jsme zjistili, 

že bude 
naším 

sousedem i v dalším letu, tak se teĚ držíme pohromadğĚ Let pįes Atlantik 
bude nejvğtším letadlem – A380 Air France (již jsme si ho užili pįi cestğ 
do Číny); než nastoupí více, než 400 - 500 lidí, nğjakou dobu to trvá, 

rozloučení s našimi 
kufry; letíme daleko, 
shledáme se? 

podle cedule je v PaUíži 6° te@ je 6:34 

po pUistání brzdí vším co 
má: i otevUením kUídel 

a toto na nás čeká 

 v 9:21 ještE z letadla vidíme, 
jak je vykládán náš kufr 



odlétáme se zpoždğním: místo v 11h. ve 12:00Ě Máme pįed sebou 
nğco pįes 12 hodin letuĚ Sedíme na lavici 33K, 33L (u okna, ale 

nad obrovským kįídlem, takže toho moc neuvidím) a vedle nás 
HelenaĚ Pįes uličku sedí další budoucí pįátelé Blanka 
s manželemĚ Uspoįádání sedadel není v įadğ, ale jsou trochu 
posunuta (3+4+3). Éro je asi skoro plnéĚ V ½ druhé pįinesli obğd; 
výbğr ze 2 menu, my si dali lososa s brkaší, pįedkrm výborný 

čočkový salát, 
koláček, 
trojúhelníček 

sýra, jablĚ džus; a ještğ další dobroty: jako 
komu to nejelo, mohl mít housku s vodou, 

pįípadnğ namazat máslem. Asi jednou za 

2hodĚ probğhli s nabídkou nápojķĚ Odpoledne jsme dostali 

nanukaĚ Pak následovala brzká večeįe: to tabulé je hovğzíĚ Let 

byl skutečnğ velmi dlouhý a únavný vzhledem k tomu, že 
jsme vstávali hodinu po pķlnociĚ Krátce pįed pįistáním nám 

rozdali 

„imigrační“ 
formuláįe 
k vyplnğníĚ Na 
hodinkách mám 
23:22h, když To 

pįistává na 
letišti Benita 
Juareze v Ciudad 

de MexicoĚ Po dosednutí vracím čas na 
hodinkách i v kameįe o 7 hodin zpğtĚ Mexiko má 3 časová pásma – o 6 

hod. ménğ má 
poloostrov YucatánĚ Za 
necelých 20 minut jsme 
z letadla, odbaveni, 

s kufry (až na 2 
nešĵastníky)Ě Setkání 
s prķvodcem Erikou a 
výmğna penğzĚ 

 Když jsme nevidKli nic jiného, tak 
alespoU odraz mra9en zrcadlících se 
na k[ídle 

Na obrazovce jsem si 
pUi pUistání vybral 
pohled kamery na ocase 

  i tohleto si pUi brzdEní 
pomáhá rozevUením 
kUídel 

tady u východu 8 se všichni sejdeme, 
po nákupu valut, zatímco Erika Ueší 
problém s nedorazivšími kufry 

plán sedadel 
spodního patra 

Ještğ na SZ – kalifornský 
poloostrov má o 8hĚ ménğ. 



Jak tam postáváme, Hani cosi hledá v batohu, pįibğhne pes a 
strká čenich dovnitį; ta se lekla, ale to už je zde celnice a 
vytahuje kyblík s pomeranči, které si HĚ pečlivğ pįipravila – to 

se do Mexika dovážet nesmí: zabaveno, prohlídne ostatní jídlo 

a nic dalšího ji nezajímáĚ Byla tak rychlá, že jsem nestačil 
zareagovat, že to na místğ sníme, jen jsem zachránil ten 
kyblíček, který používáme právğ na tyto vğciĚ Pak jsme si šli 

vymğnit penízeĚ Je tu plno smğnáren, hledáme 
s nejlepším kurzem … moc to nejde, oni to mğní 

prķbğžnğ; nakonec jsem vymğnil 
700 USD za 12.509 MXN – 
nemáme v cenğ jídlo a nğkteré 
vstupy (nakonec jsme vstupy 

neplatili a zbylo na suvenýry); Tedy po pįepočtu to vychází na 1,16 Kč 
za mexické peso; co se dá dğlatĚ Máme pįidğlený autobus, jedeme do 
hotelu Fontán Reforma, Paseo de la Reforma No.24, skoro v centru. 

Je večer, máme toho dost, jdeme spát po 26 hodinách cestování a 
bdğníĚ  Jsme v Mexiku, Ciudad de Mexico, 2230 m.n.m., asi 26°C 

19°26‘10,3“N, 99°08‘52,7“W 

Celkem nás pįijelo 32; 9 Čechķ, zbytek Slováci; 25 lidí letğlo z Vídnğ 
(4 Brĩáci) 

 tento obraz visel na chodbE 
vedle našeho pokoje 



Tohle je letištğ 
hlavního mğsta 
Mexika – sem jsme 

pįistáliĚ 

 

Dostali jsme do 

pasķ víza (zelená – 
jedna z národních 
barev)                    

 

 

Mapa ukazuje, 

kudy jsme 

nejspíše jeli do 
hotelu 



 Tak tady jsou US $, 

které jsme mğli na 
výmğnu a jako tuzéry 
(1$) – vyfasovali jsme 

úplnğ nové bankovky, 
škoda je utratit, a v té 
smğnárnğ jsem dostal 
teda „hnķj“ – zmačkané 
a potrhané MXN, zato 

jich byl štus: 10tisíc 

pesos ve stovkách…  

Ještğ na další stranğ 
letenky (správnğ 
palubní lístky) … a toto 
dole lístky na naše 
kufry t 

 

 

 

 

 

 

 



 



Den 2.- sobota 10.3. Dnes máme v plánu: Teotihuacan, 

chrám PĚMarie Guagalupské a 
ZókaloĚ Ráno vstáváme tak, 
abychom byli na sedmou 

v restauraci (to se otevírá) 
v 10Ě patįe: musíme to 

ochutnat.  

Nakonec jsme posnídali 
podobnğ jako doma, navíc 

jsme zde 

objevili čerstvý 
vynikající 
ananas a jak 

byla pįíležitost, „ujeli jsme na nğm“; na ulici dole 

již čeká náš autobusĚ Pojedeme asi 50km na SV. 

 

 

 

 

 

 

5 jízdních 
pruhķ (jeden pro bus), jsou plné a 
to je sobota ránoĚ 

náš hotel 
Fontán 
Reforma 



Cestou míjíme oblasti „slumķ“, kde si 
každý staví, co chce, kde chce, 
z čeho chce, tak jim mğsto rozdává 
barvy, aby to aspoĩ k nğčemu 
vypadalo.    

Na 

parkovišti 
nás uvítá 
kaktusový 
parčíkĚ 
Je to 

obrovský 
areál 
pyramid a 

chrámķ. 

Nejprve 

jdeme 

prohlédnout palác jaguárķĚ                               
Teotihuacán je jedna ze starých mezoamerických 
kultur, mezi 1. a 8. stol. n. l. nejvýznamnEjší náboženské 
centrum celé StUední Ameriky. ZUíceniny Teotihuacánu 
leží dnes necelých 50 kilometr] severovýchodnE od 
Mexico City. Teotihuacán je nejen v mexických mýtech 
popisován jako zvláštní, magické, posvátné místo 
skrývající mnoho tajemství a ohromující svojí 
monumentalitou. Aztékové 800 let po zániku civilizace 
Teotihuacánu vEUili, že právE zde byl po poslední 
kosmické katastrofE obnoven svEt a stvoUeno nové 
Slunce. ZUíceniny Teotihuacánu leží na vyprahlé 

vzadu pyramida MEsíce: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezoamerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexico_City
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9kov%C3%A9


náhorní plošinE v nadmoUské výšce asi 
2200 metr]. Velkolepé stavby se tyčí v 
údolí, na značném prostoru, dobrých 5 
km dlouhém a skoro 3 km širokém. 

Teotihuacán byl 
náboženským 
centrem, kde se 
scházeli 
desetitisíce lidí. 
Trosky 
posvátného mEsta 
poprvé objevili 
Aztékové, kteUí 

tuto oblast osídlili 700 let poté, 
co bylo mEsto kolem r. 600 n.l. 
opuštEno. Jeho bývalá krása na 
nE udElala takový dojem, že 

uvEUili, že je to rodištE boh]. Název 
Teotihuacán pochází právE z 
aztéckého náhuatlu a znamená „mEsto 
boh]“ nebo „místo, kde se lidé stávají 
bohy“ nebo pUesnEji „místo, kde je 
hojnost boh]“. To Aztékové 
pojmenovali hlavní tepnu mEsta Cesta 
mrtvých a stavby nazvali pyramidou 
Slunce a MEsíce. Skutečné jméno 

  ty zdi byly potaženy asi 8cm tlustou 
omítkou vyzdobenou zde jaguáry 

a potom jdeme k 
pyramidE MEsíce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9kov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R._600&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9kov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_mrtv%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_mrtv%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_M%C4%9Bs%C3%ADce


mEsta ani jeho monument] neznáme. Doposud je záhadou, 
kdo byli jeho zakladatelé a jakým jazykem mluvili, protože po sobE nezanechali žádné písemné památky, jen 
nEkolik nerozluštitelných symbol] či náčrt]. PUestože se již podaUilo identifikovat Uadu vliv], jež na 
Teotihuacán p]sobily, dodnes se neví, odkud pUišli a k jaké etnické skupinE tito lidé patUili. Proto se zavedl 
pojem teotihuacánská kultura nebo civilizace Teotihuacánu.                                                                               

Panují domnEnky, že to mohli být 
Toltékové nebo nEkterá z nahuaských 
skupin, nEkdo tvrdí, že tito lidé byli 
Otomíové, a jiní se naopak pUiklánEjí k 
názoru, že se jednalo o Totonaky nebo 
mluvčí miše-sokeských jazyk]. Doposud 
to však jsou jen pouhé hypotézy. Uvažuje 
se také o tom, že obyvatelé Teotihuacánu 
byli mnohonárodnostním společenstvím, 
které uctívalo bohyni zosobnEnou v 

posvátné hoUe Cerro Gordo. K této verzi se ve svém článku pUiklání i Stanislav Chládek: „Na 
začátku prvního milénia radikálnE zmEnily demografii centrálního mexického údolí mohutné 
výbuchy sopek Xitle a Popocatépetl. Starší civilizace, které existovaly pUed začátkem našeho 
letopočtu, byly rozsáhlým kataklyzmatem z velké části zničeny a obyvatelé, kteUí katastrofu 
pUežili, se pUesunuli na sever údolí a založili Teotihuacán.“ Kv]li neznalosti jazyka zatím ani 

není možné získat více údaj] o jménech vládc] či o 
historii a sociálnEpolitické organizaci mEsta. 

je odtud pEkný výhled na Cestu 
mrtvých a pyramidu Slunce 

Pyramida MEsíce 
ohraničuje  s 
posvátný okrsek 
Teotihuacánu ze 
severu a je dodnes 
jeho nejménE 
pochopenou stavbou. 
Stojí na severním 
konci Cesty mrtvých 
a její tvar pUesnE 
kopíruje tvar masivu 
Cerro Gordo 
v pozadí Byla 
vystavEna postupnE, 
následným 
pUebudováváním a 
upravováním 
pUedchozích staveb. 
Díky 
archeologickému 
výzkumu víme, že 
bylo celkem pEt fází 
výstavby pyramidy 
MEsíce, pUičemž ta 
první se datuje do 1. 
stol. n.l. a je 
nejstarším 
teotihuacánským 
monumentem. Poté 
samozUejmE neunikla 
pUestavbE ve tUetím 
období, kdy byla 
zvEtšena a dostala 
nové schodištE a 
pr]čelí. Je druhou 
nejvEtší pyramidou v 
Teotihuacánu, 
posvátném mEstE 
pUedkolumbovské 
StUední Ameriky. 
Z Wikipedie.   

  q dol] to je po velmi pUíkrém schodišti;     t ten JaguáUí chrám je zde vlevo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Civilizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tolt%C3%A9kov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahuov%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Otom%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Totonakov%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C5%A1e-sokesk%C3%A9_jazyky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Gordo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Xitle&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Civilizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kataklyzma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_mrtv%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Gordo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edkolumbovsk%C3%A1_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika


Totožnost národa, který zp]sobil rozkvEt 
nejvEtšího a nejvýznamnEjšího mEsta v Mezoamerice, 
z]stane ještE nEjakou dobu záhadou.    

Odtud máme docela dobrý 
výhled na Cestu Mrtvých; 
vlevo pyramida Slunce (za ní 
se schovává Chrám 
Quetzalcóatlķv)                        
skorokopíruje pohoįíĚ Celou 
cestu lemují pyramidky, spíše 
podstavce chrámķ – asi 40. 

Vylezli jsme ještğ na druhou 
terasu a nahoru již ne, výš, 
než na 3Ě to nejde, jeto 
rozbité a je tam páskaĚ 
Nahoįe byly sochy, nejvğtší 
(nalezená dole) mğla 3mĚ                     

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_M%C4%9Bs%C3%ADce 

 je to mohutný 
masiv; i tady je 
vidEt, že to bylo 
nahozeno silnou 
vrstvou omítky – 
dole jsou zbytky; a 
schodištE – zda to 
nazvat schodištEm? 
Tak tento 
skorožebUík má 
velmi vysoké 
stupnE a velmi 
pUíkré; je tam pro 
pomoc nataženo 
lano 

sápeme se nahoru, je teplíčko, jasno, 10 hodin s 
tady jsem na první terase. Dole je „námEstí“ s 
centrálním oltáUem a obEtištEm t 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezoamerika


A pķjdeme na jih, k pyramidğ SlunceĚ Cestou 
potkáme další zajímavost: jaguáraĚ 

Je to zde, tam musíme nahoru; 
pķdorysem jako pyramida v Gíze, 
jen nižší: 70mĚ Rozhodl jsem, že 

fotit budu až 
nahoįe a cestou 
dolķĚ 

 ještE nEco k centrálnímu oltáUi: 

 Vrchol: za námi 
maličká pyramida 
MEsíce 



Pyramida 
Slunce (též 
Sluneční 
pyramida, 
anglicky 
Pyramid of 
the Sun, 
španElsky 
Pirámide 
del Sol) je 
nejvEtší 
stavbou v 
Teotihuacánu, posvátném mEstE pUedkolumbovské Mezoameriky. Po 

CheopsovE pyramidE a pyramidE v Cholule 
je tUetí nejvEtší stavbou na svEtE a druhou ve 
StUední Americe. Obrovská pyramida Slunce 
se vypíná asi v polovinE Cesty mrtvých. 
Vyrostla na místE posvátné jeskynE s 
podzemním pramenem a byla postavena 
jako symbol plodnosti a úrody. Vedle ní se 
všechny ostatní stavby v Teotihuacánu zdají 
maličké, tato veliká pyramida mEUí pUi 
základnE skoro 235 m a svými čtyUmi 

terasami se zvedá 
do výše dobrých 65 
m. Kdysi bývala 
mnohem vyšší, 
protože na vrcholu 
stála svatynE z 
netrvalého 
materiálu. Stavitelé 
mEnili sklon 
bočních stEn, aby 
tak vzbudili dojem 
ještE vEtší hmoty. 
Pyramida Slunce 

byla postavena mezi lety 
50 – 125 n. l. Po svém 
vzniku se rozkládala na 
ploše asi 215 m² a je 
pUibližnE 70 m vysoká. 
P]vodnE se tedy 
skládala ze čtyU teras, 
chrámu a plošiny 

jsme nahoUe; výstup 
trval nečekanE jen 
10 min. funEl jsem. 

  okolí pyramidy Slunce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edkolumbovsk%C3%A1_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezoamerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cheopsova_pyramida
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cholula&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_mrtv%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terasa_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2


Adosada, jež vznikla nad 
p]vodní hlavní fasádou. 
Povrch byl z kamen] a 

pokrytý vrstvou malty, 
pyramida sama však byla 
postavena z vepUovic. Zlomky 
keramiky, figurky a jiné 
pUedmEty v nich nalezené jsou z 
prvního období Teotihuacánu. 
Wikipedie. Jdeme dolķ; i tady 

je fronta na 
schodištğ; ač 
se to nezdá, 
je tady plno 
lidí, i když 
v tak 
rozlehlém 
areálu to 
nevypadáĚ 
Další 
zajímavostí 

jsou stğny pyramidy, ze 
kterých vyčnívají hustğ 
kameny patrnğ pro 
rozbití proudķ vod pįi 
prķtržíchĚ Okolo jižní 
strany jdeme do 
restaurace (viz mapka 
na str.3), kde je nám 
nabídnuta ochutnávka 
Tequilly a pįedvedeny 

a takto je to na vrcholu 

 ještE jednou pyramida 
MEsíce z pyramidy Slunce 

 na vrcholku tlačenice  a to je on s 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebn%C3%AD_k%C3%A1men
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vep%C5%99ovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n


výrobky 
z obsidiánu. 
Pįedtím jsme 
shlédli 
pįednášku o 
agáve, a jejím 
všestranném 
využití jak 
dnes tak i 

v minulosti t - 
hlavnğ se z ní vyrábí i tequilla.  

Obsidián = 
sopečné 
sklo; indiáni 
z nğj 
vyrábğli 
ozdoby, 

masky i 

nožeĚ Velmi 

ostréĚ 
Vpravo ta 

placka 

z obsidiánu 
slouží 
k pozorování 
slunce (asi 1cm silná) a možná i 

jako podložka pod horký hrnecĚ A pak byl ten obğdĚ Polévka a co si kdo vybral; 
my mğli nğjaké 
maso s rķznými 
pįílohami; 
samoobsluha. 

 q ozdobené okno restaurace 

 intarzováno polodrahokamy i stUíbrem 



Tak tohle jsme si tam 

koupili: krásná maska, 
asi 15cm; platím 
kartou, nejde to; 

zkusím druhou, ani ta zde nefunguje; problém je v tom, že 
zde nemám hotovost, jen 1,5 tisíce, zbytek v trezoru 

v hotelu, tak zkouším, zda mi nğkdo v autobusu nepķjčí 
(jsme spolu teprve 1Ě den, neznáme se); pķjčila mi 
prķvodčíĚ Uklidĩuje mğ, že se to stává, karty nefungují; 
jenomže jsem teĚ zaplatil asi 25% naší celkové 
hotovosti; jsme tu první den a již musíme začít krutğ 
šetįitĚ Jedeme kolem kaktusového parku skoro na jižní 
okraj Cesty mrtvých, kde je chrám „Opeįeného hada“ 
QUETZALCÓATLAĚ Je tady plno dračích hlav a jiných 

potvor nádhernğ vyvedenýchĚ 

zde další pįekážka r 

 nato nás odvedli do krámu, slíbili 10% 
slevu a certifikát o originální kopii t 

 tady se píše, že je to ceremoniální 
maska, ručnE vyUezaná z obsidiánu a 
ručnE intarzovaná 

 úplnE vzadu - asi 2,8km v ose je Pyramida t MEsíce, o kousek t  blíže vpravo Pyramida Slunce 

abychom došli k chrámu OpeUeného hada, musíme pUelézt jakýsi podstavec rs 



Poté jedeme zpğt do CDMX (Ciudad de Mexico) 
navštívit 
Baziliku Panny 
Marie 
Guadalupské, 
kde je umístğn 
obraz, jak se 
zjevila na 
indiánovğ 
zástğįe:                                                                             
Historie zjevení: V prosinci roku 1531 šel 

sedmapadesátiletý prostý indián Juan 

Diego 
Cuauhtlatoatzin ze 
své vesnice Tulpetlác 
do mEsta Mexika na 
mši a k výuce 
katechismu. 
Počínalo se teprve  

 takto vypadá 
zdejší autobus – 
místní doprava 
zezadu 

 futuristická sakrální stavba: Bazilika 
Panny Marie Guadalupské 

Pyramida Slunce, vedle s 
Pyramidou MEsíce a 
nakonec vše s Helenou 

zde človEk pro 
srovnání velikosti 

toto je kus OpeUeného hada 

 interiér Baziliky; obraz je vpravo 
pod kUížem; vcházeli jsme chodbou 
pod ním: tam jsem ho fotil 

 námEstí Amerika není  v]bec malé, vejde se tam 
Bazilika a  2 další kostely s muzeem P.Marie G. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1531
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego_Cuauhtlatoatzin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego_Cuauhtlatoatzin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego_Cuauhtlatoatzin
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulpetl%C3%A1c&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katechismus


jitro, když došel k úpatí kopce Tepeyac. Z vrcholu 
kopce uslyšel zpEv, který znEl jako by to zpívalo 
množství nádherných pták]. Zastavil se a upUel 
zrak k vrcholku kopce, ve smEru kde se objevuje 
vycházející slunce. A když zpEv ustal a vše zmlklo, 
uslyšel, že ho nEkdo z vrcholku volá. Vyšel tedy na 
kopec a na vrcholku spatUil stát vznešenou Paní, 

která jej zvala, aby pUistoupil blíže. Dívka indiánského 
vzezUení a tmavé pleti se pUedstavila jako Svatá Maria, vždy 

Panna, Matka Boží a 
požádala ho, aby vyUídil 
biskupovi, že jí má na 
tomto místE postavit kostel, aby zde mohla ukázat sv]j soucit, dobrotu a 
pomoc. Biskup ovšem historce od pUíslušníka ménEcenného[zdroj?] 
národa neuvEUil. Panna Maria poslala Juana Diega k biskupovi ještE 
jednou, a tu biskup Uekl, že aby uvEUil, potUebuje nEjaké viditelné 
znamení. V dalším zjevení na úpatí kopce poslala Panna Maria Juana 
Diega na vrcholek, na místo kde se mu poprvé zjevila, natrhat r]že. 
Ačkoliv byl prosinec a mrzlo a na zmínEném kopci rostly jen kaktusy, 
našel Juan Diego zmínEné místo porostlé kvetoucími r]žemi, a tak jich 

natrhal tolik, kolik se mu vešlo do jeho pláštE, indiánské tilmy. A když je pak pUed biskupem vysypal na 
podlahu, vytvoUil se na vnitUní stranE pláštE pUed užaslými svEdky obraz Panny Marie Guadalupské. Biskup 
byl okamžitE pUesvEdčen a na místE zjevení dal postavit kostel. Na žádost Panny Marie bylo toto místo 

nazváno Guadalupe. Toto jméno nemá nic společného se 
španElštinou a je možné odvodit je z aztéckého slova 
"Coatlaxôpeuh", které znamená "rozšlápla jsem hada". 
Z Wikipedie; Je to novğ postavená bazilika, pķvodnğ 
byl obraz v kostele SvĚKrista Krále, stojící vedle na 
námğstí Amerika, po 
častých zemğtįeseních 
se začal naklánğt (na 
fotkách to není moc 

 PAK JE TAM OBJEKT: ORLOJ, 
ZVONKOHRY (2), GNÓMÓN, 
P.MARIE ANIMOVANÁ: MÁVÁ. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeyac
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tilma&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Guadalupsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina


vidğt, ale ty vğže se naklánğjí rķznými smğry) a tak byla postavena 
tato nová stavbaĚ  

A zde je multifunkční 
stavba; 2 zvonkohry – to 

vpravo vypadá jako ozubené 
kolo, ale je to hromada 

rķzných zvonkķ na kolečku, které 
točíce se pįevrací zvony a je tu 
melodie (a točí se to dlouho)Ě Pak je 

tu pod tím otevírací animace – 
postavička tam mává „ručníkem?“ 
pak je tam orlojĚ Obešli jsme celé 
námğstí, vylezli na kopeček nad ním; 

je zde plno sakrálních staveb – 
je vidğt, že je to poutní místoĚ 
Asi o ½ páté nás autobus odvezl 
na Zókalo, což je nejvğtší 
námğstí ve mğstğĚ Doprava je 

velmi hustá, je sobota 17hodĚ t 

 

 

 zde je vysochaná ta legenda 

Palacio 
Nacional; 
40.000 m2; 
renesanční 
stavba na 
východní 
části 
námEstí  



Prķčelí více než 200m, postaven na počátku 16ĚstolĚ z kamene 

Montezumových nových domķ, což byl soubor pğti propojených palácķ 
luxusnğ 
vybavených, 
zdobených 
mramorem a 

štukemĚ Dnes 
v části sídlí 
prezident. 

Na severu 

námğstí je 

nejvğtší 
katedrála obou 
Amerik: 

Catedral 

Metropolitana 

de la Ciudad 

de México s   stavba je to ze tįí slohķ: 
renesanční, barokní a neoklasicistní; 110 m dlouhá, zde jižní prķčelí; 54 m do 
šíįe, 2vğže, hlavní dóm, 3portály, 5lodí, 16kaplí, 5hlavních oltáįķ, 1 z nich je 

vyįezán z cedru 13m široký, 25m vysokýss samé zlato… a ten Ježíš na 
kįíži je černý! A pak mi zakázali tam fotitĚ Katedrála je postavena na místğ 
nej nej Aztécké svatynğ a materiál z ní byl na stavbu použitĚ 



No a vpravo od katedrály probíhají tradiční indiánské tance v t „krojích“ pro turisty; a hlavnğ na 
pįilepšenou pro aktéry pįi fotografováníĚ Je to pğkné; nğkteré kroje jsou velmi složité a zdobnéĚ  

Tak zde pįišlo mnoho bažantķ o svá 
pera 

 

 

 



Tyto velké a velmi názorné modely jsou SV za 
katedrálou společnğ s vykopávkami zbytkķ 
nejvğtší svatynğ t tt AztékķĚ Byli jsme zde 

krátce po 18ĚhodĚ a tak zįízenci začínali lidi 
z areálu vyhánğt (my jsme si ani nevšimli, že 
jsme nğkam vstoupili) tak rychle nafotit a ven. 

tzv. bazén Mexika, kde uprostUed jezera vyrostlo veliké mEsto 
Tenochtitlan t  se 150-200 tisíci obyvateli; neustále je ohrožovaly 
sopky Iztaccíhuatl a Popocatépetl r 

Obejdeme katedrálu a vrátíme se na Zókalo. Cestou potkáme sochu Jana Pavla 6. 

 TEMPLO MAYOR; vzadu pr]čelí Palacio Nacional  



Odejdeme 

z námğstí 
Plaza de La 

Constitución 
(Zókalo)  na 
západ, kde má 
být náš hotel 
podle mapy, 

kterou jsme 

dostali 

s načmáranou 
cestou t 

Na velmi rušné kįižovatce pįed Palacio de Bellas Artes jsme obdivovali práci regulovčíka.  

 q vlevo pr]čelí katedrály, zde pohled do námEstí od katedrály (na J) 



q toto je 

pohled na pğší 
zónu, kudy 
jsme pįišli, a 
to s je již za 
tou 

kįižovatkou na 
Avenida 

Juárez kudy 

jdeme v 18:43. 

A docela rychle se stmívá; Erika nás informovala, že se 
v Mexiku dá docela dobįe a levnğ jíst v „bistrech“ OXXO, a 
že jedno je poblíž hoteluĚ Ještğ jdeme kolem velkého parku 
(to je správnğ – je na mapğ); plno pğkných nahatých soch A 

NEJSOU 

POŠKOZOVANÉ! Je tma, potkali jsme OXXO, nğco 
nakoupili, hlavnğ pití, a pįešli odbočku k hotelu – jen o 

kousek, tak se vrátíme asi 60mĚ A tak 
skončil náš 2Ě den v Mexiku.  

 

 

 

 

 

 GOOGLE tu cestu má za 21minut a my jsme si to užívali a šli to více, než hodinu                      a toto je hotelová karta 



Den 3.– nedKle 11.3.  
nejprve ještğ nğco o místní 
americké elektįinğ: máme 2 redukce 
(jsme pįipraveni) a všechny 
nabíječky máme 110-240V. Jiné 
spotįebiče nemáme, nepotįebujemeĚ 
Dnes je v plánu Park Chapultepec 

(plíce mğsta) a hlavnğ tam 
postavené Národní Antropologické 
muzeum prý nejvğtší na svğtğ; 

odpoledne 

pojedeme na 

Jih do 

Acapulca.  

Nejprve ovšem 
snídanğ; opğt 
jsme si zajeli do 

10Ěpatra; vķbec 
to není pro nás 
levné (ale dobré: 
tįeba výborný 
čerstvý ananas!) 

a asi to vícekrát neudğláme  (určitğ? odsud 
jedeme pryč)Ě Pak odhlášení, kufry musíme 
nechat u recepce, do autobusu nám je odnesou – 
je tam 7 schodķ a místní „slouha“ hlídá, abychom 

kufry netahali.    

 zde ještE k vybavení: žehlička s prknem, trezor ve skUíni, rychlovarná 
konvice, káva, čaj- výborné 

tudy pojedeme do parku 
Chapultepec t 



Pįed hotelem a architektura kolem; ten dķm, co vypadá jako placka – 
zajímavé – má pķdorys ostroúhlého trojúhelníkaq. Je nedğle a tato hlavní 
tįída Paseo de la Reforma je vyhrazena cyklistķm, skateboardistķm a 

ostatním sportujícím – respĚ její 
stįedĚ Pro dopravu jsou jen „postranní 

kįídla“Ě Jedeme do muzea. 

 

 

 

 

  zde budeme mít asi 2hod. 
komentovanou prohlídku, pak volno, 
kdo bude chtít do parku, neb ještE do 
muzea 

   nádherný vodní deštník pro parné dny 

     Muzeum krátce pUed 1/2desátou 



zde bude jen nğkolik „odstavcķ“ z celého 

objektu, kde je historie a osídlení Mexika od 
nepamğti … 

a tady je část výzdoby Quetzalcoatlova chrámu – 
pyramidy, kde jsme to v Teotihuacánu včera vidğli; 

dále je tu plán 
podzemí pyramidy SlunceĚ A kde se pod tou pyramidou nachází t. 

 

 

 

  Tak zde máme oblast, 
kde jsme, tedy Ciudad de 
Mexico a okolí, kde kdysi 
byl obrovský rybník, 
Uíkají 5 jezer, obklopený 
pohoUím s vulkány, jež 
tuto oblast často zalévaly 
lávou; no a uprostUed je 
jako poslední sídlištE 
Tenochtitlán, (asi 100tis. 
lidí); dnes Mexico City 

 Quetzalcoatl = okUídlený had (b]h) 



Pedro Ramírez Vázquez - on se jako jeden z architekt] na návrhu tohoto gigantu podílel. Muzeum bylo 
otevUeno v roce 1964 a disponuje 23 stálými expozicemi na ploše 79 700 m³. Kolem budovy se nachází 
rozsáhlý komplex zahrad, které jsou dozdobeny replikami soch, pyramid nebo celých komplex] dUívEjších 
národ]. (z internetu) Takže zde v tomto bazénu Mexika byla poslední kultura Aztékķ a pįed nimi 
Toltékķ; mám v tom trochu zmatek, tğch kmenķ a kultur je mocĚ A všechna jejich náboženství jsou 
s krvavými obğĵmiĚ Na svou dobu mğli krásné masky, výzdoby, stavbyĚ 

 

       Pyramidu slunka jsme vidEli a na ní byli včera; muzeum je obrovské, nesčíslnE exponát] z r]zných období a kultur, indiánských kmen], z jejich života; 

zde stéla z Tikalu (Guatemala, 
Máyové) zobrazující válečníka z 
Teotihuacánu v podobE boha 
války Tlaloca (asi 200L.P.) 

  q Ceremoniální maska                                             
jaguáUí muž t 

kamenné kruhy na Pelotu 
= míčová hra 



Jednotlivé sínE jsou Uazeny 
chronologicky. Prvních sedm se týká 
historie centrální náhorní plošiny, z 
nichž se tUi vEnují problematice 
antropologie a dEjinám Mezoameriky 
a zbylé čtyUi poodhalují koUeny 
domorodých kultur. Dalších pEt síní 
zobrazuje kultury jednotlivých 
region], jak jsem již zmínila. Jedna z 
tEchto pEti síní je vEnována Azték]m. 
Nemá sice jako jediná dvE patra, ale 

zato je nejvEtší a 
má snad 
nejrozsáhlejší 
sbírku exponát]. 
KromE repliky 
Templo Mayor v 
celé své kráse tu 
najdete rozmErné 
sochy, obUí nádoby 
tesané z kamene, 
do kterých se 
kladla srdce 
lidských obEtí, a 
další obEtní oltáUe, 
které znázorOovaly bohy, jimž své zajatce obEtovali. Co ale 
dominuje této síni, je Aztécký Sluneční kámen, který, jak jsme byli 

poučeni, 
neoprávnEnE 
nazýváme Mayským 
kalendáUem. Tento 
kámen je originál, 
který byl nalezen pUi 
vykopávkách na 
Zócalu v roce 1790. 
A originálu nudící 
se španğlský voják 
ustįelil nos sa 

  vládcové Tenochtitlánu 



 Svatynğ Tenochtitlánu 

q Tenochtitlán, 
okolo „5 jezer“, 
vzadu 2 vulkány, jež 

jsou vzdálené asi 50-

60 

km 

na 

JZ. 

Vpravo bķh vody (oblast 
Puebla; taky tam pojedeme). 

Muzeum jsme pro velikou 

náročnost na čas v podstatğ 

prolétliĚ Šli jsme se 
podívat také ven: 
mozaika jaguára: vysoce 
uctívané zvíįeĚ Vpravo 
kousek bambusového 
lesíkaĚ Koupili jsme si 
v krámku nğjaké 
prķvodce v očekávání, 
že je použijemeĚ  

  a mEli obrázkové písmo 

 t Iztaccihuatl a Popocatépetl t 

  domácnost mEli pEknE vylíčenou 



a pohled a ještğ nğco? 
Nafotil jsem tam plno 

obrázkķ a použiju je 
v následujících „dnech“Ě A teĚ pojedeme rovnou na jihĚ 

Do Acapulca t  

Po dálnici 95; místy je 
pğkná, nová nebo 
opravená, občas trochu 
rozbitá; nğkde to 
pįechází na normální 
silnici; a kdekoliv je 

pįíležitost, tak se nğco 
prodává: kytky 



máme pįed sebou 5,5 hodiny jízdy, tak 
pįišla na įadu tequilla, a kdo se opozdí na srazu, koupí láhev; lidem se to líbilo, tak kupovali, aniž by se 
zpozdili – to je myšleno po celé cestování – tak se stávalo, že na sedadle pįede mnou – sedğli jsme na 

druhých sedadlech za įidičem - leželo i 5 lahví v zásobğ (vzhledem k tomu, že Já nemohu, povolil jsem 
si každé ráno jen na dno kalíšku)Ě Pokud jsme cestovali a bylo to daleko, Erika roznášela docela častoĚ  

ty tyčky t nejsou zelené tyčky, ale pichlavé kaktusy 

   zde je zrovna vidno, jak je cesta trochu rozbitá, a toto r jsou „slisované“ r]že 

  Bugenvily zde byly všude a ve všech barvách, a už naplno kvetly 



zastávka na 
benzince pįed 
pátou; tady vlevo 
nevím, zda to je 
kolonie zahrádek, 
nebo trvalé bydlení? 
A náš autobus 

maskovaný za klauna 

je 18:45 a jsme u 

hotelu ACAPULCO 

MALIBU 

 zvláštní 
starší budova 

z oktagonálních 

blokķ = pokojķĚ Je 

to velice zajímavá 
stavba; kruhová 
aula s ochozy 

k pokojķm a z nich 

visí zelenina; 
stįecha je prķsvitnáĚ 6 
podlaží. Ta zelenina se mğní 
na Scindapsus aureus – 
Šplhavnice zlatá – velmi 

efektníĚ  

 

a to je už Acapulco 18:20 

   q  zde budeme 2 noci 



Pokoj má 
trochu 

postarší 
patinu, ale 

čistýĚ Výhled 
na záliv 
Pacifiku 

máme 
stínğný . 

Z koupelny je vchod do sprchy dolķ do 
bazénu dobrých 25cmĚ Hlavnğ je tu teplo; 

klimatizace je docela hlučná, tak ji na noc 
vypneme. Jdeme se trochu poohlédnout 
po okolí, Erika nám įekla, že v okolí je 

OXXO, tak ho pķjdeme najít: je to 

krámek s rychlým občerstvením a 
nğkolika místy u stolkķ. Už je večer, 
vlastnğ se rychle stmívá; jsme asi 
nejjižnğji a možná vķbec nejjižnğji, co 
jsme kdy byliĚ To se musím podívat domaĚ 

Z prospektu hotelu:  

Ano, jsme 

nejblíže k rovníku 
– v Egyptğ v Abú 
Simbel jsme byli 

severnğji: zde to 
je  

16° 51‘ 46“ SĚšĚ a  
99° 53‘ 13“ Z.d.  

    a nadmoįská 
výška je pár 
metrķ: do 7. Zítra 
si užijeme 
nejvğtší oceán 
svğta; celý den 
budeme u Pacifiku 

 

  Bydlíme t v tom baráku vzadu vlevo 



Den 4.– pondKlí 12.3.   
Dnes máme celý 
den na lenošení u 
moįe; nejprve 
pķjdeme na 
snídani do toho 

OXXOĚ Ještğ foto v hotelu, 

architektonicky docela zajímavéĚ 
Fotku z recepce r nemám, tak 
z prospektu. Je tu tropické počasí, 

vše tady divoce 
roste a bujíĚ I 
ochozy v hotelech 

jsou plny zelenğĚ 
Také tu potkáváme plno broukķ r - i jako taxi; v Mexiku bylo 

nğkolik fabrik, kde tyto oblíbené VoksWageny leta vyrábğliĚ 
Krámek je asi 200m od hoteluĚ Dáme si kakao a 7days ještğ 
z domuĚ No a pak jdeme testovat moįeĚ Vlaje červená, u bįehu 
to trochu obrací, což nás nemķže odradit; je asi 28-30°C, voda 
má tak 26-28°C, lepší to být snad ani nemķžeĚ Pláž je z hrubšího 

písku asi 40-50m široká 
svažující se k vodğĚ Stojí 
tam nğkolik pįístįeškķ, 
jsme zde mezi prvními, 
jeden obsazujem. Jdeme 

se projít po pláži na JV 

skoro k tğm špičatým s 

  náš hotel je to mrOavé r mezi vEžáky 



hotelķm, asi necelý km, a protože ten písek je skutečnğ velmi 
ostrý, zpátky ¾ cesty plavemeĚ Rozhodli jsme, že obğd dáme 

  toto je účet za snídani v OXXO 
  dali jsme si salát, 
ten první, Hani ty 
medailonky, já nudle 
carbonara; tak 

pįinesli salát, k tomu 
ty jejich placky a 
rķzná ochucovadla; 
postupnğ jsme to 
spoįádali a tak 
pįinesli to další a to 
byl šok, protože 
jsme uvidğli tu 
hromadu jídla, co nás 
ještğ čeká !!! 



v místní hotelové 

restauraci. Toto zbylo 

po salátu; q a 

následovalo toto s      

ještğ, že sedíme na 
čerstvém povğtįí 
s nádherným výhledemĚ  

Tak do toho. 

Hani tam má 3 
obrovská masa 
!! Obğd byl 
velmi náročný, 
takže se 
budeme jen 

váletĚ Ještğ si 
v místním 
krámku 
koupím boty do vody, protože mğ bolí tlapky 
od toho ostrého pískuĚ A ejhle, tady karta 

funguje. A mám mexické botyĚ 

  a nyní nEkolik obrázk], jak Pacifik vlní a rozlévá vodu 



 

 

 

 A takto 

jsme 

relaxovali ve 

stínu. Ty 

vlnky mnğ 
nğkolikrát 
semlely, ale 

nebylo to 

tragickéĚ 



 

 

 

 

 hotelový bazén (opEt 8mi úhlý) jsme 
nevyužili - když jsme u Pacifiku proč 
se máchat v obyčejném bazénku? 



V podvečer pojedeme do centra; 

požádal jsem Helenu, zda bych si 
mohl nafotit okolí z jejího 
pokoje; má ho o patro výš: 

Nato jsme odjeli do centra; jak bylo 

inzerováno, OXXO je na každém 

krokuĚĚ takže dobįe, vypadá 
to, že se osvğdčíĚ                         
VW Brouk se vyskytuje více 
jako taxi s                                  
ještğ je tam socha nymfy na 

šutru, ale za jízdy autobusem 
se to moc nezdaįiloĚ Jsme na 

Zókalo a místní kostelík: 

 

 

 

 

 

  ještğ ráno jsme u bazénu vyfasovali osušky; na 
základğ hotelové karty jsme vyplnili papír, 
podepsali, pan Dķležitý opsal dlouhá čísla z tğch 
hadrķ a jsme vybaveni 

  záliv Acapulco pro pUehled shora; 
zajímavé, jak je to pEknE osídlené 

  a zdet je další 



Mají zde na to sportovní klub, provozující 
tyto skoky již od tįicátých let 20Ě století! 

Vždy to pįedvádí hoši 12 – 15 let; ta skála má asi 
25m a dole je to do 10m širokéĚ Nahoįe mají 
kapličku, kde se pįed každým skokem modlíĚ Ke 
skále musí pįeplavat a 
nahoru vylézt; v té 
úzké lagunğ to docela 
silnğ vlní, a to je moįe 
docela klidnéĚ Jsme tu 

na pįedstavení ve 20:30 a 
sjelo se sem nğkolik autobusķĚ 

 

vydrž, hele nEco pro Tebe mám (foto Helena)s 
 q už Ti to tahám   Brouk, ač chlazen vzduchem, zde  

t potUebuje pUídavné vEtrání 

  ulice prodavač] kukuUice 

  následoval pįesun do oblasti Quebrada (na Z Acapulca) 
shlédnout show hochķ, kteįí se vrhají t ze skály do úzké laguny 

  na námEstí nad lagunou je nEjaký 
památník, nezjistil jsem k čemu, jen to, 
že je tu již od počátku 20.stol. 

  vedle jsme potkali čističe a Hani využila jeho služeb 



a zde to 

je - 

skáčou 

z rķzných míst kousek pod kapličkou 

zde pįicházejí aktéįi; 
pįeplavou qúžinu a 
první dva lezou; je 
tma, je to daleko, 

špatnğ se t to fotí; 
ač jsme jeli brzy, 

pįijeli jsme pozdğ a 
dobrá místa jsou 
obsazena; každý s 

q leze jinudy, jsou 4 

skokani 

 q  tuto fotku 
jsem našel na 
internetu; 
odhaduji 30-50 
léta minulého 
století 



od okamžiku, 

kdy první 
doplaval pod 

skálu, a kdy 

poslední 
došplhal 
nahoru, 

uplynulo 

pouhých 6 
minut; takže 
ta skála asi 
nebude mít 
více, než 15m 

 

a tady se již 
skáče dolķ 
(nahoru to 

samozįejmğ 
nejde); každý má 
svoji „parketu“- 
ta je o nğco níž, 

než horní plošina; „nejvýš“ 
skákal ten nejvğtší (možná 
nejstarší); nemám vybavení 
pro focení tğchto aktivit, tak 
to vzdávámĚ Všichni se 
dostali ve zdraví dolķ za 
velkého aplausu, no a my 
jedeme „domķ“ musíme jít 
rychle spát, zítra je odjezd 
v pğt hodin (za tmy)Ě 



Cestou 

zpğt jsme 

potkávali 
místní 
raritu: 

kočáry 
drožek 
jsou 

ozdobené 
a osvğtlené jako vánoční stromkyĚ Opğt: tğžko se to 
z autobusu za tmy fotí, tak jsem si počkal pįed 
hotelem, zda nğkterá nepojede; a co myslíte, jela! 

Kočáry jako pro Cinderellu 

   A to je konec dalšího krásného 
dne, tentokrát v Acapulcu. 

 

 

 

  ještğ, než jsme odjeli za skokany, dal jsem si 
q na námğstí kafe a koupili jsme si ještğ vodu 



Den 5.- úterý 13.3. 
Naším dnešním cílem je Oaxaca se 
zastávkou v Cholule u Puebla. Tedy 

jedeme zpğt stejnou cestou až skoro 
do CĚdĚMexico, asi 70 km pįed ním 
uhneme na východ, objedeme 
Popocatépetl z jihu a jsme skoro tam. 

Z hotýlku Malibu jsme skutečnğ odjeli v 5 ráno ospalíĚ Įidiče 
máme jednoho, jsem zvğdav, zda ho nğkdo na dlouhých 
pįejezdech bude stįídatĚ Už jsme potkali velké kaktusy t 

A tady se pįi stavbğ 
dálnice v záįezech 
v terénu inspirovali u 

pyramidy Slunce 

v Teotihuacánu r a sázejí do svahu šutry proti vymílání r vodou pįi prolejvácích za období dešĵķ. 

 je 1/2 deváté, nEco bychom snEdli 



V devğt jsme se dočkali, kdesi na parkovišti s bufetem; a náš bus 
zezaduĚ Tady na účtence 

se píše, že jsme si dali VELKOU bagetu 
plnğnou tuĩákem a bylo tam ještğ plno 
rķzné zeleniny, kterou jsem si ukázal a 
majonéza a bylo to dobré; tğch 30cm 
jsme si rozdğlili a bohatğ jsme pojedli 
(ještğ jsem si dal kafe)Ě Byl to Subway 
na km 84 (z C.d.Mexico); takže 
z účtenky se dovídám, kde jsmeĚ Google 

mi to našel je to v Cuernavace. Zde vedle 

je nğjaký strom s modrými kvğty, vidğný 
již nğkolikrát, zatím bez listí (co to je?)Ě 
Cestou jsme mğli vidğt Popocatépetl; 

nevidğli, byl v mracích: 
zato jsme vidğli, že 

všechna pole byla obdğlánaĚ 

  tady babky u silnice prodávají kytky 



r zde mají skot vychovaný, na dálnici nechodí. Puebla pįed 
námi s jedeme do Choluly, kde je „nejvğtší“ pyramida 
svğta – co se týká rozlohy, ne výškyĚ  

Na první pohled není na 
kostelíku v mexickém mEstE Cholula nic neobvyklého. Jedná se o prostou 
stavbu na kopci, kterých najdeme po celém svEtE stovky. Bližší pohled ale odhalí to, že kopec pod kostelem není 
pUírodní. Jedná se totiž o zavezenou gigantickou pyramidu místními nazývanou Tlachihualtepetl. Pyramida v Cholule 
je se svými 450 metry délky každé strany a výškou témEU 70 metr] nejen nejvEtší pyramidou, ale zároveO nejvEtším 
monumentem, který kdy byl na svEtE postaven. Obrovská pyramida na místE stojí zhruba 2400 let. Kdo jí ale postavil, 
jaké prostUedky k tomu použil a k čemu vlastnE sloužila je stále obestUeno záhadami a nikdo na tyto otázky nedokáže 

q tak tu vedou vysoké 
napEtí;   stEhování nebo 
bazar t možná truhláU 

nejprve jdeme asi 
400m kolem muzea 
k nádraží na 
kUižovatku, kde nám 
Erika koupila na 
košt smažené 
brouky,  
mimochodem jen 
v nouzi veliké; (taky 
jí zbyly) Uekla nám 
co, kde a jdeme 
sami; nejprve do 
chodeb pod zem. 
JeštE: Cholula je 
asi součástí Puebly, 
nebo na ni navazuje 



odpovEdEt. Z 
moderní 
civilizace 
poprvé mohli 
pyramidu 
spatUit 
španElští 
dobyvatelé 
vedení 

Hernandem Cortézem, 
který mEsto obsadil v roce 
1519. Už tehdy 
uprostUed zbEsilého 
vraždEní p]vodních 
obyvatel prastarého 
aztéckého sídla byla ale 
pyramida z vEtší části 
porostlá vegetací a 
nepoužívaná. Cortéz 
vydal rozkaz pyramidu 

zcela zakrýt, aby nepUipomínala nEkdejší místní civilizaci. 
Ke znovuobjevení pyramidy došlo až v roce 1910. Tehdy pUi 
rekonstrukci kostela Nuestra Señora de los Remediosa 
výkopové práce ukázaly, že kopec pod kostelem ukrývá 
historický poklad nevyčíslitelné hodnoty. KromE samotné 
pyramidy se podaUilo nalézt i mnoho cenných 
archeologických naleziš[. NechybEly ani ostatky nEkolika 
stovek lidí. Od tUicátých let minulého století dochází k 

postupnému odkrývání pyramidy, kterou je tak dnes možno obdivovat v celé její 
monumentálnosti. V jejích útrobách se podaUilo najít mnohakilometrové tunely, ale 

vEtšina jich z]stává neprobádána. 
Svá tajemství tak pyramida stUeží již 
od 4 století pUed naším letopočtem a 
nikdo neví, zda bude nEkdy 
odhaleno.(z internetu). Jdeme do 
toho podzemíĚ Koupili si lupení 
s pro seniory; je to osvğtlené, 
je toho asi 500m pįístupno a je 
to skoro v rovinğĚ (vypadá to, že 
nás tam mnoho nejde) prošli 
jsme to asi za 25 minut a vylezli 

na 
2Ěstranğ 
kopce. 

 

 

 

 

  ONO SE TO TADY SPRÁVND JMENUJE 
SAN PEDRO CHOLULA 



A jdeme na kopec; je tady ještğ ta 
odhrabaná pyramida za plotem, ale 
ten je z pletiva prķhledného, takže 
tuto 

expozici 

shlédneme 
shora 

„krz“ plotĚ 
Neboĵ ta 
kouįící 
hora byla 

skryta 

mrakem, 

poįídili 
jsme nğkolik 
obrázkķ jinak; 
obálka této 
brožury, ani 
nevím, zda 
za peníz, 2 
pohledy. 

Ten 

pozemek – 
400x450m 

je skutečnğ 
velkýĚ 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

kostelík pğkný, renesanční, 
zákaz focení, tak jen trochu a 
tajnğ, když se hlídačka nedívala 

jdeme dolķ, stavíme se 
v muzeu; máme jakousi kliku, 
dnes se neplatí, pįesto 
musíme mít papírek, aby nás 
turniket pustil. 

  ano Popokatépetl 
je v tom mraku 



 

 

 ještE místní údaje: 2154m.n.m, 19°3'31"N, 98°17'59,4"→ 



V muzeu byla zajímavá animace erupcí 
Popocatépetlu viz 

https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video#13.03.18_animacePopocatepetluCholula

Mexico.jpg a výstava fantastických 

potvor místního 
umğlce asi si 

takto 

pįedstavoval 
místní bájné tvory 
Chupacabry 

 



a zpğt k autobusu; zde kolem krásné juky 

a další 
pyramidy 

(takové 
menší, za 
plotem); 

naše další 
cesta 

vede do 

Oaxacy 

O tomhle jsem si pķvodnğ myslel, že je to: 
Pico de Orizaba (nebo také Citlaltépetl – z 
aztéckého jazyka Nahuatl, kde citlalli 
znamená hvEzda a tepetl je hora) je s 5636 

m nejvyšší 
horou Mexika 
(Wikip.), ale je 

to nesmysl, je 

více na východ, 
toto je na 

sever. Silnice 

jsou zatím 
docela kvalitníĚ 

  na parkovišti (nEkde) v 17h. byl tu bufet, byla káva 



zde pğkná mapka části oblasti, kterou jsme dnes 

zatím projeli i s tğmi horami. A znovu divoce 

qrostoucí obrovské kaktusy, o chvilku pozdğji 
máme u nich zastávkuĚ Prý jich už moc není, 
protože zemğdğlci potįebují pķdu … je to pğkné, 
zajímavé, obrovskéĚ  

 

 



 a t ten poslední, ten tedy je!! A 

tady mračno drak; do Oaxacy 
jsme pįijeli asi 
v osm a museli jsme 

obdivovat 

įemeslnou 
práci 
įidiče, jak 
se 

proplétal 
úzkými 
uličkami, 
kde 

nğkteré 
odbočky 

musel zatáčet i na 3xĚ Docela pğkný hotýlek, doku nedojdeme na pokoj: šok! Vedro asi o 10° vğtší, než 
venku; žádná klima, ani lednice; takže otevįít dveįe, okno – vede do velkého 
svğtlíku – co se dá dğlat, a roztočit vğtrák u 
stropu naplno. Jinak je to dobréĚ Po ubytování 
se jdeme podívat venĚ Na Zókalo je to kousek, 

asi 300-400mĚ Cestou jsme potkali otevįené 
OXXO, takže nám nic nechybíĚ Na námğstí je 
živo, zrovna tu trénují bubeníci a trubači a 
docela jim to jdeĚ Skoro u každé restaurace 
Mariachi - hudebníci, kteįí si teda po dobu 
tréningu bubeníkķ ani nevrzliĚ Obešli jsme to 

a jdeme spát (sned se nám pokojík trochu 
ochladil). Oaxaca Zókalo: 1559m n.m., 

17°04‘01“N, 

96°46‘12“W  



Ještğ jsem zapomnğl ty pohledy Popocatepetlu: 

I na zadní stranğ pohledu je sopka: 

 

 

 

 

 

 

 

  



Den 6.- 

st[eda 14.3. 

Dnešní den máme na 
prohlídku mğsta OAXACA 
- ráno v devğt pįed 
hotelem. t Začínáme 

nahoįe u StĚ DomingaĚ  
MEsto Oaxaca (pUesnEji 
Oaxaca de Juaréz) se 
nachází v jižním Mexiku, v 
pohoUí Sierra Madre del 

Sur, v 
nadmoUské 
výšce 1555 
metr]. 
PUedstavuje 
domov pro 
bezmála šest 
set tisíc 

   zde žil nEkolik let zdejší 
rodák, 1. indiánský prezident 
Mexika 

  jak vidno z mapy, pUevažuje pravoúhlá 
sí[ ulic; centrum je v mírném svahu 

 Indiánky v 
pončech 



obyvatel, počítáme-li 
i oblast pUilehlých 
devatenácti menších 
obcí. Historické 
dEdictví tohoto 
mEsta je vskutku 
unikátní. V dobE 
španElské kolonizace 
zde vznikla bohatá 
barokní zástavba, 

která dnes tvoUí historické jádro a 
hlavní turistické lákadlo. Oaxaca byla 
p]vodním zapotéckým sídlem.                                                      
První dobyvatelé sem pUišli v roce 1521 a o 
nEkolik let pozdEji založili na místE bývalého 

zapotéckého sídla vlastní osadu, kterou p]vodnE 
pojmenovali Segura 
de la Frontera, a 
posléze zmEnili 
jméno na Antequero 
podle 
stejnojmenného 
španElského mEsta. 
Tento název se 

používal celých tUi sta let, dokud nebylo 
Mexiko v roce 1821 vyhlášeno 
suverénním státem. PUídomek de Juaréz 
dostalo mEsto na počest zdejšího rodáka, 

mexického prezidenta Benita Juaréze. Druhým slavným rodákem je jeho 
následovník, prezident-diktátor Porfirio Diaz, 
jehož vláda vyústila v počátcích dvacátého století 
v tzv. mexickou revoluci. V počátcích existence 
dnešní Oaxacy tu mEl sídlo i samotný Hernán s 
Cortés, velitel španElských conquistador]. Kdo má 
zájem o podrobnEjší historii místní oblasti, udElá 
nejlépe, navštíví-li samotný palác vlády státu na 
centrálním 
námEstí 
(zvané 
tradičnE 

Zocálo). Na zdejších 
zdech se pak m]že 
obdivovat pečlivE 
vytvoUeným nástEnným 

 potkali jsme zajímavý stroj, má na sobE název 
Chicatana (a asi po am. vzoru "ruta 190") 

očividnE je intenzivnE používán 

  COFFEE PRAGA BAR *RESTO*BEER*→INE*LIVE MUSIC* asi tu žil nEkdo z Čech (z Prahy?) 



malbám, které zobrazují 
zdejší dEjiny od dob 
pUedkolumbovských až 
po dvacáté století.       
Oaxaca je perlou 
španElské koloniální 

architektury.                                                                                              
Kdo upUednostOuje sakrální památky, 
nemEl by vynechat bohatE zdobenou 
katedrálu nacházející se na opačném 
konci námEstí. Ale ani v pUípadE, že 
byste se nEjakým nedopatUením vyhnuli 
návštEvE interiér] zdejších budov, 
nebudete litovat už jen pUi pohledu na 
panorama Oaxacy.                                                   

ŠpanElská 
koloniální 
architektura 
poznamenala v 
podstatE každou 
p]vodní budovu a 
mEsto dnes 
pUedstavuje dech 
beroucí symbiózu 
starého a nového. 
Do kontaktu se 
m]žete dostat i s 

místními zvyky, které jsou stále udržované, tUebaže jejichž 
p]vodní účel se z tradičního zmEnil spíše na komerční. 

NezapomeOte 
ochutnat kulináUské 
speciality včetnE 
„ohnivé vody“ 
mezcala či 
smažených kobylek. A 
s trochou štEstí 
zaslechnete stále živý 
p]vodní jazyk, 
ačkoliv vEtšina 
místních se 
spolehlivE domluví kromE španElštiny a občas anglicky. 
(Desperado)                         Kostel je velmi 

zdobné 
baroko, bohaté 
zlacené štuky, 
obrazy, 
fresky, nğkolik 
oltáįķ, hlavní 
je vyįezávaný 
q pozlacenýĚ  

tady je kalendáU akcí, ale to již zde nebudeme 

  zde na 
námEstí pUed 
klášterem St. 
Domingo 
jsme si 
koupili 
obrázek 
malovaný na 
k]Ue nEjakého 
stromu; jsou 
tu záhony Juk 
s vysokými 
kvEty; pak 
jdeme dovnitU 



NejkrásnEjším mEstským kostelem 
je Iglesia de Santo Domingo 
dokončený v roce 1772 a jehož 

stavba vyšla na 12 milion] pesos ve zlatE. V interiéru je pozlacená a 
polychromovaná štuková výzdoba. Prolíná se zde gotika, baroko, 
románské a maurské prvky. UvnitU kostela jsou umístEny obrazy svEtc] 
a madon a také malba rodokmenu 
sv. Dominika. 
(Mexiko.svEtadíly.cz) 

Nato jdeme zpğt – myslím tím 
smğr dolķĚ Potkali jsme vyšĩoįené 
španğlské madonyĚ Ty se nesly! 

Za jedno z nejzachovalejších mexických koloniálních mEst je považována 
Oaxaca ležící ve zvlnEné a 
vyprahlé krajinE horské 
oblasti Sierra Nevada del 
Sur. Z p]vodnE malé 
španElské osady se bEhem 
staletí stalo významné 
mEsto pyšnící se spoustou 
cenných památek. 

  tady asi vezou peníze 



Na severní 
stranE námEstí 
Zókalo se tyčí 
katedrála z roku 
1553, která 
však kv]li 
četným 
zemEtUesením 
musela v roce 
1730 projít 

rozsáhlou rekonstrukcí. Honosí se krásným 
barokním pr]čelím s reliéfem Nanebevzetí Panny 
Marie a v interiéru je ukrytý jedinečný bronzový 
oltáU pocházející z Itálie. 

Koloniální 
architektura 16. a 
17Ě stoletíĚ A v té 

čokoládovnğ jsme shlédli drcení a lisování kakaových bobķ, ochutnali, (jak to nechutná: musí se to 
osladit, ale to kakao tam je) a zakoupili kilo rķzných čokolád! 

  a zde indiánky nabízejí suvenýry; nğkteré velmi pğkné; 
myslím suvenýryĚ Projdeme námğstí a do čokoládovny 



Nato o kus dál veliká 
tržnice, kde jsme si koupili 
nakrájený ananas, vedle nabízeli 
vanilku, a tu jsme udğlali 
obrovskou chybu, kdy jsme 

nekoupili plody, ale koncentrát 
(dovezený z Nğmecka – 
zjištğno až mnohem pozdğji)!! 
Tady jsme mğli rozchod; Erika 
nám pomáhala s nğjakými 
nákupy (všem, mimo znalých 

jazyka). Též zde byla nabídka 
restovaných červķ a nğjakých 
qsarančatĚ Ještğ jsme koupili 

nğjaká trika a haleny v butiku. 

Nákup jsme odnesli do hotelu a 
zpğt na Zokalo, kde chceme nğco pojíst – nğco kulturníhoĚ  

Tam jsme opğt našli 
Subway a dali si 

velkou bagetu 

s tuĩákem.  

Stįed mğsta 
tvoįí 
námğstí 
Plaza de 
Armas - 
Zokalo 



Vedle hráli tatíci s velkým 
zápalem dominoĚ Pįes nadmoįskou výšku hįebenķ Krkonoš panuje zde 
docela teplo, odhaduji to na nğjakých minimálnğ 26°CĚ Jdeme na poštu 
koupit známkyĚ Vystáli frontu a nastává jazykový problém; kam – Evropa; 

chce zemi, tak Čeko, quanto, 6x; netušili jsme, že známky tiskne na 
místğ pįímo do udané zemğĚ Ukázala mi 
platit 94,50 a dostali jsme 6 známek do 
República Checa po 13,50; tedy vzala nás 
na hķl o 13,50, nebo to bylo za tisk, nebo 

neumí počítatĚ Naproti stojí Katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie, tak do níĚ stq 
Do centra mEsta je zakázán vjezd 

automobil]m, proto si m]žete užívat relaxace a 
odpočinku v pUilehlých kavárnách, restauracích 

nebo jen tak na 
lavičce. Na 
severní stranE 
námEstí 
se tyčí 
katedrála 
z roku 
1553, A 

to jsem 

již tiskl 
nahoįe 
strany 5. 

Pak jsme 

ještğ obešli 
námğstí, 
koupili 

další 
triko a 

pravou 

stranou 

námğstí 
jdeme 

nahoru. 

 

  poštovní vozík 



Jdeme do 
muzea 
prohlédnout 
zlato 
Zapotékķ, 
které je 

v areálu kláštera pįi kostele Sv,DomingaĚ 

U kostela Iglesia de Santo 
Domingo se nachází ještE 
klášter, kde p]sobí kulturní 
centrum. To je tvoUeno muzeem 
se zamEUením na 
pUedkolumbovskou dobu a její 
artefakty. Pokochat se zde 
m]žete mixtéckými šperky z 
jadeitu, alabastru, obsidián] a 
dalších vzácných materiál], ale 
také umEleckými pUedmEty a 
úchvatnými výrobky ze zlata. 

  tu ty hudebníky s 
m]žete slyšet na mém  
videu: 
https://vysokoblahor
odi.rajce.idnes.cz/20
18_Mexico_Video/#1
4.03.18_MexicoOaxa
caZokalo.jpg 

 takto jsou "vyzdobeny" stEny dom] 

  je 14:40 a docela hic, 
vEtšina lidí, až na výjimky 
se pohybuje jen ve stínu 



VEtšina z tEchto klenot] byla 
nalezena v Monte Albánu a 
jeho okolí. Poklady, které zde 
byly objeveny, jsou 
považovány za jedny z 
nejkrásnEjších svého druhu. 
Dále se v kulturním centru 
nachází také botanická 
zahrada, univerzitní knihovna 
a knihkupectví. 

Koupíme si lístky po 70,- a jdeme 

bloudit tímto nádherným areálemĚ  

je zde i 

botanická 
zahrada, za 

další 
vstupné a 
musíte 
s prķvodcem; zjistili jsme, že 
je tu plno dğr - otvorķ ve 

zdech, kde tu zahradu 

shlédneme shoraĚ 

 areál "muzea" je docela rozsáhlý a 
dalo by se zabloudit; toto je model 

  strop nad centrálním schodištEm 



a tady je ta botanická shora 

 

 

a je pğkná a zajímavá 



 

 

a konečnğ nğjaké to zlato: t    

 

 



Jsou tu i luxusní 
záchodky; ten 

klášter má možná 
stovky cel a nyní 

jsou vyplnğny 
exponáty; je to 
na hodiny, spíše 
na dny. 

V pįízemí jsme 

prohlédli pğknou 
knihovnu, ale 

nesmğlo se fotit (hlídač). Pak jsme 

si v krámku koupili 2 DVD a mapu 

Monte Albán, 

kam pojedeme 

zítra. Byli jsme  

plnğný pudingem po 3,50 platím 8,- (1,- za papírový pytlík), pak v OXXO čokomilky, vyšlo to, mám pro 
dnešek prázdnou penğženkuĚ Pįed hotelem autobus s „Frantíky“ – dğlali v noci bordelĚ A to je dnes všeĚ 

tam více, než dvğ 
hodiny a jsme docela 
ušlíĚ Naproti, 
zaparkovaný o dķm, mğ 
zaujal nevšední bicykl, 
a když se otočím mám 
pįed sebou dobįe 
nasvícený (16:50) celý 
objekt; je dobįe vidğt, 
jak jsou kopule pokryty 
glazovanými dlaždicemiĚ 
Pķjdeme dolķ, koupit si 
nğco k večeįi, k snídani 
a proto navštívíme 
pekárnu a OXXO; za 
poslední drobné si 
koupíme 2x loupák  

hotelová karta, zde d]kaz, že 
máme cimru č. 308 



Den 7. 

9tvrtek 
15.3. Dnes 

máme v plánu „Monte 
Albán“ a pak dálkový 
noční pįesunĚ Na 1Ě 
obrázku z terasy 

hotelové restaurace 
je ta uįíznutá hora 
na západğ vidğtĚ    t 

V 8:15 máme odjezd; není to daleko, 
jen o 400m výšĚ Hora byla seįíznuta do 
neskutečné roviny (dodnes nevğdí jak); 
zdejší sídlištğ bylo znovuobjeveno 
r.1910.                                                  
Monte Albán bylo starobylé zápotécké 
hlavní mEsto, jedno z prvních mEst ve 
StUední Americe. Bylo založeno 
pUibližnE 500 let pUed naším letopočtem. 
Prvním kmenem na tomto území byli 
Olmékové. Kolem roku 300 pUed naším 
letopočem sem 
pUišli 
Zapotékové 
nEkdy ve 12. 
století 
Mixtékové. 
NejvEtší rozkvEt 
zažil Monte 
Albán v období 

let 300 až 500 n.l., kdy 
v nEm žili Zapotékové. 
(Mahalo.cz)                              
Poz]statky nEkdejšího zapotéckého mEsta Monte 
Albán najdeme na jihu dnešního Mexika, poblíž 

hotelová recepce 

  zajímavostí je poplatek za video, za foto nic s 
  M.A. leží 400m nad údolím Oaxacy; 1926 m.n.m; 17° 2‘ 35“N, 96° 45‘ 5“→  

https://desperado.cz/mexiko/


vstupenku jsme museli  
vrátit t (do účetnictví).  

pobUeží Pacifiku nedaleko mEsta Oaxaca. Samotný název této lokality 
znamenal v indiánském dialektu cosi jako JaguáUí kopec. Tento vrch mEl 

sloužit spíše jako 
jakési místní Beverly Hills plné chrám] a astronomických observatoUí, chudina mEla bydlet hlavnE 
v okolních nížinách. Celkem mElo toto mEsto v dobE svého nejvEtšího rozkvEtu – zhruba v dobE, kdy u 

nás končila sláva západoUímského impéria – na tUicet tisíc stálých obyvatel. VlastnE se 
dá Uíct, že celé Monte Albán je jedním velkým pohUebištEm,  celkem se tu nachází takUka 
dvE stovky r]zných hrobek s velice odlišnou strukturou – patrnE podle toho, komu byly 

 q výklad u model]  

  a te@ se to pUed námi otevírá: ta plocha,  
q vlevo v "díUe" pelotové hUištE; na žluté 
mapE 1 

  máme indiánského pr]vodce – docela 
výrazná postava; Erika pUekládá 

  tam dole je Oaxaca 

https://www.desperado.cz/clanek-2396-oaxaca-barokni-klenot-jizniho-mexika.html


určeny. Z nEkdejší slávy 
mEsta se zachovalo 
bohužel jen málo, 
napUíklad zdejší kamenné 

stavby byly krásnE nabarveny, ale malby bohužel takUka dokonale ohryzal zub času. I tak je ale co 
obdivovat, je tu napUíklad zhruba sto padesát pEknE dochovaných stél, kde jsou znázornEni zajatí (a 
zohavení) bojovníci z nepUátelských kmen]. Podle nEkterých archeolog] jde ale „jen“ o tanečníky. I proto 
se blízké budovE Uíká Chrám tanečník]. Dominantou Monte Albán je zdejší bývalé hlavní námEstí Gran 

Plaza, které se rozkládá na takUka 

  stavba A - jak ji odkrývali, začala se 
"rozjíždEt" - tedy je podepUená; na 
žluté mapE 14 

  tato pyramida je v pr]čelí severního konce s 

  stavba E 

  hUištE na pelotu t                                         paláce t   hlavní námEstí od severu 

  postranní schodištE na hlavní námEstí   na klobouku jsou d]ležité fetiše 



šesti tisících metrech čtverečních. Jednou z v]bec prvních staveb, které tu m]žete po pUíchodu obdivovat, je 
míčové hUištE. Zajímavá je také místní observatoU, která jako jediná budova nemá klasický čtvercový či 
obdélníkový p]dorys a podle nEkterých šlo spíše o památník nEjakého slavného vítEzství. PUi vstupu na  

  "potopená terasa"s r   jižní hrana severní platformy s 12 kruhovými sloupy 

  r nad SV stranou potopeného 
patia je nejvyšší zdejší vrchol 

  stéla 9 t a SCHODIŠTD, r stavba N,   stavba r K 

 Na Severní plošinu, která je 
nejrozmğrnğjším objektem v 
Monte Albánu, vede široké 
schodištğĚ Jde o 
nejmohutnğjší schodištğ ve 
staré Americe - je široké 37 
a vysoké 12 metrķĚ r 

Strany stély:  Oriente = V, Sur = J, 
Poniente =  Z, Norte =  S 



 

 Patio hundido – potopená terasa; Edificio – budova; Montículo – kopeček; galería de los 
danzantes – galerie tanečník]; el adoratorio – svatynE; principal plaza – hlavní námEstí; Tumba – 
hrob; Bodega – sklep; lápida – náhrobní kámen; mural de la tumba –nástEnná malba hrobu 

 estela - památná stela, obvykle 
z kamene, která stojí na zemi v 
podobE náhrobku, podstavce 
nebo sloupku. 

takzvanou severní plošinu uvidíte nejvEtší schodištE nEkdejší „indiánské“ Ameriky, široké sedmatUicet a vysoké 
dvanáct metr]. Pozornost pak vEnujte hlavnE místnímu hrobu číslo sedm, který ukrývá nejvEtší zatím objevený 
poklad stUední Ameriky – zlatou masku, šperky a ostatky celkem dvanácti lidí. (Desperado.cz)                                                                     

stavba O                                                               stavba M                                terasa tanečník]                                      stavba L 



 

 

Načež jsme se odebrali 

prozkoumat jižní platformu (z 
níž je foto vpravo); nğkde tady 

píšou, že severní 
schodištğ je nejvğtší, ale má asi o 10 stupĩķ míĩ, než toto na jihu? 
Máme opğt kliku na počasí, je docela daleko vidğt, i když s oparem. 

Shora vidíme celou oblast na sever se stavbami G, H, I uprostįed 
za observatoįí, vpravo P a U, palác S je ještğ víc vpravo; vprostįed 

plochy je nğjaká 
svatynğĚ Za mnou na 
té platformğ jsou 2 
objekty: kopeček JV 
a III. 

  Stavba J - observatoU 

V druhé etapE, zvané Monte Albán II (200 pU. n. l. – 100), vzrostl počet obyvatel mEsta na dvojnásobek, takže zde 
mohlo podle odhadu odborník] žít 10 000 až 20 000 lidí.[1] V té dobE se vliv Zapoték] rozšíUil i mimo oblast Oaxaky. 
Stavební rozvoj centra pokračoval, došlo mimo jiné k úplnému zarovnání hlavního námEstí. Tehdy byl také vybudován 
komplex J, k nEmuž se v současnosti upírá nejvEtší pozornost archeolog]. Stavba má zvláštní p]dorys hrotu šípu rt 
a nezvyklou orientaci, což vede odborníky k domnEnkám, že mohla být využívána jako astronomická observatoU. 

nEkolik rytin na 
kamenech 
"ObservatoUe"; 
ten p]dorys 
hrotu je vidEt 
jen na mapE 
nebo shora; a 
tolik nahoUe 
jsme zase 
nebyli 

  Mají tady v tEch informacích o r 
schodištích Uádný zmatek: toto na J má 
být široké 40m, to naproti, na S (údajnE 
nejvEtší) má udávanou šíUku 37m - 
pUipadá mi ve skutečnosti širší ?? 



 

máme další, barevný 
plánek; vypadá to, že se 
ve značení vEtšinou shodli 

  kopeček III 

  2., asi nevýznamný kopeček 

  ještE 1nou schodištE, co má být 40m široké 

A zde ten palác S r 



na stavbğ P byl 
pozorovací post – pįes 
špici observatoįe; 

hlavnğ pro 
určení data 
setí; určení 
doby dešĵķĚ 

 

stavby G, H, 

I uprostįed 
námğstí t 

(za nimi 

observatoį a 

jižní platforma) t 

kopeček Q v JV rohu námEstí; vlevo je palác; a vpravo moucha mexická s 

  Palác tt 

   nEkde uvádEjí svatynE, 
nEkde tunel (je tam obojí) s 

stavba P t vedle paláce, pUed ní ten tunel 



Ale to 

jsme již 
v muzeu a 

žasneme 
napįíklad 
nad 

trepanací 
lebky 

 

  za tímto schodištEm je pelotové  
hUištE; shora to t  kontroluje stéla 

  pak jsme ten šutr (asi originál) potkali v muzeu 

 Opouštíme úžasný 
Monte Albán, vracíme 
se do Oaxacy nevím, 
zda jsem již uvedl, že 
je to docela nahoru a 
dolķ, když jsme v tom 
údolí; na obğd; zvolili 
jsme náš hotel. 



banány a pak stejnğ ještğ utratila 
pesa za trikaĚ Máme pįed 
sebou noční pįejezd do 
Villahermosy. V 15:30 má 
být odjezdĚ Potkali jsme 
reklamu na Labutí jezero 
v podání „Balševo“, ale 
BğloruskéhoĚ Nejprve se 
pojedeme podívat na 
nejvğtší strom svğta 
v Tule, pak na koberce 

v Teotitlan del Valle. 

Do „El Tule“ je to 

kousek, asi 20 min.  

 Pįinesli couvert, já si dal pivo (značku na doporučení číšníka), objednali jsme salát s kozím sýrem, špagety dle hotelu, a 
Hani tamales v kukuįičném listu; bylo to vynikajícíĚ Pįi placení jsme dostali nové bankovky, které jsme ještğ v ruce nemğliĚ 
Mají v sobğ plastové prķhledné folieĚ Účet pįinesl v „kasírtašce“, vložil jsem bankovku, odnesl, pįinesl zpğt, tak, jak se to 
dğlá v lepším podniku; dostal tuzérĚ 

ještğ pįed 
obğdem 
jsme se 

odhlásili 
z hotelu a 

kufry 

donesli do 

autobusu. 

Hani chce 

koupit 

tuto zátiší ukazuje 
zásobování místního 
"fastf]du" s 



Prastarý strom v El 
Tule                      
Asi deset kilometr] od 
mEsta Oaxaca, v 
ospalém mEstečku El 
Tule, se nachází jeden z 
nejvEtších strom] na 
svEtE. UdElejte si 
zastávku u zdejšího 
prastarého velikána.  

Sláva a majestátní kouzlo 
tohoto stromu umocOuje jeho 
úctyhodné stáUí. Mohutný 
cypUiš (podle místních 
ahuehuete) tu prý roste 
zhruba 2000 let (nEkteré 
odhady jsou ještE daleko 
odvážnEjší a sahají k tUem 
tisíc]m let), a je proto tím 
nejvErnEjším svEdkem dEjin 
Mexika. Zažil napUíklad  

 Erika v El Tule – naše 
pr]vodkynE 

stavbu Monte Albánu, narození a vládu 
aztéckého vládce Montezumy i pUíchod 
ŠpanEl]. Kdyby tak mohl povyprávEt a 
odkrýt víc z dosud nezodpovEzených 
otázek kolem mexické historie ...        
El Arbol del Tule - jak se španElsky 
prastarý tulský strom nazývá, se 
nachází na pozemcích místního kostela 
v centru mEstečka. Jde o tisovec, který 
však dosahuje nevšedních rozmEr] co 
do výšky i šíUky. 

https://mexiko.avetour.cz/


Pyšní se obrovským pr]mErem 
kmene, který dosahuje 14 metr]. Úctyhodných 
rozmEr], celých 42 metr], dosahuje obvod jeho 
mohutného kmene i výška 35 metr]. PozornEjší z 
vás mohli zaregistrovat další zvláštnost stromu, 
kterou je fakt, že je strom širší, než je jeho výška.                                                                                                  
Místní v jeho pokroucené k]Ue nacházejí 
podobizny Ježíše, krocana nebo tUeba pozadí 
oblíbených celebrit. Smutné je, že se začínají 
projevovat známky špatného zdraví stromu zp]sobené vysokou ekologickou zátEží a 
silným automobilovým provozem poblíž. (AVETOUR) 

A toto vpravo je jeho s 
brácha asi 60m vzdálen, 
rozmnožen patrnğ koįenemĚ 
A my jsme zde potğšeni, že 
máme doma v Zahradnictví u 
Jechķ také tisovec (jinou 
odrķdu, ale podle jehlic a 
šišek jsem to i já poznal, 
jsou podobné), pįivezený 

jako malý stromek asi rĚ1919 z DrážĚan; 
dnes má asi 20m s. Za tímto „Vítğzným 

obloukem“ stojí náš bus a za ním místní 
občerstvovna, pįed kterou jsem vyfotil 

ten vozík (ob 1strĚ nahoru); 
určitğ si tu nic nedámeĚ To 
kulaté v díįe 
je 
elektromğrĚ 
Pįed pátou 
je odjezd do 
kobercové 
manufaktury. 



Nad horami se 
šerednğ zatáhlo, 
ale nebojácnğ 
jedeme dálĚ Již jen 
kousekĚ Máme 
pįednášku o výrobğ 
(my jsme ji už mğli 
nğkolikrát 
v Turecku, takže 
pįíliš nového není)Ě 

Koberečky pğkné, ale žádný 

si nekoupímeĚ Následuje exkurse 

do Mezcalerie. 



Mexiko je domovem více 
než 200 druh] rostliny 
agáve a pUibližnE 30 druh] 

zelené agáve se používá k výrobE 
mezcalu. Každý druh agáve má 
svou speciální charakteristiku, 
proto je možné docílit spousty chutí 
pUi výrobE tohoto destilátu. Trvá, v 
závislosti na druhu, 7-9 let než 
rostlina agáve dospEje (a její srdce 
pak váží až 100 kg) a m]že se 
použít k výrobE mezcalu. Jakmile 
dospEje, pokácí ji podle tradice 
nejstarší člen rodiny. K výrobE se 
používá jen srdce agáve (tzv. piOa), 

které se udí, tím získává svou kouUovost. NáslednE se drtí, aby se získala 
š[áva. Poté se š[áva fermentuje a destiluje alespoO dvakrát, aby bylo 
dosaženo jemné chuti. Z jedné rostliny jí bývá až 65 litr] a mezcal má po 
první destilaci vždy 55 % alkoholu. Nakonec se výsledný mezcal balí do 
láhví, tomu se Uíká mladý mezcal nebo blanco. Letitý mezcal vznikne 
uchováváním v dubových sudech. Podle doby, kterou v sudech z dubového 
dUeva stráví, se mu Uíká bu@ mezcal reposado (0,5–1,5 roku) nebo mezcal 
añejo (2–8 let). 
(Wikipedie) 

  Tak jsme mğli prohlídku s popisem výroby - oseká se "jádro“ agave, pak se 
nğkolik dní zpracuje v milíįi - dostali jsme ochutnat „uzené“ sladké dįevo, a pak 
se to drtí a destiluje a je z toho mezcal 



- o ½ hodiny pozdğji v 19h – nevím kde, prý na nás 
dlouho čekali; tedy výbğr moc nebyl, zelenina a 
saláty zvadlé, pečivo oschlé, prostğ tato večeįe 
vķbec nevyšlaĚ Pįibyl druhý įidič, pojedeme daleko 
a celou 

noc. 

Počasí se 

zhoršilo, vydatnğ zapršeloĚ 
Spaní v autobusu je pįijatelné. 

Ve skutečnosti mi to moc 

nejde. A je tu den osmýĚ 

 

 

 koupili jsme sobğ sice ne mezcal, Hani tu tuhou pálenku 
nemusí, tak zvítğzil likér capuchinoĚ No a teĚ nğkam na večeįi 

  Zajímavost: odpočívající įidič 
má "pelech" v kufru autobusu 
za našimi kufry 



Den 8.- pátek 16.3.  

Tak tady jsme v ½ osmé asi na s 
hranicích mexických státķ Veracruz a 
Tabasco; je zataženo, po deštiĚ O necelé 2 hodiny pozdğji je 
zastávka na snídani (my jsme sobğ nakoupili v Oaxace), tedy 

se podíváme 
do místního 
Walmartu ve 
Villahermose. 
No, pochopitelnğ 
jsme museli 
nakoupit trika; a 
vypadá to, že 
čerstvğ 
nakrájený ananas 
do kelímku, 
výborný, banányĚ 

A ještğ asi 20 minut k prohlídce parku 
La Venta, místa vystavené staré 
Olmécké kulturyĚ La Venta bylo 
významné kultovní stUedisko Olmék] v 
dnešním Mexiku u Mexického zálivu na 
nízkém ostrovE obklopeném močály s 
rozlohou asi 5 km². Žilo tu maximálnE 
150 osob, které vyživovalo obyvatelstvo z 
okolí. Sídlo se datuje do období mezi lety 
1200 pU. n. l. až 400 pU. n. l. s vrcholem 
po roce 900 pU. n. l., kdy (800 - 400 pU. 
n. l.) bylo sídlo čtyUikrát pUestavované. 
Po roce 400 pU. n. l., kdy byli všechny 
významné památky zničeny, se sídlo 
využívalo už jen ojedinEle na kultovní 
účely. Ve stUedu La Venty je komplex 
pravidelnE uspoUádaných staveb. V jeho 
jižní části se tyčí 30 m vysoká pyramida 
(základna 125 x 70 m). UprostUed je 
obdélníkové nádvoUí ohraničené dvEma 
mohylami.                                                               
Byly zde nalezeny i početné ukázky 
výtvarného umEní. Všechny pUenosné 
památníky z La Venty byly v moderní 
dobE pUeneseny do archeologického 
parku ve Villahermosa.  

nEkteUí (vEtšina) byli na snídani zde, my jen "odskočit si" 
 !! A našel jsem, kde to bylo:  Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 496, Casa 
Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa (ve Villahermose je Walmart] 5, 
tak jsem je postupnE v mapách „projel“ od západu a je to ten 4.)  

a naše 1. setkání s NOSÁLEM 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olm%C3%A9kov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexick%C3%BD_z%C3%A1liv
https://cs.wikipedia.org/wiki/400_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida


 

  Tak to pķjdeme prohlédnout; tropický park je rozdğlen na část "fauny" - malá zoologická a archeologickou, kde 
jsou vystaveny oltáįe a sochy z La Venty, Olméckého centra. Tu zoologickou jsme jen tak rychle probğhliĚ         
Je docela vedro a vlhko jsme totiž podstatnğ níž: Villahermosa leží pouze 20mĚnĚm;                                               
jsme na 17°59‘21“N, a 92°55’41“W; to nahoįe r je plakát s místní mapou  



Básník Carlos s 

Pellicer Camara 

se velice 

zasloužil o tento 
projekt.    

Stejný plod nám 
ukazoval ten 

indián včera na 
Monte Albánu a 

myslím,  
qže tu   
vlákninu používali na izolaceĚ 

qBabička t a to  

není vnuk (i když 
ta podoba!), ale náš 

zdejší prķvodce; byl dobrý a snažil seĚ  

 

 

 

 

  pUehled počasí 

  a zde nEjaké bobule (na 
doplnEní bílého místa) 



Bradatý muž t 

Hrobka z čedičových sloupķ  



   
  

  

  PEkný plánek, ale zde je to značeno 
jinak? Ne, v popisu je 2. číslo, jako na 
informačních deskách 



Tady jsme skutečnğ byli v tropické 
džungli 

Tu nám pak 
v té knížce 
ukazoval, jak 

mačkali 
novorozencķm 
hlavy, aby 

mğli 
protáhlou 
lebku.  

 

 
  tady roste všude vše; 
kdybys odhodil vajgla, 
zítra roste tabák 



 

 

r s r 

q t 

 



a tenhle s r 

sloup je 

čedičový; a 

oltáį 
triumfální t 

a koupili jsme si 

suvenýr t 

 

  a tento černý jaguár mE chtEl pokálet, otočil se ke 
mnE zádí, ten náš indián to vidEl, kUičí pis, pis, ale já 
ho moc neregistroval, pUece fotím! tak na poslední 
chvíli uskočím: jen 2 kapky na sandál 

  a tento sloup je z druhu zelené bUidlice tr 



zobrazující 
masku 

jaguára s 

(možná).         
A již 
nacházíme 
nejvğtší 
hlavu (nebo 

možná 1 z nejvğtších):  

autor s hlavou 

 

 

  toto má být kytovec; 
masitá a tučná ryba 



tady v bazénku sedí plechová ženská (hezká) a vedle 

v pavilonku tenhle ještğr; toto je asi ta t nejvğtší, jistğ 2mĚ     

Jak se vracíme, je jakési 
srocení u čedičové hrobky: a 

on tam lenoší nosálĚ Dalšího mám na videuĚ Nato 
jsme se shromáždili u stánku se suvenýry q 

(koupili tu hlavu a indiána na kķži); a odcestovali 

nğkam nğco pojíst; dali jsme si opğt velkou 
bagetu t s tuĩákem a zmrzlinu (fastfood). A to 

je ½ druhé a odjedeme do Palenque.                              

  tohle je ta 
pUedchozí a 
koupená 

  takto u stánku dopadla Blanka 



Po necelých 2 hodinách jsme na místğĚ 17°30‘35“N, 91°59‘20“W; 84 m.n.m (hotel), vedro a vlhko.  

 

https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#16.03.18_nosalMexicoLaVentaVillahermosa.jpg 

  Pokoj prima, obrovské okno 
na chodbu vedle dveUí, naštEstí 
tlustý závEs a odvEtrání do 
svEtlíku v koupelnE 

No a tento reliéf 
(samozįejmğ kopie, velká) 
zobrazuje krále Pakala,  
an letí v raketğ 
(EĚvĚDäniken) 

  a zmrzlina jako desert;                                  pUíjezd do mEsta, 32 tisíc obyvatel                       barevné označení mexických mEst 



I tady 

musí být 
elektrikáįi 
velcí 
machįi; 
procházka 
mezi regály 
nás 
nakonec 

stála 
peníze; koupili jsme čokomléko 
k snídani, a nğjaké pečivo, 

plechovku tuĩáka, 4l vody, jablka jsou 
zde drahá (možná že je dlouho po 
sezónğ)Ě Po hodinğ potulky jsme 

utratili 127,80 MX pesos. Vlevo je ten 

indián malovaný na tlusté kķži; jeho i 
tu hlavičku jsem usmlouval o 20%Ě 
Zítra pojedeme ke „svatým místķm 

Palenque“, mğli 
bychom si s sebou 

vzít          q 

materiály o tom, 
nakoupené v muzeu 

  tohle je ještğ v hotelu, bazén je 12m od recepce; je 18hodĚ a 
jdeme obhlédnout okolí; hurá OXXO, ale též cedule, že otevírá 
pįíští týden a prázdné regály … asi o 300m dál je místní tesco 

 v hlavním mğstğĚ To 
je pro dnes vše, 
jdeme se vyspat po 
noci v autobusu. 



Dnes pojedeme prohlédnout starovğké Palenque, 

a když to vyjde, omočíme se v Agua azúlĚ 
Posnídali jsme včerejší nákup a již jedemeĚ Tento reliéf (kopie z nalezištğ) visí t               
Hluboko v 
džungli 
mexického 
státu Chiapas 
se na okraji 
nízkých kopc] 
ukrývají 
poz]statky 
dávného 
mayského 

mEsta Palenque. Jde o jednu z nejmystičtEjších  mayských 
archeologických lokalit. Díky pralesnímu prostUedí, které ho obklopuje, 
p]sobí mEsto tajemnE a 
impozantnE.                                                                                                       
V roce 100 pU. n. l. se 
zde usadili Mayové a 
vrchol slávy pUišel mezi 
lety 600 – 800 po 
Kristu. Roku 615 
nastoupil na tr]n 
dvanáctiletý vládce 
jménem Pacal, kterého 

posléze vystUídali jeho dva synové. Palenque bylo tehdy velkým a mocným 
stUediskem, hlavním mEstem celé 
oblasti. Na počátku 10. století však 
začalo strmE upadat, až jej nakonec 
úplnE pohltila všudypUítomná džungle.                                                               
Palenque bylo znovuobjeveno v roce 
1773 cestovateli brázdícími poloostrov 
Yucatán.  BEhem vykopávek byly 
odhaleny rozvaliny s p]vabnými 

 Den 9.- sobota 17.3. 

  to je pUímo moderní účes 

zde 

v UNESCO od  r.1954                                              
počasí máme perfektní, jen teplota je bohatE nad 30°C 



skulpturami a ohromující 
štukovou výzdobou. Štukování 
bylo ještE v 18. století v dobrém 
stavu, ale do dnešní doby se z 
nEj nepodaUilo dochovat témEU 
nic. To, co na místE vidíme 
dnes, je tak jen odrazem 
tehdejší slávy mEsta, které svou 
krásou omračovalo návštEvníky. 
Nejd]ležitEjší dochované 
objekty jsou označovány jako 
Central Palenque, patUí k nim 
Chrám slunce, Chrám 
nápis], Palác a Chrám 
XIV. Stojí zde také 
mnoho menších chrám], 
které jsou také bohatE 
zdobeny skulpturami a 

kamennými reliéfy. V okolní neproniknutelné džungli se stále ještE 
nachází mnoho objekt], které čekají na své odkrytí. Atmosféra je zde proto vskutku tajemná.                                                          
NejvýznamnEjší a nejvyšší stavbou v Palenque je Chrám nápis], který byl postaven bEhem 
68leté vlády Pacala a následnE sloužil jako jeho pohUební památník. Pacalovu hrobku tvoUí 
komora o rozmErech 9 x 4 metry a její klenutý strop je témEU 7 metr] vysoký. Zdi jsou 

vyzdobeny devíti štukovými postavami, které ztElesOují 
pUedky 
dynastie. 
Nachází se 
zde sarkofág, 
ve kterém jsou 
uloženy 
ostatky tohoto 
vládce 
Palenque. 

  Chrám r 
lebky; na 
levé foto 
vlevo je 
zdejší 
nejvyšší 
stavba: 
Chrám 
nápisķ, 
Pacalova 
hrobka 

náš zdejší pr]vodce (opEt indián) 
 procházíme tropickou džunglí 

  to vlevo je Kroton, 
mEli jsme doma; 
stromek dorostl asi 
90cm 

  chrám lebky je r zde 



Rakev je zakryta 
víkem, které bylo vyzdobeno velmi významným reliéfem symbolizujícím výjevy z Pacalova vzkUíšení z čelistí 
podsvEtí. Z vládcova tEla vyr]stá "Strom svEta" ve tvaru kUíže, který nese mayská nebesa.                                             
K objevení sarkofágu došlo v roce 1952 v zasypané chodbE pod schodištEm, když mexický archeolog Alberto 

Ruz Lhuillier 
zkoumal 

začínáme u Templa XII = Chrám lebky, který získal své jméno 
podle štukové lebky, nacházející se na pilíUi obdélníkového 
vchodu. A toto dole je Chrám t Červené královny (XIII); tam 
jsme to uvnitU prohlédli (údajnE Pacalova žena ??) 

 centrum, mezi Palácem, Chrámem nápis] a chrámem XI je 17°29'03"N, 92°02'48"→ a 150m.n.m 

Templo XIII ve svém nitru 
skrývá hrobku, v níž v roce 
1994 byly nalezeny 
poz]statky ženské kostry 
červené barvy, kterou 
získaly pomocí rituálního 
ošetUení cinabaritem 
(sulfidem rtu[natým). 
Hrobka se nazývá Tumba 
de la Reina Roja (Hrobka 
Červené královny) Vedle 
ostatk] byla nalezena také 
malachitová maska a tisíc 
kousk] nefritu, avšak nic, 
co by vypovídalo 
o totožnosti této královny. 
(Novinky.cz) 



prostory pod podlahou chrámu. r Samotná hrobka není na 
pUíkaz mexické vlády pUístupná veUejnosti, prohlédnout si ji tak 
m]žete jedinE na starších fotografiích na internetu. V hrobu byla 
objevena hotová pokladnice mayských artefakt], mimo jiné i 
nádherná nefritová maska. Replika hrobky i s artefakty a šperky 
je uložena v Museo Nacional de Antropología v hlavním mEstE 
Ciudad de México.                                                                                                                                                             

V klasickém 
mayském období 
pokrývala chrám 
sytE červená 
omítka, detailní 
reliéfy na jejím 
vrcholku 
vyobrazující 
božstva či zvíUata 
pak byly 
zvýraznEny 
pestUejšími 
barvami. V objektu 
chrámu se nachází 
druhý nejdelší 
vytesaný text, který 

zachycuje 180 let historie mEsta a po nEmž získal chrám také 
svoje jméno. Celkem si zde (NE)m]žete prohlédnout 617 vyrytých 

hieroglyf] 
seUazených 
na tUech 
kamenných 
deskách. 
Nápisy 
byly do 
dnešní 



doby rozluštEny jen z části. Do hrobky se vchází po 
strmém dvouramenném schodišti klesajícím do 
hloubky 25 metr].                                                                                                            

Jednou z nejzachovalejších památek v Palenque je 
Chrám slunce umístEný na čtyUstupOové pyramidE. 
Vyniká nápadným stUešním hUebenem tvoUeným 
masivní kamennou deskou s reliéfy. UvnitU je 
možné spatUit hieroglyfy a štukové vlysy, z nichž 
jeden zachycuje slunce. 

 Pacalovu hrobku v roce 1948 objevil mexický archeolog 
Alberto Ruz. PUi prozkoumávání nitra pyramidy nazvané 
Chrám nápis] si všiml ohromné kamenné desky s otvory, 
o kterých si myslel, že by mohly sloužit k jejímu zvednutí. 
Jeho pUedpoklad se potvrdil – pod deskou bylo dlouhé 
schodištE, zasypané hlínou a pískem, které – jak se po 
čtyUech letech čištEní ukázalo – vedlo do pohUební krypty 
se sarkofágem. V nEm ležela kostra ozdobená šperky a 
pohUební t maskou, složenou z kousk] jadeitu. 
Archeologové tehdy v]bec netušili, kdo je v sarkofágu 
pohUben. Jméno mrtvého se podaUilo zjistit až v 70. 
letech minulého století, kdy nastal obrovský pokrok v 
luštEní mayských nápis]. Dnes tedy už víme, že se král, 
jehož celé jméno v pUekladu znamená „Velký sluneční 
štít“, narodil v roce 603 našeho letopočtu a na tr]n 
nastoupil, když mu bylo dvanáct a vládl až do své smrti v 
82 letech. V historii západní polokoule tak byl nejdéle 
vládnoucím panovníkem. ZajímavEjší než délka jeho 
vlády je ale tajemství, které tohoto krále dodnes 
obklopuje. Záhadou totiž je, že nikdy nebyly veUejnE 
publikovány královy tElesné ostatky. Americký archeolog 
Kevin Smith však prozradil, že „z archeologického týmu 
unikly informace o tom, že Pacal byl obr, mEl na každé 
ruce i noze šest prst], silnou pokožku a kónický tvar 
lebky“. Podle záhadologa Ericha von Dänikena byl 
Pacal starovEkým astronautem a zástupcem s 
mimozemš[an], kteUí ovlivnili mayskou civilizace. Své 
tvrzení slavný badatel opírá o víko sarkofágu s rytinou, 
kde „vidíme muže, který sedí v nEjaké kabinE, na nose má 
vzduchovou masku a jeho ruce manipulují s ovládacími 
prvky lodi, nohy jsou pevnE opUeny do pedál] a za zády 
má technickou část plavidla, aby vše bylo naprosto jasné, 
ze zadní části rakety vychází dým a plameny.“ 
(ExtraStory.cz) A já jsem mu pod zadkem objevil ještğ 
2 kanystry paliva s (to je suvenýr, který jsme si tam 
koupili – asi ze sádry) 

tyhle 2 fotky 
jsem "ukrad" 
nğkde na 
internetu, 
tyto objekty 
nemķže 
obyčejný 
človğk vidğt; 
deska ze 
sarkofágu je 
nepįístupná a 
originál 
jadeitovou 
masku 
z muzea 
v Mexico City 
kdosi zcizil 



Oproti tomu značnE poničený Chrám XIV je 
dekorován nEkolika hezkými neporušenými hieroglyfy a reliéfy, včetnE podobizny vládce Can Balama II. s 
péUovou čelenkou na hlavE.                                                                                                                                         
V pomyslném stUedu Palenque se nachází tzv.r Palác, který je komplexem nEkolika 

propojených budov, prostranství a teras, 
postavených bEhem nEkolika generací. 
Rozkládá se na 10 metr] vysoké plošinE o 
rozmErech 100 x 80 metr]. SvEtlo svEta 
spatUil Palác bEhem epochy nEkolika 
panovník]. Nejstarší budovy pamatují krále 
Pacala. V Paláci žila královská rodina a její 
nejbližší družina. Stavbu poznáte podle 
dominantní tUípatrové vEže, která v minulosti 
pravdEpodobnE sloužila jako observatoU 

nebo pozorovatelna. 

Další palácové budovy 
jsou ozdobeny množstvím plastik a basreliéf]. 
Obdivovat zde m]žete také sochy, pozornost upoutají 
zejména skulptury zajatc] na nádvoUí, které 
návštEvník]m odhalují moc tehdejších vládc] 

Palenque. Na oválné desce 
je zachycen Pacal 
pUijímající symboly 
královského úUadu od své 
matky.                            

tu ta "astronomická" vğž je 
nakįivo kvķli slunovratu; zde je 
to 8Ěkvğtna (jsme v jiných 
zemğpisných šíįkách)  



Chrám kUíže a Chrám listového kUíže jsou postaveny na vrcholcích menších pyramid a zdobí je tesané 
reliéfy. Chrámy byly pojmenovány prvními objeviteli, kteUí u nich nalezli desky s vyobrazením kUíž], které 

 - tady je to jinak; prostğ tohoto dne vğž 
nevrhá stínĚ Mayové nebyli blbciĚ Zato 
pozdğji, pįi rekonstrukci, v 20. stol. 
vršek vğže postavili rovnğ, ne s šikmou 
osou, jak vyžadoval astronomický výpočet 

 a zde Uíčka Otulum pokračuje v aquadukt 

 Palác od J; od SV s 

 v paláci byly i parní láznE 

 jsme v pravých tropech - 
vlhkost je skutečnE vysoká 

  prodavači suvenýr]; nEkteUí 
mají až hezká umElecká díla 



však ve 
skutečnosti 
vyjadUují v 
mayské 
mytologii 
strom 
stvoUení. 
Zajímavý je 

Palenque leží 150 m n. m., 
uprostUed tropického pralesa. 
Čelí častým silným deš[]m   
(2 160 mm ročnE), velmi 
vysoké vlhkosti vzduchu a 
stálým teplotám kolem 28司 C. 

z obrovského starovğkého 
areálu Palenque (nğkolik km2) 
je odkryta jen malá část; 
odkryto je snad to 
nejdķležitğjší; teĚ jdeme ke 
"skupinğ kįíže", pyramida 
slunce, kįíže, listového kįíže 
a dalších dvou staveb,  

které nechal postavit tento Pakalķv syn 

  pyramida s Chrámem kUíže pohledem restaurátora 



letech 19. stoletím dva roky domovem výstUedního 
evropského šlechtice.                                                            
K nEkolika ménE známým chrám]m dojdete po 
nenáročných pEšinách vinoucích se džunglí. Po 
jedné takové krátké pEšinE se dostanete napUíklad 
k rozvalinám Chrámu jaguára. Své jméno obdržel 
podle uvnitU nalezené (dnes již bohužel zničené) 
podobizny vládce sedícího na jaguáUím tr]nu. 
Chrám dodnes z]stal neodkrytý a je zarostlý 
bujnou pralesní vegetací, návštEvník se tak m]že 
jen domnívat, jak asi vypadal v dobE svého vzniku 

  toto jsou Mayské hieroglyfické nápisy a reliéfy v chrámu KUíže t 

   je to zde nejvyšší místo, takže rozhledy: chrám Slunce t a Palác tt a 
chrám Lístkového kUíže s tam lezeme následnE, schodištE je opEt 
prudké a vysoké (na pyramidE chr. KUíže) 



Uvğdomme si, co to je za kulturu, 

k nám v té dobğ pįichází kupec 
Sámo …                                     
Je odtud krásný pohled na oba 
pįedchozí objekty:                                                  

nebo na sklonku 18. století, kdy byly 
zahájeny archeologické práce.                                                                          
Mezi další odlehlejší památky patUí chrámy XVIII, XXI 
a Chrám Lebky, který získal své jméno podle štukové 
lebky nacházející se na pilíUi obdélníkového vchodu. V 
chrámu XIII byla objevena mumie obložená 
nefritovými šperky (Červená královnas). Mnoho 
dalších osamocených objekt] je ještE schováno mezi 
stromy, po celém Palenque jsou roztroušeny stovky nejr]znEjších, 
vEtšinou špatnE dostupných objekt] situovaných v nesnadno 
proniknutelné 
džungli.  

Údajnğ to vše bylo červenğ nalíčeno r. 
tak zde toho k vidğní je málo, je to 
zavįené a malé, tedy naproti, do "slunce" 
ještğ pohled odsud: 

  schodištE pyramidy chrámu 
KUíže, chrám Slunce, vzadu Palác 

  pyramida a chrám KUíže 

  chrám Slunce t a stavba t XIV 

Mayský 
kalendáU 
(suvenýr) 



Zde, v chrámu slunce je reliéf 
boha slunce, pokusil jsem se ho 

fotit… pįi bližším ohledání vypadá 
jako brejlatý ušatý astronaut se 
souborem antén na pįilbğĚ To má 

být strom životaĚ 

Po 

stranách 
jakési 
postavy a 

mayské 
hieroglyfy. 

Píší zde s 

nğco v tom 

smyslu, že tam záįí sluneční 
panel, po stranách vládce, 
proti nğmu bķh Pacal ĚĚ vedle jsou „pyramidy“, 
stavby XIV a XV doplĩující tzvĚ skupinu KįížeĚ 

 

  

 

 

  stavba 
14 vlevo, 
15 vpravo 



stavby skupiny Sever t s 

tu vlevo 

stavba „Count“ 
q nazvaná tak 
protože zde v 

první ½ 
19Ěstoletí 
bydlel  

účetní. 

 

 

  na této mapE je sever 
dole a my jdeme od 
chrámu kUíže na S 

  hįištğ na Pelotu s 
prodejcem suvenýrķ; 
zjišĵujeme 
nedostatek času a 
musíme se začít 
vracet, takže 
bohužel jen 
zrychlenğ 

  Vracíme se severní cestou na 
parkovištğ, vlevo ještğ pohled na 
palác; zapomnğl jsem 
pįipomenout výklad Mayského 
kalendáįe, když jsme sedğli na 
palácových schodechĚ Koupili 
jsme "červenec"- keramický 
pįívğšek a kotouč kalendáįe. 

 stavba X. 



Tu ty 2 holky prodávaly ty 
kalendáįe a vzadu pod stromy 
je stavba XI (rozebraná)Ě                               
Mayové používali vícero 
paralelních kalendáUních 
systém], pUičemž data se 
zpravidla psala ve více 
systémech najednou. Informace 
o čase je tedy (úmyslnE) natolik 
redundantní, že i po tisíciletích 
– po zničení části nápis] – 
je/bude možné pUečíst datum. KalendáUe vznikly pUed 1. stoletím pU. n. l. a asi 
pocházejí od Olmék]. Byly to:                                                                                                  
haab (neboli občanský kalendáU) = období 365 dní sestávající z 19 mEsíc], ze 

kterých 18 mElo po 20 dní a poslední mEsíc jen 5 dní.[3] Dny v mEsíci byly číslované, pUičemž se uplatnilo i 
číslo nula.                                                                                                                                                                    
tzolkin (neboli posvátný kalendáU) = období 260 dní. Tzolkin byl více používaný mezi obyčejnými lidmi, 
určoval plán obUadního života. Den narození každého človEka se také posuzoval podle tzolkinu. První 
tzolkin 550 pU.n.l. v zapotéckém mEstE Monte Albán.                                                                                                     
dlouhý počet = jednoduše celkový počet dní, který uplynul od mayského dne "nula" – narození Venuše a 
začátku aktuálního, tedy v poUadí pátého mayského cyklu (=5125.37 let). Zapisoval se ve tvaru 
#.#.#.#.#.#.#.#.#., kde tečky oddElují určité jednotky dvacítkové soustavy (u nás by to odpovídalo zhruba 
zápisu tisíciletí.století.roky.mEsíce.dny.), pUičemž první položka odpovídá našim 63 081 429 rok]m a 
poslední našim dn]m. BEžnE se však používalo jen posledních pEt položek – baktun (napU. 9.15.9.0.1 

q k tomu jsme dostali tento "návod" - mEli 19 mEsíc]; a pak ještE 
zpoplatnEní „videa“ – foto je zdarma t       m]j mEsíc je 17.: KAYAB t 

1.Pohp(pop) 2.Wo(uo) 3.Sip(zip) 4.Sots(zotz) 5.Sek(zec)  6.Xul(xul) 7.Yaxk'in     
(yaxkin) 

8.Mol(mol) 9.Ch'en(chen) 10.Yax(yax) 

jsme v tropech, je vedro, vlhko, tak se pojedeme smočit do vodopád] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Redundance
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olm%C3%A9kov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Haab&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maysk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99#cite_note-3
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tzolkin&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Alb%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dlouh%C3%BD_po%C4%8Det&action=edit&redlink=1


znamená 1407241 dní ode dne "nula"). Výchozí den aktuálního cyklu 
mayského dlouhého počtu (0.0.0.0.0.) odpovídá podle korelace GMT 11. 
srpnu 3114 pU. n. l. a poslední den 13. baktumu (13.0.0.0.0. = nové 
0.0.0.0.0.[zdroj?]) odpovídá podle GMT 21. prosinci 2012. V tento den má 
podle May] nastat konec[zdroj?] (Wikipedie) Opouštíme Palenque pįed 
dvanáctou (tedy byli jsme zde asi 2 a 3ě4 hodiny a bohužel jsme 
nevidğli vše, co bychom chtğli)Ě Nejprve ale na obğdĚ Máme pįed 

sebou asi 1,5hod. cesty 
mexickým venkovemĚ Podél 
cesty se nabízí občerstveníĚ 

Jsme ve venkovní restauraci, 

asi se jmenuje 
Tecate; dali 
jsme si polévku 
a rybuĚ Pįinesli 
pįedkrm a 
takové krátké  

11.Sak(zac) 12.Keh(ceh) 13.Mak(mac) 14.K'ank'in 
(kankin) 

15.Muwan
(moan) 

16.Pax(pax) 17.K'ayab
(kayab) 

18.Kumk'u
(cumku) 

19.Wayeb   
(uayeb) MJSÍCE 

MAYSKÉHO 
KALENDÁZE 
HAAB 

 banánky, ale výbornéĚ 
 Vše bylo vynikající a nacpali jsme se; načež pįinesli tu rybu! 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=3114_p%C5%99._n._l.&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost


A byla „eĩo ĩuĩo“! A je 
to tady, vodopády 
Agua Azúl na įece Rio 

Xanil; je to įada vodních stupĩķ asi v délce 1,5kmĚ Jsou rķznğ vysoké, odhaduji od 2 do 8m, įeka je 

docela 
vodnatá, 
takže ten 
výsledný 
dojem je 
úchvatnýĚ 
Jdeme 
nahoru proti 
proudu.   

 

  Ještğ, že jsme si to dali jen jednou; mğli jsme s tím oba co dğlat! 

214 m.n.m, 17°15'25"N, 92°06'55"→ 



 

 

 

 

 

  tady už 
hledáme 
místo, kde 
bychom a 
kudy do 
vody; ono 
totiž podél 
chodníku 
stojí plno 
stánkķ a 
chatrčí s 
jídlem a 
suvenýry. O 
kus výš je 
malý palouk 
a 2 
podezįelí 
chlapi; tak 
Hani bude 
hlídat naše 
vğci a my 
pķjdeme 
testovat 
įeku. 
Ukázalo se, 
že ti 2 jsou 
místní 
hlídači a 
dohlížeči; 



voda byla vynikající, a jak jsem se 
pustil dál do proudu, ti 2 začali pískat, aĵ se vrátím, 
ale to 
jsem 
sám cítil, 
že ten 
proud 
nedám a 
vracel se 
ke 
bįehuĚ 
Byla to 
nádheraĚ 
Tak 
jsme se 

tu asi 20minut cachtali a musíme dolķ, abychom stihli odjezdĚ Opğt to trvá 
1,5 hodiny. Je večer, pķjdeme si nakoupit do toho místního PrioruĚ Už víme, 
že se jmenuje „Chedraui“. Tak pro pįíklad, jak je vidğt na účtence: 2l vody, 
3 konzervy kokosové šĵávy (večer jsme zjistili, že je to hustý koncentrát), 
pečivo – dobrý a levný výbğr, k večeįi a snídani, čokoládová mléka, k večeįi 
si Hani dá sýr a já konzervu tuĩáka (koupili 1 jako salát, 1 ve vl. šĵávğ). 
Doma bychom za tento nákup zaplatili mnohem více. A vyjdeme ven a je tma. 
Zítra jedeme na Yucatán do MeridyĚ Ještğ jsem našel pár historických 
fotek Palenque z Paláce (19. stol.) 

    

  

  tohle je ta restaurace, kde jsme se nehoráznE pUecpali tou mOam rybou 



Dnes je naplánován pįesun do Méridy ze státu 
Chiapas pįes Tabasco, 
Campeche do státu 
YucatánĚ Odjezd má 
být v 7:45 (skutečnost 
8:05)Ě Pįed hotelem na 
nás čeká hejno 
indiánek s dğtmi 
nabízejíc tašky, 
haleny, trika apod. 

Hotel je vyzdoben 

kopiemi reliéfķ 
z nalezištğ Palenque a 
našel jsem zde scénu  
q z chrámu SlunceĚ      

 Den 10.- nedKle 18.3. 



Nakonec se nedalo nic dğlat, 

museli jsme si jednu hezkou 

barevnou tašku koupitĚ Za 100Ě             

 
  mexický venkov 
státu Tabasco a 
Campeche; foto 
pUes tónovaná 
skla autobusu 



nafta za 18,54 pesos, to je asi 

dvacka; a na zastávce trafo na 

127V, a k tomu elektromğr s 
„deonem“ – jsme na svačinğ s 

pávemĚ 

Je to takový 
fastfood, 

našel jsem to, 
kde to je: 

Asadero la 

HigueraĚ Káva 
a zmrzlina, 

Hani zatím 
honila páva, 
„chca“ ho 
vyfotit. Kličkoval mezi židlemiĚ Je ¼ na 11Ě  



 

  

 

 

 

  

A již jedeme podél Mexického zálivu 
a tady jsme 

na obğdğ 
v restauraci 
v zálivu želv; 
dali jsme si 
tuĩákový 
salát a 

grilovanou 
rybu, pivo (za 

397,-); a 
pķjdeme 

vyzkoušet i 
moįe 



bylo to opğt výborné; pak se 

jdeme (opatrnğ) potopit do 

Mexického zálivu. 

Žádný nával, místa plno, nğkolik set 
metrķ pláže; 

je tady i dğtský bazének a pįed 
vchodem zaparkoval Harley D. Tuto 

selanku zkazilo zjištğní, že nejedeme 
do Uxmalu; prý byl zrušen, my nevíme!! 

To bychom radši odjeli z P. o 1,5hodĚ dįíve a zde se tak dlouho necachtali 
– jedeme dál státem CampecheĚ Kdesi jsme se zastavili v OXXO koupit 

nğjakou svačinu a 2 konzervy tuĩáka (na to jsme ujetí)Ě Za nğjakou dobu 

opustíme pobįeží a už 
jen na SV vnitrozemímĚ  



 

tady jsme na hranicích státķ Campeche a Yucatan; zas tu 
patroluje federální policie; je 17:50 mexického času a 

nastává 1 zajímavost: stát Yucatan jako jediný spadá do 
východnğjšího časového pásma, takže bychom si mğli 

pįidat hodinu a ani nepamatuji, zda jsem tak učinilĚ Asi 
jo. Hlavnğ ve foĵáku, telefon by se mğl sám… kecám, týká 

se to státu Quintana Roo, východní části yucatanského 
poloostrova; tedy nás to teprve čeká – pozítįíĚ Ono je to 

s tğmi časy v Mexiku ještğ jinak (když jsem zapátral), ale 
nás se to nedotklo, neboĵ je to na západğĚ O hodinu 

pozdğji jsme 
v Méridğ, 

údajnğ 
nejbezpečnğj

ším mğstğ 
Mexika; 

pįesto jsem 
na večerní 
procházku 
vzal místo 

kamery 
telefon, ale 
ten mķj je 
pro noční 

fotky a videa 
zcela 

nepoužitelný, 
bohužel. 

UT   UTC-5 jihovýchodní zóna (žlutá) 
       UTC-6 centrální zóna 
       UTC-7 pacifická zóna (tmavozelená) 
       UTC-8 severozápadní zóna (svğtlezelená) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/UTC-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/UTC-6
https://cs.wikipedia.org/wiki/UTC-7
https://cs.wikipedia.org/wiki/UTC-8


zažili jsme tu masový tanec na celé 
jedné 
stranğ 

Zókalo; 
uprostįed 
je parčík a 
na ulici, 

součástí 
námğstí 
tancovaly 

stovky lidíĚ 
mám to na 
videu.  

 

https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202405

zTelefonu.jpg 

https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202546

zTelefonu.jpg  

 

hotel Colonial je skoro v centru, 2 bloky od Zókalo a jdeme se tam podívat. 

tu je naše cesta kolem 
námğstí: "barevná 
Merida", obchodní 

pasáž vedle kláštera s 
katedrálou, drožky 

s vyšĩoįenými kočáry 
a policajti, kteįí mi 
postáli bez použití 

donucovacích 
prostįedkķ 

https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202405zTelefonu.jpg
https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202405zTelefonu.jpg
https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202546zTelefonu.jpg
https://vysokoblahorodi.rajce.idnes.cz/2018_Mexico_Video/#18.03.18_MexicoMeridaTanci_202546zTelefonu.jpg


V jednom OXXU si koupíme čokomléko k snídani, v druhém ještğ vodu. 

Uprostįed parku nğkolik klukķ pįedvádí „brake dance“, a je zajímavé, 
že ve 20:40 je pįed chvilkou rušné námğstí zcela klidné a skoro prázdné; možná proto, že zítra je 
pondğlí a jde se do práce?? To je pro dnes konec. Zítra jedeme prozkoumat sídlo boha Kukulkána – 
mayské stįedisko Chichén ItzáĚ Ještğ k Méridğ: 10 mĚnĚm, 20°58‘12“N, 89°37‘12“W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 v tomto hotelu jsme pUespali (foto reklamní ze stránek hotelu) 

   Den 11.- pondKlí 19.3. 
Dnes je pro nás 

pįipraveno 
Mayské mğsto 
Chichén ItzáĚ 

Odjezd z hotelu 
Colonial s je 
pįed osmouĚ 

Koupelna byla na 
1Ě pohled pğkná, 
ale nesmğli jsme 
se sehnout.  

Je to smğr 
Valladolid 

  toto byla vstupenka; museli jsme ji vrátit Erice do 
účetnictví; lístky byly s r]znými fotkami odkudkoliv 

Opğt jsme mğli 
prķvodce, dokonce 
se chlubil, že je 
poloviční Maya. 



    Nejprve jdeme kolem Hrobky veleknğze s 

Dnes nejvíce zachovalou pyramidou je Hrobka vysokého knEze, ve které 
bylo nalezeno nEkolik hrobek. Archeologové pyramidu rozebrali a zase 
složili dohromady, a i pUes její v podstatE dokonalý stav na ní není r 
povolen pUístup. (ČTK Č.Noviny) 

Bydlí 
tady i 

tohle 

zvíįe a 
vķbec 
mu 

nevadí 
ruch kolem, ani že je ze všech stran 
focenoĚ Tato stavba je „Červený chrám“Ě 

Nğkde je psáno „Červený dķm“, areál klášteraĚ Procházíme 
toto starovğké mğsto s indiánským prķvodcem; pak si to 
projdeme sami znovuĚ Nelze v podstatğ nikam vstoupit, 
nikam vylézt – zakázáno . Mayská observatoU ՝ Caracol 

sloužila knEžím k pozorování oblohy a 
určování významných událostí, stejnE jako 
hvEzdárna. Stavba ukrývá točité schodištE, 
v jejích zdech jsou vytvoUeny četné pr]hledy, které odpovídají poloze nebeských tEles v klíčových datech 
mayského kalendáUe.(svEtadíly.cz) 
Pozoruhodná El Caracol, kruhová 
stavba s točitým schodištEm a zbytky 
kupole, zvenčí zdobená četnými 
"ocásky" božského hada. Kruhový 
tvar dokazuje, že Mayové znali kolo, 
i když jej nepoužívali.(novinky.cz) 

  Caracol = hlemýž@; 
podle tvaru vnitUního 
schodištE v kopuli 



Zde vlevo máme našeho Mayu 
s charakteristickým profilem; 

pak je tam scéna: „netrucuj, tohle Ti dám, když mğ vyfotíš“rĚ Vracíme se zpğt do centra k pyramidğĚ 

 kolem Ossaria - hrobka VeleknEze Tyto suvenýry jsou ručnE vyUezávané; skvElá UezbáUská práce 

Celá stavba byla podUízena pUísným astronomickým pravidl]m, z každé strany vede 
nahoru 91 schod], a pokud započítáme i jeden schod na vrcholu, je jich celkem 
365. Dole na schodišti jsou velké hadí hlavy, a pokud se k pyramidE dostavíme 21. 
bUezna nebo 22: záUí, v odpoledních hodinách uvidíme, jak je celé severní schodištE 
ve stínu mimo jednoho kUivolakého pásma končícího u hadí hlavy. Postupující stín 
pak m]že pUipadat jako dolu se plazící hadí tElo. (ČTK České noviny) 

  tak toto je leguán a není tady sám 



Dominantní stavbou 
celého areálu je 
mohutná čtvercová 

Kukulkánova pyramida, jejíž hlavní schodištE je 
obráceno na sever. Pyramida byla zasvEcena 
mayskému bohu slunce a nebes Kukulkánovi 
(maysky Quetzalcoatl), kterému se rovnEž Uíká 

OpeUený had. Pyramida je často nazývána také 
španElským pojmenováním El Castillo, tedy 

„hrad“. Stavba je krásnE soumErná a p]sobí velmi 
majestátnE. Její vrchol se nachází ve výšce 24 metr] 
a vede na nEj z každé strany 91 schod], pUičemž 
jednotlivá schodištE stoupají pod úhlem 45 stupO]. 

Hlavní strana pyramidy je rozpoznatelná podle 
toho, že po stranách schodištE jakoby se plazili 
dva hadi, jejichž hlavy odpočívají až u zemE. 

Stejný motiv se pak opakuje i u 
vchodu do chrámu, který se nachází 
na vrcholu pyramidy. Na tomto 
hlavním schodišti se v den jarní 

rovnodennosti (ale i podzimní!) 
odehrává neuvEUitelná podívaná, jde o 
hru svEtla a stínu. Jakmile začne 
vycházet slunce, (na podzim zapadat) 
je možné na severní stranE pyramidy 
pozorovat 37 metr] dlouhého hada 

marná sláva je to velmi fotogenický objekt; hlavní, severní 
schodištğ je ukončeno hadími hlavami (detail nemám!) a 
ještğ je zrekonstruovaná strana západní, ostatní strany 
jsou pouze očištğny; vstup je již zakázán, protože 
neukáznğní (ožralí) amíci pįi focení selfie shora padali  

  ten efekt trvá asi 1ě2 hodiny a je velmi pomalý; 
(jak slunko zapadá, vychází) nğkde na internetu to je  



plazícího se dol] (nebo nahoru) po schodišti. Jeho tElo se nakonec 
spojí s kamennou hadí hlavou. Tuto fascinující zrakovou iluzi mohli 
Mayové vytvoUit pouze díky znalosti astronomie. V nitru Kukulkánovy 
pyramidy je ukryta ještE jedna, mnohem starší pyramida,(nğkde se 
uvádí, že je tam ještğ tįetí ĚĚ? v té druhé - Matrjoška)  do níž je 
možné se dostat úzkou chodbou. Ta vyús[uje v JaguáUím chrámu, v 
nEmž je k vidEní tr]n červeného jaguára a velká socha mayského boha 
deštE jménem Chaac Mool.(svetadíly.cz) Od pyramidy boha 
Kukulkána jdeme k nejvğtšímu hįišti Peloty v Americe, avšak ještğ 
pįed tím nám prķvodce pįedvedl velmi dobrou akustiku prostoru 
pįed pyramidou; knğží tedy od chrámu na vrcholku byli výbornğ 
slyšet na celém prostranstvíĚ Velké míčové hUištE, kde se kdysi 

odehrávala dlouhá utkání o život. Smyslem hry bylo prohodit 
gumový míč skrz kamenný kruh zavEšený vysoko na zdi. Aby to 
nebylo tak jednoduché, mohli hráči používat jen lokty, kolena a 
kyčle. JistE si dovedete pUedstavit, že to nebylo nijak snadné, proto 
mohla jedna hra trvat i nEkolik hodin. Svou délkou 168x66 metr] je 
míčové hUištE v Chichén Itzá nejvEtším v Mezoamerice. Míčové hry 
nebyly v tEchto končinách jen pouhým sportem, mEly hlavnE rituální 

význam. Hráči poraženého týmu byli 
často obEtováni. HUištE je však zajímavé 
také svou unikátní akustikou. Nikomu se 
zatím nepodaUilo rozluštit, jak je možné, 
že lze na tomto otevUeném prostranství 
slyšet šepot na vzdálenost mnoha 
desítek metr]. Ještğ, než dojdeme na 
hįištğ, míjíme vpravo „Jaguáįí chrám“   

 

 

 

 

  

Na východní stranğ je odkryta "brázda" - jakoby to pokračovalo dolķ? 
q Další terasa? 



Na podezdívkách jsou reliéfy výjevķ ze zápasķ a 
stínání poraženýchĚ Na vše dohlíží Kukulkán 
(Quetzalcoatl – okįídlený had)Ě To, že místo má 
zajímavou akustiku jsme nemohli vyzkoušet, 
neboĵ tam byl turistický ryk, ač nebylo plnoĚ 

Zde je ten reliéf r 

pįekreslen, pķvodnğ byly 
ty šutry vybarvené – 
pķsobivý obrázek nože, 
z kterého odkapává krev! 
Vzadu uprostįed jako 

 Jižní „uzávEr“ hUištE, 
uvádEný jako „Jižní chrám“ 

 "severní uzávğr" je tzvĚ 
Severní chrám, nebo též 
"Chrám bradatého muže" 



A o 50m na V je plošina, 
pódium Tzompantli, „ozdobená“ 
lebkami; zde se vystavovaly 

uĵaté hlavy nepįátelĚ Tğch 
muselo být hodnğ, protože to 
pódium není maléĚ A pak zde 

jsou 2 ceremoniální pódia Orla a Jaguára t a Venuše 
(odkud byly odvádğny obğti k Cenotğ). 

 

 

   Orli a sedící Jaguár t uprostįed 



jak to tak tvoįím s odstupem času, zjišĵuji nğjaké 
nedostatky a nezdokumentovaná místa; zde mi chybí 

celkové foto tohoto Jaguáįího podstavce – a navíc tam za ním je nKco, co má hady z rohķ, ne ze rr 

schodištğ; tak pátrám a hledám a nacházím: je to schodištğ na Tzompantli! Mapy Google vidí: 

 

 Profil Mayķ 

 tady ta mapa 
je asi nejlepší; 
(z koupeného 
prķvodce); 
tįeba vidíme, 
že tğch hįišĵ 
je tam víc (5 a 
4 nejsou 
odkryta); bylo 
to velké mğsto 

 jaguár z terasy orl] 
žere zmrzlinu (str.13) 

  ještğ polohu: uprostįed mezi pyramidou a terasou jaguára: 20°41'00"N, 88°34'08"W, 39mĚnĚmĚ 



tohle je to 

Venušino 
plató; a 
tentokrát 
chybí 
detail; 

jdeme dál 
na východ, 
k Chrámu 
válečníkķ 

Chrám bojovník] (Templo de los Guerreros) obklopuje komplex Tisíce sloup]. Jakási 
pUedsíO chrámu bylo postavena již stavitelským zp]sobem kmene Tolték], protože 
kamenné pilíUe 
kdysi podpíraly 
dUevEnou stUechu 
a Mayové nic 
takového údajnE 
neznali. Vlastní 
Chrám 
bojovník] je 

q tuhle brožurku jsme si 
koupili už v Arch. muzeu 
v M.City (neprohloupili) 



jakousi čtvercovou pyramidou 
s pravidelnými stranami o délce čtyUiceti 
metr]. Chrám sloužíval jako snEmovní místo válečník] a mezi tisíci sloupy se vedly rozpravy o válkách a 
rozhodovalo se o nových válečných výpravách. U východního konce chrámu stojí zbytky parních 

lázní.(National-Geographic.cz) 
Nahoįe chrámu válečníkķ se uvádí 
jako substruktura Chrám Chac 
Mool. Na jeho plošinE opEt stojí 
dvojice sloup] pUedstavujících 
ocasy opeUeného hada a mezi nimi 
ponEkud ponurá socha - oltáU boha 
Chac Moola. Jen hrubE vytesaná, 
pololežící postava drží v klínE 
misku, kam se podle legend          

q odkládalo ještE bijící srdce obEtí, jež mEly usmíUit boha.(novinky.cz) 
Pokračujeme na jih, k Cenotğ Xtoloc; nejprve narazíme  
(q koupený pohled) na chrámĚ 

Chrám Xtoloc poblíž platformy Osario je nedávno obnovený 
chrám, který pUehlíží druhou nejvEtší cenotu v Chichen Itza, 
pojmenovanou podle mayského slova pro iguanu, leguána 
"Xtoloc".t 

 

 

 

 
  a o kousek dál je 2. Venušina 
terasa - poblíž cenoty (proč asi?) 



Tak a tady jsme uzavįeli kolečko a došli na místo, kde 
jsme již byli; to nahoįe je hrobka Veleknğze, též 
uvádğná jako OsáriumĚ Pķjdeme se podívat na jižní konec, 
kde jsme s prķvodcem nebyliĚ Ten leguán na nás stále čekalĚ 

 

  vlevo "Červený d]m" a pUed ním je jedno z hUiš[, kterého jsem si prve ani nevšiml 

 Španğlé nazvali tento 
veliký objekt ženským 
klášterem pro 
množství malých "cel" 

  A tento "reliéf" je součástí 
portálu tzv. kostela (nahoįe 
vlevo); a ona je to „vládní“ 
budova.   



 

a tohle je Chrámek r 

Tady máme ještğ 
„Observatoį“ 
z boku. A jdeme 

zpğtĚ Hani si 
koupila pğknou 

halenku a 

skládačku 

Illustrated Guide  

  Ano, určitğ je to 
ženský klášter, tady 
na tom objektu je 
plno hákķ na ramínka 

  ovğšákovaný objekt je ten 
kostel s  

Wikipedie uvádí, že celý tento veliký r objekt je 

ve skutečnosti vládní budova (celá ta stavba)Ě A 

tuto vpravo je Chrám vyįezávaných panelķ; s 



U východu jsme našli schránku, ale zatím 
nemáme, co do ní hoditĚ  Už musíme pospíšit 
na parkovištğ, odjezd je pįed 13Ě hodĚ Chichén 
Itzá bylo úspğšnéĚ 

Tady se na cestE válí práce pro elektrikáUe; asi 
jsou velcí machUi; ono tEch 127V zase není tolik 

 obrázky Kukulkánovy  pyramidy od 
východu; zde je vidğt, že byly 
opraveny asi 2ě3, ostatní pouze 
očištğno od náletķ; 

ještğ jsem na internetu našel obrázek ze 
slunovratu, jak vypadá ten stínĚ t toto je ze 

západu, takže podzimní;  

Pyramida z Kukulkánu, r 1895. Po mírné práci na vyčištEní vegetace, vEtšinou podél schodištE 
   q Serpentinská základna El Castillo, 1895. ZdvoUilost knihovny 
Cornell University Library. (acouplefortheroad.com – z internetu) 



no a tady je ceník: cizinci nejvíc, Mexikánci ménğ a Yucatánci skoro zdarmaĚ Jsme odváženi na 

odpočinkový pobyt do Cancúnu, podle toho, co si kdo zaplatil; v nabídce 
byly 3 typy hotelķ; my máme stįed s All inclusive (to už bylo za 

pįíplatek , ale výborné); 

Na východním pobįeží yucatanského poloostrova, tady už 
stát Quintana Roo, na jih od centra Cancúnu se táhne asi 60km hotelové zóny; a zde nás „opouštğjí“ ti, 

kteįí mají luxusnğjší pobyt s lepším vybavenímĚ 



tak jsme si 

tady aspoĩ 
užili „lepší“ 
záchodkyĚ 
Rezorty 

jsou 

schované 
v zeleni. 

Vše se tu 

blýská, 
smítko 

nenajdeš … 
tady je asi 

nğjaký arest; 
pod tou 

stįíškou 
hlídají dva 
s namíįenou 
zbraní a asi to 
myslí vážnğĚ 
Tady už jsou 
zastávky i pro 
„nás“, ač my 

jedeme ještğ o kousek dálĚ Erika nás informuje, že po celé té 
zónğ jezdí autobusy tt za pįijatelný peníz, a jak je poznat; 
také nám prozradí, že nás tady opustí, protože 1) ji tady 
nepotįebujeme, 2) má další skupinu nğkde na jihuĚ Pak kdy pro 
nás pįijedou za 4 dny na letištğ, jak s letenkami a kdo kam letíĚ 
A pįišla naše chvíle, vystupovat, nic nezapomenout, už do 
tohoto busu ne. Na recepci, fronta, tady lze ubytovat skoro 

tisíc 
lidí!! 
A i tady se to 

blýská a 
nenajdeš 
smítkoĚ Je toho 
moc, nefotímĚ 

Tady začíná asi 15km 
hotelové "kosy" na jih od 
Cancúnu 



Mezitím se setmğlo, 
dostali jsme náramky, a 
návod, kde mķžeme 
užívat náš program all 
inklusive. Z recepce to 

je asi 5 minut k baráku, 
pak čekej na výtah 
(máme to v 6. patįe), 
najdeme pokoj a 

je prima. Nejprve 

podle návodu, mapy 
najdeme, kam na 

večeįi; výbğr, že si 
nevybereš, pití je na 
objednávku 
roznášenéĚ Večeįe 
dopadla výbornğ, 

jdeme 

prozkoumat 

pokoj. Na 

posteli 

jsme 

napočítali 
10 polštáįķ, 
co s tím, 
kam je dát?  

 

 

 

 

 

 

 

Sem r do 

skįínğ 
vlevo 

byly 

nacpányĚ 



 

 

Vybavení jeĚ I 
varná konvice, 
kafe, čaj, deky 
navíc, mýdla, 
šampony, je 
tady všeĚ Ty 4 
dny tady 

pįežijemeĚ 
Pķjdeme spátĚ  

 

 

V recepci jsme dostali obálku s tğmi informacemi; pokoj 

4608 = 4Ěbarák, 6Ěpatro, cimra 8. 

Náš hotel se jmenuje GRAND OASIS a je poblíž „Museo 
Maya de Cancún“ (na mapğ dole) 

                                                                   tt      

                                 rr 

  Ti, kteUí vystupovali pUed námi 
do hotelu Royal Solaris jsou na 
mapE o 12 hotel] t vlevo 



Den 12.- úterý 20.3.  Takže dnes nejprve prozkoumáme areál, vyzkoušíme moįe                            
(Karibik), podíváme se, kde, co, jakĚ Zatím jediným mínusem jsou party mladých Amíkķ, kteįí mají 
prázdniny a tak vyrazili povyrazit se do Mexika, kde jim nalejí již od 18 let a musí to vyzkoušet; tak 
jsou zrovna tady, chlastají, dğlají ryk a bugrĚ   

Cancún 
(ka┕因kun) je 
lázeOské mEsto 
na pobUeží 
státu Quintana 
Roo na 
jihovýchodE 
Mexika. Je 

omýváno vodami Karibského moUe. Politicky je 
správním stUediskem okrsku Benito Juárez a státu 
Quintana Roo. Je mezinárodnE uznávané jako 
turistická destinace. BEhem posledních 37 let se 
Cancún bouUlivE rozvíjel a nyní je mEstem s nejvEtším 
počtem hotelových pokoj] v Mexiku. Počet obyvatel 
mEsta v roce 2005 byl 526 701 a aglomerace tvoUená 
okrsky Benito Juárez a Isla Mujeres seskupovala 584 
120 lidí, což ji Uadí na 26. místo mezi nejvEtšími 
velkomEsty Mexika.                                                                                                                                                
Existují dvE možnosti p]vodu názvu, které se mEní v 
souladu s výslovností mayského jazyka: 1. První a 
rozšíUenEjší nám Uíká, že jméno mEsta v mayštinE 
znamená "hadí hnízdo". 2. Druhá verze značí, že 
p]vodní název v mayštinE je Ka'an Ku´un, což 
znamená "žlutý had". Tato teorie je podporována tím, 
že ostrovní část Cancúnu (mezinárodnE známá jako 
hotelová oblast) má tvar pokrouceného C, které pUi 
úsvitu pUipomíná žlutého hada vytvoUeného Sluncem, 
které ozaUuje lesknoucí se písek.                                                                                                                         
Historie mEsta je velmi krátká. Bylo založeno 23. 
ledna 1970 mexickou vládou jako turistické stUedisko 
a pojmenováno podle pUilehlého ostrova. V té dobE na 
ostrovE žili pouze tUi lidé a v nedaleké vesnici Puerto 
Juárez dalších 117 obyvatel. Od té doby až dodnes 
prochází mEsto velmi bouUlivým r]stem. 

CANCÚN 
poloha 

SouUadnice 

21°9ガ38ギ s. š., 
86°50ガ51ギ z. d.  

NadmoUská 
výška 

11 m n. m. 

  

znak 

  náš první výhled z balkonku; jsme ve 4. patUe; vlevo hlavní budova, 
Pyramida, pod námi vpravo areály restaurací t tt  a další „ubytovna“ 

jdeme na snídani 
  a další hotelový areál jižnE od nás 

  Tady jsem zachycen t zrcadlem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karibsk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_Mujeres&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=May%C5%A1tina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=21.160555555556_N_-86.8475_E_type%3Alandmark&language=cs&pagename=Canc%C3%BAn
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=21.160555555556_N_-86.8475_E_type%3Alandmark&language=cs&pagename=Canc%C3%BAn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Benito_Juarez,_Quintana_Roo.svg


 

  výbğr ke snídani je až skoro nadstandartní, my si ale snídáme podobnğ jako 
doma, zde to vylepšujeme ananasem a výbğrem zdejších jogurtķ; tak, a kde jsme: 

  bydlíme v té stavbğ r vlevo, až nahoįe, to je 4Ě podlaží, 2 okna jsou 2 pokoje, my máme 8Ě okno; poloha je 
21°04'33"N, 86°46'32"W, a nadmoįská výška 29m, jenže když to namíįím na hladinu, tak píše 4m, tedy jim to o 
4m kecá, tudíž pokoj máme asi 25 m nĚmĚ Tyto obrázky jsou z earth.google.com;  rt 



teĚ ráno tu pobíhá 
hejno pávķ (asi 3, možná víc); jdeme do Pyramidy, cesty jsou stínğné 

(nebyli jsme) jdeme zpğt, a k moįi; tohle je vstup do „našeho baráku“   

  

 

 tady se každý den poįádají koncerty a animační programy; dole je nğkolik pódií a jevišĵ; 

uprostįed jsou výtahy a vpravo je výhled z prosklené kabiny t 



  

  nejdķležitğjším dokladem byl pro nás tento leták s mapou a se seznamem restaurací a barķ; také je nejvíc odįený 

takto nám označili objekty, kde jsme s naším modrým páskem vítáni; (a nEkde ani ne) 

mķžeme kamkoliv, jsou tu lehátka, hamaky dokonce postele s nebesy na pláži 



Je další nádherný den, trochu vğtįík, červená vlajka 
a moįe vlní; vypadá to dobįeĚ Jdeme do vody, je 

nádherná, krásnğ to houpe, ale musí se to 
hlídat, je to zlomyslné, jen se okoukneš, 
pįeleje tğ; dostanu se asi 30m od bįehu 
a abych se dostal zpğt je problém, neboĵ 
ten vítr a vlny snášejí a na bįeh lezu 
aspoĩ o 150m jižnğji, ač jsem fest 

pracoval (proti vlnám). U bįehu pįechází 
barva moįe ve smaragdovou a ty fotky 
nelžou, skutečnğ to tak jeĚ 

 V bazénu je otevUený bar, kde se 
shromaž@ují Amíci pokračujíc v "jízdE" 



Jdeme si dát nğjakou svačinku (místo 
je obsazeno – ptáky: kšá) – dali jsme si 

grilované ryby výborné, zblajzli jsme je, 

aniž jsme je stačili vyfotit, a odpoledne 

strávili u bazénuĚ Restaurace, kam 

chodíme nejvíce, je taková standartní, 
obsluha pozorná, veliký, doplĩovaný výbğrĚ 

Na mapce je to čĚ16Ě Tady t jsme polehávaliĚ 

 asi 150km odsud na VSV leží Kuba s 



tu r pod 

tím jsou kuchynğ a „to“ jsou klimatizace a odtahy (ne)vzduchuĚ Toto r jsou 

obrázky z časného odpoledne, kdy jsme se šli pįed obğdem pįevléknout, ty 
další už pįed večeįí; zde vlevo 
pak „pįízemí“ našeho domu, a 
hįištğ patįící k areáluĚ  

 

 

Zítra jedeme na 

objednaný výlet do 
Tulumu, což je prý 
asi jediné Mayské 
sídlištğ na pobįežíĚ 
Sloužilo jako bašta a 
pįístav pro blízké 
vnitrozemské CobáĚ 

 

tam vzadu jsou schodištğ r doleva nahoru k restauracím t 

večeįe; výborná, jak jinak, 
když si ji sami vybíráme 



Den 13. st[eda 21.3. 
Po snídani čekáme pįed Pyramidou na 
autobus (nejprve bude objíždğt 
všechna ubytovací místa, podle toho, 
kolik lidí si tento výlet koupilo)Ě Nato 
130 km na jih do TulumuĚ Zde nás ještğ 
provází ErikaĚ Pįed ½ osmou odjezdĚ 

Nğkolikrát jsme cestou potkali tento „retro“ autobus“: jak 
se dįíve cestovávalo – kufry na stįeše v ohrádce (atrapy)Ě 

A i zde mají OXXO; už ho 
nepotįebujemeĚ Policie fungujeĚ 

Jednu z nejzachovalejších a nejromantičtEji vyhlížejících památek Mexika - Tulum najdeme 130 km na jih od 
mEsta Cancún. Z 12 metr] vysokého skaliska zde již po staletí pohlíží na azurové vody Karibského moUe 
a podává svEdectví o jednom z posledních mEst obývaných velkými Mayi.                                                                                                                              
PUedkolumbovské opevnEné sídlištE sloužilo jako hlavní pUístav pro 

vnitrozemské 
mEsto Cobá. 
Vrchol svého 
rozmachu 
zažívalo mezi 
13. až 15. 
stoletím a jako 

 Cesta trvala nğco 
pįes 2 hodiny; jsme 
na místğ 



jedno z mála 
svého druhu 
dlouhou 
dobu 
odolávalo 
španElskému 
útlaku. Jeho 
záhubu 
nakonec zp]sobily zUejmE zákeUné 
nemoci, zavlečené pUistEhovalci 
z Evropy. P]vodnE bylo toto 
mayské sídlištE známé pod jménem 
Zama, tedy MEsto úsvitu, a to díky 
své orientaci smErem k východu 

slunce.                                                                                                                     
Slovo tulum má své koUeny v jazyce 
yucatánských May] a je označením 
pro ze@, ohradu či pUíkop, což zUejmE 
odkazuje na pevné hradby, jimiž je 
pevnost obehnána a které sloužily na 
ochranu pUed invazemi. Strategická 

poloha s pUístupem 
k suchozemským 
i námoUním obchodním 

cestám činila z Tulumu významné centrum s počtem 
obyvatel odhadovaným na 1 000 – 1 600.                                                                                              
První zmínky o Tulumu se váží k roku 1518, kdy kolem 
zdejších bUeh] proplouvala španElská výprava vedená 
Juanem de Grijalvou. Posádka byla pUímo fascinována 
tímto opevnEním, sedícím na skaliskách nad moUem jako 

orlí hnízdo, jeho budovami ve 
výrazných barvách rudé, modré 
a žluté a ceremoniálním ohnEm, který 

  q Pįed vstupem je skupina indiánķ v krojích pįipravených 
k fotografování a velmi pečlivğ si hlídají, kdo je fotí: po 
zaplaceníĚ Vstupenky jsou jako pás: k natrhání rs                
a tohle jsou hlídači stínící neplatícím fotografķm jako Mnğ 

  q i zde máme svého pr]vodce; a bydlí 
tady početné tlupy leguán] a nosál] 

 zkamenElý 
dobyvatel agave 



plál na vrcholu 
jedné ze strážních 
vEží. Zdi o síle až 
8m a výšce 
3 – 5 m chránily 
mEsto v období, 
kdy mezi sebou 
jednotlivé mayské 
mEstské státy 
udržovaly 
nepUátelské vztahy. 
Avšak ne celá obec Tulumu byla v bezpečí pevných hradeb. Ceremoniální 
budovy a honosné paláce obývala vládnoucí tUída, ale valná vEtšina 

prostých lidí žila 
mimo, 
roztroušená po 
okolí.                                                                                                         
Tulumská 
architektura je 
typická pro 
mayské památky 
nacházející se na 
východním 
pobUeží 
poloostrova 
Yucatán. Jejím 
charakteristickým 
znakem je jakýsi stupeO či schod, 
vedoucí kolem celé základny spodní 
nízké stavby. Vstup je vEtšinou úzký se 
sloupy, jež v pUípadE rozmErnEjší 
budovy slouží jako podpora. Místnosti 
mají v mnoha pUípadech jedno až dvE 
okna a u zadní stEny oltáU. Stropy 
bývají klenuté nebo opatUené 
trámy.(novinky.cz) 

Tudy se vstupuje - 8m 
široká hradba 

  Palác r a t chrám ducha vEtru (45) 



 

 

 

 

 

Na mnoha místech je 
zde q zobrazován s 

„Sestupující Bķh“ 
vğtšinou nad portály 
nebo okny: zde obrázek           

od našeho  s prķvodce –                                             
jsme poįád kolem Paláce 

 

   toto je budova 5 s terasou 

KOMPLEX t PALÁCE s 

toto je z knížky r tam koupené 



tady je opğt sestupující bķh a ty obrázky jsou prý      

r uvnitį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templo de Las Pinturas (Chrám maleb) je patrnE 
nejúchvatnEjší stavbou celého komplexu. Jde o dvoupatrový 
objekt, vybudovaný v nEkolika fázích v dobE kolem 1400 – 1450 
n. l. Nejspíše sloužil jako observatoU k pozorování pohybu 
slunce. Jeho výzdoba patUila v Tulumu k tEm 
nejpropracovanEjším. Chloubou byly četné reliéfní masky 
a barevné nástEnné malby, které jsou částečnE zrestaurovány. 
Hlavní motivy tvoUí b]h deštE Chaac a bohynE žen, porodnictví 
a medicíny Ixchel. VnEjší fasádu dekorují výklenky se soškami  
q dalších božstev.(novinky.cz) 

tady nEjaký pilíU pod 
stUechou - jestli to není 
sloupek pro psy 



 

 tady ta šikmá čára je t ten opUený žebUík 

 ten dav zde je pro nosály 

 Nejvyšší stavba v Tulumu je chrám, strážní vEž a pevnost v jednom, 
zvaná El Castillo, španElsky hrad. Povrch budovy byl p]vodnE 
omítnutý štukem a obarvený na červeno. Široké venkovní schodištE 
vede k horní chrámové části, která má nad vstupem podpíraným 
sloupy tUi výklenky se soškami 



Tğch leguánķ je tady nepočítanýchĚ 
Tu vpravo je 

Chrám Boha 
s 
Sestupujícího 

– zepįedu ho 
nğjak nemám, 
jen zdálkyĚ 

 
          t                                                r 

 q leguán 

 Crám Boha VEtru 



"House of the Halach Uinic" r neboli "d]m velkého pána" najdeme ho pUímo oproti "Castillo" na druhé 
stranE cestičky kudy vede prohlídka. MEl celkem 13 vchod] a byla to nejširší budova ve mEstE. I zde se na 

hlavní fasádE objevuje božstvo "Descending God" – Sestupující Bķh. 
(pruvodce-mexiko.cz) A ještğ t 1nou Chrám Boha Sestupujícího 

 

 

 

 

 

 

 Helena, Chrám Boha VEtru a Karibik; dole Svatynğ maleb: 
20°12‘53“N, 87°25‘46“W, a 8 mn.m. = centrum Tulumu 

 q  d]m Sloup]; obcházíme to kolem te@ 
sami, bez pr]vodc] 



 

okolo Chrámu vğtru jsou rķzné malé svatynğ; 

smğįujeme k domu Cenoty, (11) zde zásobárny vody, stejnğ, jako 
objekt „9“ dķm Chultún, 

naproti Svatyni maleb, který 
sloužil též jako cisterna a 
nemám ho na obrázcích . 

Dķm t Cenoty proto, že pod ním skutečnğ jeĚ r  

q El Castillo (nahoįe) a Chrám Boha Vğtru tr  

 Ta cenota je tady 
dole a my jsme to 
nevğdğli a 
nepodívali se, zda 
tam skutečnğ je, 
nebo jestli se tam 
dá jít  s 

 



hned vedle 

domu Cenoty 

je jeden z pğti 
prķchodķ 
hradbou; 

v knížce píšou, 
že byla 6m 

silná a více, 
než 4m vysoká; 
na Z stranğ má 
v rozích 
strážní q 

vğže; vlevo je 

ta SZ; ty 

hnğdé lusky 
jsou jídlo: rohovník – svatojánský chlebíček – na místğ 
jsme ochutnali (je to tvrdé, už na to nemám zuby, jen 

v nouzi veliké; možná to nğjak vaįili). t od vğže na JV; 

opustíme toto místo a pojedeme se smočit do Gran 

Cenote; je to kousek 

autobusem 6,5km; 

počasí jako v Mexiku 

na jaįe: teplota 
bohatğ nad 30° a 
vğtįík jen jakobyĚ 

 

 



Cenote (podle mayského názvu na 
Yucatánu – množné číslo ve 
španElštinE zní cenotes) je 

zatopený závrt krasového 
p]vodu, jaké se 
nacházejí ve velmi 
hlubokých jeskyních s 
provalenými stropy i více 
pater nad sebou. Zde se 
shromaž@uje podzemní 
voda vytváUející více či 
ménE hlubokou nádrž. 
Existuje více druh] 
cenote: pod širým 

nebem, z části zakryté a 
podzemní nebo v jeskyni. Toto 
zaUazení pUímo souvisí se stáUím cenote, pUičemž ty nejstarší jsou úplnE 
otevUené a mladší dodnes zachovávají svoji kupoli neporušenou. StejnE 
jako ostatní geomorfologické útvary jsou cenote pouze pUechodné, mohou 

skončit ucpané a vysušené, vytváUející 
ledovcový kras.                                                                                                                              
Jejich typická morfologie se vyznačuje 
oválným, často kruhovým p]dorysem a 
strmými stEnami. BEhem vývoje krasového 
masivu se cenote stávají podzemními 

 Je tady asi 40 lidí a te@ náš bus; díra do 
zemE asi 5m k hladinE s úžasnE čirou vodou 

 Jsou tady želvy, mají ostré 
drápy t a mají vyhrazené místo 

 Jsou tu jeskynE daleko pod skálu; je tam ukotvené lano, 
možná 20-30m a tma, proto jsou na lanE oranžové koule, 
pak tam vzadu to pomáhá nEkterým to lano nalézt 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mayov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n_(poloostrov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kras
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%AD_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%AD_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ledovcov%C3%BD_kras&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfologie_(geografie)&action=edit&redlink=1


komorami vzniklými rozkladem vápence vniklou 
deš[ovou vodou. PUi postupném r]stu velikosti 
cenote m]že dojít k jejich zničení kolapsem 
kupole.  

byl jsem 

pįipraven a vzal 
jsem s sebou brýle do vody, ale nebylo 

zde moc vidğt; vzadu byla tma a jinde 

rybky žádné; zato na druhé stranğ je 

tunel do další cenoty 
asi 50m dlouhý s  

 Tak jsem vybğhl ven k té druhé díįe: je menší, asi 30m a mğlká s 



tak jsme se tady pįíjemnğ 

necelou hoĚku a ½ vyblbli a 

pojedeme zpğt do Cancúnu; 
opğt to bude rozvážka, tak jak kdo bydlíĚ 

Tady vystavuje místní dįevoumğlec: 

jsme „doma“ a tu je 

okolí, prķčelí hotelu 

od silnice podél 
hotelové zóny stqr 

koupili jsme si tam 

prķvodce po Tulumu 

 



 

 

 

 

 

 

 A pak jsme do 
večeįe takto 
podobnğ relaxovali 



Toto je naše ráno (výhled na Karibik v 8:23); slunko je již vysoko, pķjdeme se pįed snídaní projítĚ Zde 

pįišla malá holka 
k jezírku, usedla, a 
začala házet rybám – 
nastalo rybí rodeo; 
mám z toho video: je 

toho tak metrák ryb 
na sobğĚ Bazény jsou 
ještğ v klidu; 

počišĵovači 
dokončují svoji práciĚ 
K snídani máme naši 

obvyklou 

kombinaci. 

Jogurt, 

nğjaké 
pečivo, 

kávu, čaj, 
ananas.  

 

 Den 14. 9tvrtek 22.3. 

PUízemí našeho 
baráku prosvícené 
hluboko dovnitU; 
architektura, 
schodištE 

Na to pokračuje 
procházka okruhem 
zpğt pro plavky 



 

Vše je pįipraveno pro 
další úžasný den; je 
teplíčko, slunko svítí, 
čerstvý vğtįík 
ochlazuje, moįe vlní, 
co nám schází? Jda 
kolem jezírka, srocují 
se ryby v očekávání 
další porceĚ 

  Tu je zajímavE servírováno jablko 



  

    Indiánská kultura je zde zobrazována všude kolem. Pak jsem se nechal nğkolikrát pomlátit vlnami a zbytek  
dopoledne jsme pobyli u bazénķ. Po obğdğ jsme se rozhodli, že jsme se dnes ještğ nedostatečnğ zkulturnili, a 
tudíž to napravíme návštğvou místního Mayského muzeaĚ Je to kousek na jih, ob 1 hotelĚ 



q Toto je asi 150m pás parku pįed areálemĚ 

Zajímavá architektura; v tom válci je po s 

obvodğ spirálové schodištğ (se zábradlím) 
a muzeum je jen v tom horním patįeĚ A toto je pohled 
na naše ubytovadlo z jihu (z ochozu muzea t moįe s)  

 q Vstupenka pro tento rok je za 70,- 



 

 

 

 

 

muzeum se 
specializuje 
na místní 
okolí (i 
Tulum) a 
stojí na 
severním 
okraji 
kousku 
džungle 
s archeo 
zónou San 
Miguelito 

 s 

zde je fousatej chlap s brejlema ze 6. - 7Ě století !!! s ba i 
tenhle vlevo má brejle; jak to vysvğtlit?? Co na to Däniken? 

Ta expozice není velká, prošli 
jsme to asi za ½ hĚ a jdeme ven 
do té (įízené) džungle, nğkde 
tady uvádğjí, že  zde byly 
mangrovové porostyĚ Potkáváme 
tu plno leguánķĚ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  Mimo jiné je tady plno krotónc 

Čupakabra jako moderní legenda       
V moderním kontextu je slovo čupakabra 
spojováno se zprávami o spatUení neznámého 
zvíUete poprvé zaznamenanými v Portoriku a 
posléze v Mexiku a Spojených státech (zde 
zejména v latinskoamerické komunitE). První 
očitá svEdectví byla nahlášena v Portoriku v roce 
1995. Od té doby byl čupakabra údajnE 
zpozorován dále na severu (až po Maine), dále 
na jihu (až po Chile), a dokonce i mimo americký 
kontinent (v Rusku a na Filipínách). Nejvíce 
svEdectví o zahlédnutí čupakabry však pochází z 
Mexika a jihozápadu USA (Texas, Nové Mexiko). 
Biologové a pUírodovEdci jsou toho názoru, že 
čupakabra je pouhou moderní legendou. 
(Wikipedie) 

Toto je pohled z ochozu toho válcového schodištK 
tentokrát smKrem SZ na tu uzav[enou lagunu 

oddKlující hotelovou zónu od pevniny 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Portoriko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maine
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chile
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ma


 

 

 

A pak 

ještğ po 
návratu 
nğkteré 

detailní vybavení pokoje: kávovar, káva, čaj, voda (doplĩováno 
každý den)Ě Též tady kvetou nemalé Ibišky; a balíme, zítra 
máme poslední pķlden, objevil jsem mýdlo z hotelu v Mex.City: 

Made in Yucatan! (výborné pįírodní) 

 

V parteru pod muzeem je nğkolik výstav; „umğlecká díla“ pįedstavuji si, že je to 
asi čubakabra, bájný tvor vysávající krev kozám (moc se mi líbí, jen si myslím, že 
by mi to do éra nevzali, ač by se nám to na zahradğ móc vyjímalo)Ě Pak je tu model 
areálu pro pįedstavu tğch, co si nepįedstavují: 



V muzeu jsme si ještğ     q 

koupili tuhle knihu (opğt 
nemğli českou! Aspoĩ, že na 
ní mám své iniciály - ME); za 

poslední peníze (70 MX$), 

zbytek kartou – už všude 
fungovala, až na ten 
Teotihuacan, pak se asi 

aklimatizovala.                     

V ½ sedmé jdeme na večeįi 
zde poslední; Hani si dala 
kaktus, prý výborný, co jsem 
mğl já ?? nevzal jsem foĵák, 
tak nevím … už to pįišlo: 
vaječnou omeletu jsem si 
nechal na plechu usmažitĚ 

A tato mapa ukazuje cestu 

z rezortu do Museo Maya de 

Cancún; též je tam rozdílná 

barva vody v Karibiku a v lagunğ mezi 

hotelovou zónou a vlastním mğstemĚ 
Asi jsou tam i nğjaké bažiny? Ale to je 
pro dnešek všeĚ 



 Tak takto to vypadá v našem pokoji po 
ránu pįed stğhováním; zjistili jsme, že 
jsme nğkde ztratili neb zapomnğli jeden 

suvenýr z Palenque: byla to sádrová destička s červeným indiánem s dlouhým „čírem“ s 

škoda; (na obr. je reliéf na stğnğ hotelu v Palenque). K snídani jsem si po včerejšku 
zopakoval výbornou vaječnou omeletuĚ Máme 
poslední zkrácené dopoledne, jdeme se ještğ 
letos naposled vykoupat do Karibiku; v 11h je 

check out = odhlášeníĚ Na recepci nám 
odebrali pásky All inclusive a místo toho jsme 
dostali papírek opravĩující čerpání tğchto 
služeb do 
opuštğní resortuĚ 
Kufry jsme si 

nechali v depozitu 

– jakémsi kumbálu 
a doufáme, že se 

s nimi shledámeĚ 
V poledne odjíždí 
skupina letící do Vídnğ: 
Cancún-MexicoCity-

Amsterodam-Vídeĩ, 
(2pįestupy), ale doma budou o 3hĚ pozdğji, než myĚ Naše zdejší 
skupina čítá 6 osob a postupujeme společnğ: jdeme na obğd do 
„picérie“ Dos Lunas - na mapğ čĚ3Ě   

  Den 15. pátek 23.3.    

 q Recepce je v PyramidE r 



  

 

 

 

Já jsem si 
dal Fusilli 

carbonara 

a Hani má 
Ossobuco 

– kost 

s dírou 

(díra byla 
plná) a 

Fettuccini 

jako 

obvykle 

to bylo 

k jídlu, 
takže 
nezbylo 

nicĚ Náš 
odjezd 

bude ve 

4h. 

bývající 
čas  
jsme 

utratili 

v kavárnğ Coffee and Me – na mapğ čĚ12Ě 

 



V ½ čtvrté se jdeme pįevléknout do „zimního“ (v 1Ě fázi aspoĩ dlouhé gatğ; na záchodkách v Pyramidğ), 
neboĵ máme zpráv, že doma teplo určitğ není: Praha údajnğ 5°C a navíc se už budeme pohybovat 

v klimatizovaných prostorechĚ Naše kufry nás čekají 
(pįestğhovány 

jinam??) a 

kolem 16.h. 

pįijel mikrobus 
ze „severu“ 
s dalšími našimi 
spolucestujícími 
(i s Helenou 

jsme se 

potkali); jedeme na letištğĚ Ač se to nezdá, je docela 
velkéĚ 

 

 

fronta na odbavení … 

 Toto bude naše 
poslední cesta autem 
po Mexiku 



U „šaltru“ jsme ukázali fotky v pasech, dostali papíry 
na sedadlo, a po odevzdání kufrķ se vydğsili nadváhou: 

vidğl jsem 26kg, na lístku mám 23Ě Ach ty suvenýry!! Nic jsem neplatil . rr zde 

probíhá bezpečnostní kontrolaĚ Ještğ ke kufrķm: „tam“ mğly 20+16 kg a to jsme 

tam mğli 5x Magnezia po 1,5 l, = 7,5 kg; teĚ máme 43 kg, tzn, že z Mexika vezeme 

skoro 14,5 kg suvenýrķ, prospektķ, brožur a místních produktķ: NO TO JE DĞS !! 
Co se dá dğlat, pro každého nğco vezeme, i oblečení a trika pro 5 vnukķ, a to babi 
každéěmu nğkolik, tuĩáka v konzervğ, i „ohnivá voda“ se najde (ta pro vnuky né), 
koncentrovaná kokosová šĵáva, … NO TO JE DĞS !! Tak by mğ zajímalo, co si myslí 
ti, co to prohlížejí … to se mi jen tak honí hlavouĚ A jako obvykle, teĚ je plno času 
do nástupu; jako všude se musí projít kolem „vyfintğných a vytunğných obchodķ“Ě 

 

 

                                     

BuĚte v klidu, už NIC 
nekoupíme, i kdybychom to 

mğli kam dát, jakože 
nemáme 

 

 

 

 



A tu naše lístky na ty kufry a 

nakládání kufrķ 

 

Naše éro je BOEING 
777-300 Air France; 
s tím jsme ještğ 
neletğli; odlet 19:20, za 
50 minutĚ Nakládá seĚ 
Ještğ po nás budou 
chtít ty „imigrační 
karty“, které jsme 
vyplĩovali ještğ za letu 
pįed 15 dnyĚ  

Uspoįádání sedadel je 
stejné jako v A380 – 
3-4-3 a 2 uličkyĚ 



Odlet v 19:30 do Paįíže 
se povedl skoro pįesnğ; 
dostaneme večeįi; nğjak 
jsem to nezvládl 
s dokumentací  

Pokusíme se usnoutĚ 

 

 

Asi to vyšlo, další 
obrázky jsou po tįetí 
hodinğĚ Je 3:33 
mexického času a jsme 
západnğ od Irska 10,6km 

vysokoĚ Rozhodl jsem, že už je čas, jsa 
skoro v Evropğ ke zmğnğ časuĚ A bude 
to o 6 hodin kupįeduĚ Z 04:15 na 10:15Ě          

A v kameįe takyĚ A je to! 
To vlevo je už nad I’le de France asi 10 

minut pįed pįistánímĚ Jsme v Paįíži: 10:57Ě 

Naše letenky na zpáte9ní cestu; do Pa[íže p[iletíme na terminál 2E hala M (jako 
jsme odlétali) a do Prahy poletíme z terminálu 2F ve 12:40; v Praze nás vyloží u 
term. 2, což je ten pro lety do/z EU jako obvykle. Toto vše je zde uvedeno rt 

Den 16. sobota 24.3.    



 

 Dorolovalo to ke 

stejné stojánce, 
jako jsme odlétali  
(2E/M) a nyní 
jdeme pğšky na 
2FĚ Mğli bychom 
mít času dost, 
nezbloudíme-li. Asi 

¼ hodĚ jsme 
vystupovali z éra a 
byl to neskutečný 
svinčík, neįku-li 

bordel, co po tğch 
lidech v letadle 

zķstávalo :-(( 
nefotil jsem, ale 

mğlĚ 

Opğt kontroly – 
neletíme z EU. 

Skutečnğ to dalo 

tu pķlhodinku 
rychlé chķzeĚ Do 
Prahy to poletí z 
„gejtu“ F30 to je 
až ve špici vlevo t. 

Je tady docela 

nával, celé je to 
prosklené a slunko 
įádí = hicĚ  

Tohle nám zbylo 
od snídanğ (dobré) 
a tak to tu 

ochutnáváme t - 

též dobréĚ 



12:10 je boarding (A319), 12:40 má být odlet (je 12h viz hodiny vlevo); a víc fotek nemám, 
v letadle se pokouším dospávat, čekají nás ještğ necelé 2 hoĚky autem domķĚ V Praze je zataženo, 
vğtrno a inzerovaných 5°CĚ Zavoláme na parking, aby pro nás pįijeliĚ Dopadlo to. Doma jsme v 17:30, 

24.3.2018. SLÁVA, NAZDAR VÝLETU, NEZMOKLI JSME, UŽ JSME TU !!! K soupisu tohoto dílka 
jsem použil služeb GOOGLE maps, nğjaké citace a informace z internetu: z nğkterých CK a 
z Wikipedie (vğtšinou modrou kurzívou s uvedením zdroje) fotky jsou všechny moje (asi na 99,9%); 
nğco jsem oskenoval z prospektķĚ A po dlouhém boji s Wordem vzniklo toto. 

Mexiko, plným názvem Spojené státy mexické, španElsky Estados 
Unidos Mexicanos, je federativní republika na americkém 
kontinentE. Geograficky se nachází drtivou vEtšinou území v Severní 
Americe, geopoliticky bývá ale často Uazeno mezi státy StUední 

Ameriky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hlavní mEsto:  Ciudad de México  

Rozloha:  
1 964 375 km² (13. na svEtE)  
z toho 2,5 % vodní plochy  

Nejvyšší bod:  Citlaltépetl (5636 m n. m.)  

Časové pásmo:  −5 až −8 h  
Poloha: 23°19ガ s. š., 102°22ガ z. d.  

Obyvatelstvo  

Počet obyvatel:  124 574 795 (11. na svEtE, 
2017)  

Hustota zalidnEní:  54,3 ob. / km² 
(117. na svEtE)  

HDI:  ﾒ 0,756 (vysoký) 
(74. na svEtE, 2014)  

Jazyk:  španElština  

Náboženství:  katolické 89 %, 
protestantské 6 %  

Státní útvar  

Státní zUízení:  federativní prezidentská 
republika  

  

 

Vznik:  
16. záUí 1810 (uznána 27. záUí 1827) 
(nezávislost na ŠpanElsku)  

Prezident:  Andrés Manuel López Obrador  
MEna:  Mexické peso (MXN)  
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Mexické peso ($, Mex$) je zákonným platidlem amerického státu Mexiko. Název „peso“ má mexická mEna 
společný s mEnami nEkolika dalších stát], které bývaly španElskými koloniemi. Značka pro peso je $, ale 
pro rozlišení od jiných mEn se pUed tento znak dávají písmena Mex (Mex$). ISO 4217 kód mexické mEny je 
MXN. Jedna setina pesa se nazývá centavo.  

PUed rokem 1861 se mexické peso dElilo na 8 real], od tohoto roku používá desítkovou soustavu. V roce 
1993 provedla mexická národní banka mEnovou reformu - ta spočívala v tom, že se z 1000 „starých“ pesos 
stalo 1 „nové“ peso, které dostalo současný kód M↓N (p]vodní kód pro mexické peso byl M↓P).  

 

 A fotku té stovky, kterou jsem vymğnil na letišti 
nemám… dokonce si myslím, že i ta pğtistovka byla 
jiná? 50 i 20 byly už plastovéĚ 
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