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Nadpisy jsou psány tučně, ověřené údaje běžným typem písma a údaje ostatní (zejména názory jiných 
cestovatelů či informace z internetu) kurzívou. 

 
 

OBECNÉ INFORMACE – HLAVN Ě MEXIKO  
 
Časový posun: -7 hodin, zavádí se letní čas HORARIO DE VERANO = HORARIO DE ZEDILLO = 

 HORARIO DE FOX – od 1.4.2007 do 28.10.2007 
 

Elektřina: 110V, nutný adaptér na americký typ zásuvky (ploché konektory). 
 
Náboženství: 89% katolíci. 
Národnostní složení: míšenci 59 %, Indiáni 17 %, evropského původu 23 %, ostatní 1 %. 
 
Ekonomická situace: 40% obyvatelstva pod hranicí chudoby (2003) 

Min. mzda 1362 MXN / měsíc (2004) 
   HDP 10600 USD / obyvatele (2006) 
   1 USD = 10.80 - 11.12 MXN (2007, kurs dosažitelný ve směnárnách a bankách). 
    Poplatky za směnu nejsou. 
 
Peníze: EFECTIVO = hotovost, DOCUMENTO = šeky 
 American Express (šeky) info zdarma v Mexiku 800 504 0400 – z budky prvně 01 a pak 800... 
 Převod peněz Western Union – možní příjemci: 

Mexiko: Banco Bital, Banco Promex, Elektra, Grupo Hecali, Telecom, Woolworth 
Guatemala:  AirPack 

Na letišti v Mexico City jsou nejlepší kursy z celého Mexika, nejlepší je směnit právě zde! Při odletu 
je lepší směnit zbývající peníze ve směnárnách v přízemí, jsou zde lepší kursy. 

Běžně lze směnit USD, méně častěji EUR. 
 V supermarketech lze platit USD, vrátí MXN. 

Daně 15% IVA (DPH) + 5% luxusní zboží + 2% TUA turistická daň 
MÁS IMPUESTOS = daně budou připočítány 
Spropitné cca 10%, někdy zahrnuto v ceně účtu 
ISIC – někdy je vstup zdarma do muzeí a turisticky zajímavých objektů, pravidlem to však není. 
Bezplatný nedělní vstup do památkových objektů a muzeí byl pro turisty zrušen v roce 2003. 

Týká se pouze mexických státních občanů. 
 

Hranice: Zákaz vývozu rostlin (včetně kaktusů), semen, plodů, kamení. 
     Zákaz dovozu ovoce, zeleniny, masných výrobků. 
     Hlavní přechody do Guatemaly jsou otevřeny nonstop. 
      
Svátky: 21.3. – výročí narození presidenta Benita Juaréze. 

  Velikonoce a Semana Santa = celý týden před Velikonocemi. Oslavy jsou méně velkolepé než jsme 
čekali. Nejlepší oslavy jsou údajně v San Miguel de Allende a Taxco.  

 
Otevírací doba: Banky 9-13:30 (16-18), často i déle. 
      Obchody PO-SO 9/10 – (14 + 16) – 19/20, v turistických destinacích i přes poledne. 
 
Lékařská péče: veškerou péči je nutno hradit na místě v hotovosti. 

Velmi drahá (zlomenina nohy + několik dní v nemocnici Červeného kříže 700 USD). 
Jedna návštěva soukromého lékaře 25 – 40 USD (2002). 
Nejlevnější péče je ve zdravotním středisku Červeného kříže (Cruz Roja) nebo v Centro de Salud. 
 

Lékárny – jsou všude a prodávají i vodu a další základní sortiment včetně filmů. Otevřeno často nonstop. 
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Zdraví :  Očkování proti choleře je nepříjemné a málo efektivní. 
   Proti průjmu pomáhá papaya a Imodium. 
   Malárie se nevyskytuje nad 1000 m.n.m. 
   V Mexiku se dají koupit spirály proti moskytům. 
   Pijavice se usmrtí solí, nevytahovat, počkat až odpadne. 

  Nemoc dengue se vyznačuje např. vysokými teplotami, bolestí kloubů a svalů, celkovou únavou a 
v horších případech i krvácením. 

 
Období hurikánů - oficiálně 1.6. – 31.11., nejvíce od poloviny srpna do konce října, v Belize od září do 

konce prosince. 
 
Informace: SECTUR – infocentra s mapami zdarma, otevřeno nejčastěji 8:30 – 17. 
         travel.state.gov – informace o bezpečnostní situaci. 
         YO QUISIERA PONER UNA ACTA DE UN ROBO = chtěl bych nahlásit okradení. 

Jen sepsání protokolu bez dalšího vyšetřování. 
 
Doprava: Dálkové autobusy se někdy jmenují CAMIONAS, autobusová nádraží (AN) CENTRAL 

CAMIONERA nebo CENTRAL DE AUTOBUSES (oproti tomu centrum = centro). 
LOCAL = začíná v této stanici, DE PASO = jen tu staví a může mít zpoždění. 

 Dodávky combis = colectivos = peseros (v Mexico City) – mávat, aby zastavily. 
 Taxi – FUNCIONA EL TAXÍMETRO? = funguje taxametr? 
 Taxikářům se obvykle spropitné nedává. 
 V Mexiku není absolutní přednost chodců. 
 
Hotely: musí mít vyvěšenu cenu za pokoj. 
              Levnější je pokoj s 1 postelí = CAMA MATRIMONIAL, CUARTO SENCILLO než se 2 postelemi 

= CUATRO DOBLE nebo CON DOS CAMAS (obvykle se 2 lůžky, často dvojitými). 
 Máte levnější pokoj? = TIENE UN CUARTO MAS BARATO? 
 PROMOCIÓN = sleva na ubytování 
 Klimatizace = AIRE ACONDICIONADO 
 Ventilátor = VENTILADOR 
 
Jídlo: nejvýhodnější je polední menu (13-17) = COMIDA CORRIDA 

DULCE = sladké 
PICANTE = pálivé 
MUY PICANTE = velmi pálivé 
 

Pití:  JUGOS = přírodní ovocné šťávy 
LICUADOS = džus s vodou a cukrem 
LICUADOS CON LECHE = místo vody mléko 
LIMONADAS = citrónová šťáva + voda + cukr 
AGUAS DE FRUTA = AGUAS FRESCAS = AGUAS PREPARADAS = džus či sirup z ovoce 

+ voda a cukr 
 NARANJA = z pomerančové šťávy 
 TORONJA = grepová šťáva 
 SQUIRT [eskvírt] = citrónová šťáva 
 REFRESCOS = limonády (Coca – Cola apod.) 
 JAMAICA [chamajka] = nápoj z ibiškového květu 
 TÉ DE MANZANILLA = heřmánkový čaj 
  
Etiketa – při vstupu do restaurace nebo čekárny pozdravit buenos dias nebo buenas tardes. 
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  Mexiko 
 
• Bez víza lze pobývat po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu. 
• Při vstupu na území je nutno předložit cestovní pas a vyplněnou hraniční průvodku FMT (Forma 

Migratoria Turista) distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. 
Druhý díl průvodky se odevzdává při opuštění země. 

• Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu (DNI = Derecho para no inmigrante) 
aktuálně ve výši 210,- MXN. V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa zahrnuta v ceně 
letenky. Turistovi, který přiletěl do Mexika a posléze cestuje silniční dopravou do sousední země a pak 
se znovu vrací do Mexika, je na hranicích spolu s novou hraniční průvodkou předána i nová poukázka na 
zaplacení turistické taxy. 

• Výjimku z "dvojího" placení turistické taxy tvoří poznávací okruh, tzv. mayská cesta (Ruta Maya), kdy 
turisté přiletí do Mexika a dále pokračují silniční dopravou do Guatemaly a Belize a vracejí se zpět do 
Mexika. V tomto případě se turistická taxa znovu neplatí, ale jen za podmínky, že turista se před cestou 
do Guatemaly a Belize dostaví do úřadovny Národního migračního institutu (INM = Instituto Nacional 
de Migración) a zde požádá o dvojí vstup na stejnou hraniční průvodku. Pak mu nebude zbývající díl při 
výjezdu do sousední země na hranicích odebrán, nebude vyplňovat novou hraniční průvodku při návratu 
a nebude znovu muset platit turistickou taxu. 
Pozn.: Za účelem vyřízení bezplatného dvojího vstupu na stejnou hraniční průvodku do Mexika ("Ruta 
Maya") doporučuje se obracet na úřadovnu Národního migračního institutu v hl. m. Mexiku, Av. Ejército 
Nacional 862, Polanco, přepážka pro turisty. 

• Nebo přímo při hraniční kontrole lze při opuštění Mexika požádat o Doble entrada. Úředník dá na kartu 
razítko a nechá vám ji. Při opětovném vstupu do Mexika stačí ukázat tuto kartu s razítkem. Na hranicích 
v Chetumalu toto stojí 100 MXN (2007). Není tedy nutné chodit na INM a je to levnější než nová karta. 

 
Velvyslanectví České republiky v Mexiku 
Embajada de la República Checa 
Cuvier 22 (křižovatka s ulicí Kepler), Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 11590 México 
Veřejná doprava: stanice metra Polanco 

    

Tel:  0052/55/55312544, 55312777 
Fax:  0052/55/55311837 
E-mail: mexico@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/mexico 
Vedoucí úřadu:  Mgr. Vladimír EISENBRUK - velvyslanec 
Působnost úřadu:   Diplomatická a konzulární pro Mexiko a Guatemalu 
Provozní hodiny úřadu:  Pondělí - pátek:  08.00 - 16.30 
Úřední hodiny pro veřejnost:  Pondělí, středa, pátek:  09.00 - 12.00 
Úřední hodiny konzul. úseku:  Pondělí, středa, pátek:  09.00 - 12.00 
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Zaměstnanci velvyslanectví jsou velmi ochotní a promptně reagují i na e-mailové dotazy (v češtině). 
 
Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Mexika a Guatemaly ocitli v nouzi 
Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, 
pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů 
na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.). 
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. 
Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby: 
při volání z pevného telefonu: 044 -55-2109 2399 
při volání z mobilu: 55- 2109 2399 
mezinárodní hovory: ++52 - 55-2109 2399 
 
Pozbytí cestovního dokladu ČR 
Vzhledem k posledním zkušenostem ZÚ Mexiko a v souvislosti s rostoucím počtem pozbytí cestovního 
dokladu ČR v důsledku ztráty či okradení upozorňujeme důrazně občany ČR, aby v takovém případě se 
okamžitě spojili s konzulárním úsekem zastupitelského úřadu a případ nahlásili. V případě odcizení 
cestovního dokladu rovněž naléhavě doporučujeme, aby občané ČR nahlásili tuto skutečnost nejbližší 
policejní stanici a trvali na pořízení policejního záznamu (Reporte de la Policía). Doporučujeme využívat 
služeb specializované policie pro turisty (Asistencia al Turista). Pokud dojde navíc ke ztrátě nebo odcizení 
tzv. Forma Migratoria Turista FMT (obdoba hraniční průvodky, kterou cizinci obdrží při vstupu do země), 
je nutno se ihned obrátit na nejbližší pobočku Národního migračního institutu (Instituto Nacional de 
Migración), a požádat o vystavení povolení k opuštění země (Permiso de Salida Definitiva). Při opuštění 
Mexika migrační orgány tento dokument přísně kontrolují a v případě jeho absence je nutno uhradit pokutu 
(její výše je stanovena dle konkrétních okolností, nejde o jednotnou sazbu), přičemž v případě absence 
finančních prostředků je cizinec zadržen až do uhrazení pokuty. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Policie, ambulance, hasiči: 060, 080 
Mobilní policejní složky při přepadení a okradení: 061 
 
V Mexico D.F.: 
Rychlá lékařská pomoc: 5271 2222, 5563 0686, 5588 5100 
Červený kříž: 5395 1111, 5557 5757 
Locatel (vyhledávání pohřešovaných osob a vozidel): 5658 1111 
Oznámení trestných činů: 5625 8008, 5625 8646 
Turistické policejní hlídky: 5250 82 21 
Radiotaxi: 5566 02 32, 5519 76 90 
Rychlá pomoc turistům: 5250 0123 
Informační služba Ministerstva turistiky: 5250 85 55, 5250 01 23, 5525 9380 
 
Pro potřeby zahraničních turistů zřídila vláda hlavního města Mexika D.F. specializované policejní stanice 
na následujících adresách: 
Zona Centro, ulice Victoria č. 76, Col. Centro (mezi ulicemi Luis Moya a Revillagigedo), Delegación 

Cuauhtemoc, tel. 53 46 87 20 
Zona Rosa, ulice Amberes č. 54 roh s ulicí Londres, Delegación Cuauhtemoc, tel. 53 45 53 99 
Reforma, ulice Paseo de la Reforma č. 42, Delegación Cuauhtemoc, tel. 53 46 87 73  
 
Policejní služebny specializované na záležitosti turistů – Generální prokuratura Federálního Distriktu: 
(personál hovořící anglicky) 
Agencia 61, Metro Insurgentes o Sevilla, ul. Florencia 20, Zona Rosa, Del. Cuauhtémoc, tel. 5625 8761 
Agencia 63, Metro Terminal Aérea, Aeropuerto Internacional del México D.F., Sala de llegadas nacionales 

C, Edificio ASA, tel. 5625 8763, 5785 78 28 
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Za účelem poskytnutí neodkladné první pomoci zahraniční turisty zdarma ošetří ve státních 
zdravotnických zařízeních na adresách: 
Hospital Xoco, roh ulice Avenida Mexico Coyoacan a Calle Bruno Traven, Col. General Anaya, Delegación 

Benito Juárez, C.P. 03340, tel. 56 88 91 31 
Hospital Balbuena, roh ulice Calzada Cecilio Robelo a Calle Sur No. 103, Col. Aeronáutica Militar, 

Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900, tel. 56 88 91 31 
Hospital La Villa, ulice Avenida San Juan de Aragón No. 285, Col. Granjas Modernas, Del. Gustavo A. 

Madero, C.P. 07460, tel. 55 57 88 67 
Hospital Belisario Domínguez, ulice Avenida Tlahuac No. 4866, roh s ulicí Zacatlán de las Manzanas, Col. 

San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, C.P. 09790, tel. 58 50 00 01 a 58 50 00 00 linka 1002 
 
Nemocnice v Mexico D.F.: 
Hospital Inglés ABC (personál hovořící anglicky), Sur 136 116: 5230 8000 
Hospital Los Ángeles del Pedregal, Camino a Sta. Tetesa 1055: 5652 11 88, 5652 3011 
Hospital Espaňol, Ejército Nacional 613: 5203 37 35, 5255 9600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

  Belize 
 
Občané ČR mohou vstoupit na území Belize bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 30 dnů ode 
dne vstupu. Při vstupu do Belize je vyžadován cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců, zpáteční letenka 
nebo prokázání se prostředky na zpáteční cestu, jejich výše není přesně stanovena. Doporučuje se proto 
předkládat platnou kreditní kartu, která je při vstupu do země akceptována. 
Při odjezdu ze země autobusem se platí 18,75 USD = 37,5 BZD za osobu. V případě pouhého průjezdu zemí 
se poplatek snižuje na 15 USD = 30 BZD. Při odjezdu lodí se platí 3,75 USD = 7,50 BZD za osobu. 
 
Měna  je Belizský dolar, 1 USD = 2 BZD. 
HDP 8400 USD/os. (2006), 33,5% obyvatelstva pod hranicí chudoby (2002). 
Časový posun -7 hod. v období zimního času, -8 hod. v období letního času (nezavádí se). 
Hlavní náboženství: Katolíci 58%, Protestanti 34%. 
 
Honorární konzulát Belize v České republice 
Karmelitská 21, Praha 1 - Malá Strana 
Tel/fax: 00420-257 532 263 
E-mail: consulate.belize@atlas.cz 
www.konzulatbelize-praha.cz 
Konzulát nabízí mnoho materiálů o zemi, rovněž www stránky jsou užitečné se spoustou informací. 
 
Honorární konzulát České republiky v Belize 
6 Westby Street, Orange Walk Town, P.O.Box 164 
Tel:  00501/322 22 25, 322 33 73 
Fax:  00501/322 25 28 
E-mail: belize@honorary.mzv.cz 
Vedoucí úřadu:  Joseph Boris LOSKOT - honorární konzul 
Působnost úřadu:   Konzulární pro Belize 
Provozní hodiny úřadu:  Pondělí - pátek:  09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 
Poznámka:  ZÚ v San José má působnost též pro Belize. 
 
Velvyslanectví České republiky v Kostarice 
Embajada de la República Checa 
75 mts Oeste de la Entrada del Colégio Humboldt, Rohrmoser, San José, P.O.Box 12041-1000 
Tel:  00506/2965671, 2321471, KO - linka 20 nebo 22, sekretariát - linka 17 
Fax:  00506/2965595 
E-mail: sanjose@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sanjose 
Vedoucí úřadu:  Mgr. Milan JAKOBEC - velvyslanec 

Působnost úřadu:   
Diplomatická a konzulární pro Kostarickou republiku, Honduraskou republiku, 
Nikaragujskou republiku, Panamskou republiku, Salvadorskou republiku a Belize 

 
Provozní hodiny úřadu:  Pondělí - pátek:  08.00 - 16.30 
Úřední hodiny:  Pondělí - pátek:  08.30 - 12.30 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Červený kříž 273319  
Hasiči 911  
Policie 911  
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  Guatemala 
 
Bez víza lze pobývat po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu. 
Při vstupu na území je někdy vyžadován nákup „Turistické karty“ – má být zdarma, ale chtějí až 10 USD. 
Většinou je to přejde, když se požaduje účtenka = FACTURA, NOTA. 
Při vstupu v Melchor de Mencos z Belize je požadováno zaplacení vstupního poplatku 2 USD (2007). 
 
Měna je guatemalský quetzal (GTQ), 1 USD = 7.60 GTQ (2007, kurs dosažitelný v bankách). 
    Poplatky za směnu nejsou. 
 
HDP 4900 USD/os. (2006), 56,2% obyvatelstva pod hranicí chudoby (2004). 
Časový posun je -7 hodin (v době letního času, který Guatemala nezavádí, -8 hodin). 
Národnostní složení: Indiáni 45 %, Indiánsko-hispánští míšenci 45 %, evropského původu 5 % . 
Náboženství: katolické (75 %), protestantské (22 %), indiánské, židovské, bez vyznání (3%). 
Gramotnost: cca 65% (2002). 
Daň z prodeje 10% + daň turistická 10%, v ceně ubytování je tedy daň 20%. Vždy se zeptat, zda je zahrnuta. 
Spropitné 10%, v obchodech nechávat drobné. 
 
Při mayských obřadech je focení zakázáno. Na některých místech je fotografovat nebezpečné (především 
mezi indiánským obyvatelstvem). Vždy je nutné předem fotografovanou osobu požádat o svolení, ve většině 
případů je za fotografii nutné zaplatit. 
Doporučuje se nenosit koupené kroje a tradiční oblečení, domorodci to považují za neslušnost. 
 
Cestování: Doporučuje se kvůli bezpečnosti cestovat pouze ve dne! 
Taxi je velmi drahé. 
 
Honorární konzulát České republiky v Guatemale 
Avenida de las Americas 20-12, Zona 13, Ciudad de Guatemala 
Tel:  00502/2360-0407 
Fax:  00502/2360-0417 
Vedoucí úřadu:  José Luis GUZMÁN SEGURA - honorární konzul 
Působnost úřadu:   Konzulární pro Guatemalskou republiku 
Provozní hodiny úřadu:  Pondělí - pátek:  09.00 - 14.00 
Poznámka: ZÚ Mexiko má též působnost pro Guatemalu. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Policie: 110 nebo 120 
Červený kříž: 125 
 
Doporučená zdravotnická zařízení: 
První pomoc v případě úrazu zajišťuje guatemalský Turistický institut - Instituto Guatemalteco de Turismo 

tel.: 0050 2331 1333, 0050 2331 1347, fax: 0050 2331 8893 
Hospital Herrera Llerandi, 6a. Avenida 8-71, zona 10, tel.: 2334 5959 
Hospital Centro Medico, 6a. Avenida 3-47, zona 10, tel.: 2332 3555  
Hospital Bella Aurora, 10a. Calle 2-31, zona 14, tel.: 2368 1951/5 
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CENY V ROCE 2007 
 

Mexiko (1 MXN = 1,95 Kč)   
Voda 1,5l v obchodě 7-12 MXN 
Coca Cola 2l v obchodě 12-14 MXN 
Nealko v restauraci 330ml 8-15 MXN 
Mléčný nápoj v obchodě 300ml 12 MXN 
Pivo v obchodě 330ml 10 MXN 
Pivo v restauraci 330ml 10-25 MXN 
Míchaný drink 20-30-40 MXN 
Kokos na pití nebo čokoláda na pití 15 MXN 
Houska kus 1 MXN 
Pečivo kus 3-6 MXN 
Buchty 9 ks v igelitu 13-17 MXN 
Hot dog na ulici 3-10 MXN 
Tacos na ulici (malá tortila s náplní) 3-10 MXN 
Torta (plněná houska) 10-20 MXN 
Večeře v restauraci včetně 1 nealko na osobu  45-60-90 MXN 
Úschovna zavazadel za hodinu a kus 6-10 MXN 
Internet na hodinu 5-10 MXN 
Pohled + známka na pohled do ČR 5-8 + 13 MXN 
WC 3 MXN 
   
Guatemala (1 GTQ = 2,84 Kč)   
Voda 1,5l v obchodě 7 GTQ 
Coca Cola 2l v obchodě 8-10 GTQ 
Nealko v restauraci 330ml 5 GTQ 
Káva v restauraci 5 GTQ 
Džus v obchodě 1l 7 GTQ 
Pečivo kus 1-3 GTQ 
Banán kus 1 GTQ 
Kousek pizzy na ulici 5-10 GTQ 
Večeře v restauraci včetně 1 nealko na osobu  25-35-45 GTQ 
Pohled + známka na pohled do ČR 3 + 8 GTQ 
   
Belize (1 BZD = 10,7 Kč) v roce 2005 
Voda 1,5l v obchodě 1,5-1,8 BZD 
Coca Cola v restauraci 330ml 1,5-2,5 BZD 
Mléčný nápoj v obchodě 300ml 2 BZD 
Pivo  2,5-3 BZD 
Sendvič 3-4 BZD 
Burito 4,5 BZD 
Houska s masem + cola  5-6 BZD 
Večeře v restauraci bez pití na osobu 6-10 BZD 
Banánové chipsy 1 BZD 
Zmrzlina 3 BZD 
Internet na hodinu 3-6 BZD 
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STRUČNÁ HISTORIE  
 
OLMEKOVÉ = lidé z oblasti kaučuku 
Předklasická kultura: 2500BC – 400BC, vrchol 1200BC – 600BC. 
Centrum La Venta, menší Tres Zapotes, San Lorenzo. 
Obří kamenné hlavy z jednoho kusu čediče, dovlečeno asi 80km. 
Jaguáří božstvo, božstvo ohně a kukuřice, Quetzalcoatl. 
Kalendář, hieroglyfické písmo. 
Pyramida jako napodobenina sopky. 
 
TEOTIHUACÁN 
Klasická kultura: začátek 150AD, vrchol 450 – 650AD, konec od 700 do 900AD. 
Město Teotihuacán na vrcholu až 80 000 (200 000) obyvatel. 
Jednotná říše, městská společnost. 
Hlavní bůh deště Tlaloc, druhý nejvýznamnější Quetzalcoatl. 
Písmo a knihy, tečkový a čárkový číselný systém, církevní rok o 260 dnech. 
 
TOLTÉKOVÉ 
Začátek 720AD, vrchol 900 – 1150AD, úpadek 1200AD. 
Centrum Tula (40 000 obyvatel). 
Militaristická civilizace, lidské oběti. 
Kult boha Quetzalcoatla (zde i panovník Quetzalcoatl Topiltzin). 
 
MAYOVÉ 
Začátek 2500BC, vrchol 250 – 900AD, kolem 1000AD přesun na Yucatán, 1200 – 1400AD úpadek, 

1540AD je ovládli Španělé. 
Oblasti Chiapas, Yucatan, Guatemala, Belize, Honduras a Salvador. 
Centra Uaxactún a Tikal (Guatemala) 
 Palenque a Toniná – kolem 900AD 
 Chichén Itzá, Uxmal, Kabah – kolem 1000 – 1100AD 
Malé státy, nejednotná říše, základem zemědělství, ale i válčili. 
Komplikovaný kalendář, znalost perspektivy ve výtvarném umění (500 let před Evropou). 
Písmo kombinující obrázky, hlásky a slabiky. 
Hlavní božstva deště, vlhkosti, plodnosti a vegetace (Chaac), ohně (Itzamná), smrti (Ah Puch), Kukulcan. 
 
ZAPOTÉKOVÉ 
300 – 700AD, 750AD úpadek. 
Centrum Monte Albán u Oaxaca. 
Jednotná říše. 
Hieroglyfické písmo, kalendář. 
Bohaté hrobky. 
 
MIXTÉKOVÉ 
800 – 1200 – 1500AD. 
Ovládli Monte Albán. 
Několik nezávislých států. 
Méně architektonických památek. 
Zachovány knihy = kodexy s obrázkovým písmem. 
Hrnčířství a zpracování kovu. 
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AZTÉKOVÉ 
Poklasická fáze: začátek 1200AD, konec 1521AD. 
Centrum Tenochtitlán (až 300 000 obyvatel), založen 1325. Praha 1378-60 000, 1798-79 000, 1901-216 000 
Nebyla jednotná říše, spíše kočovní, společenství městských států. 
Militantní kultura, válka jako prostředek k zachování světa. 
Lidské oběti zajatců jako obřad, vyříznutí srdce jako pocta. Božstvo dává světlo, teplo a déšť, lidé ho živí 

krví a srdci, např. aby slunce každý den zvládlo vylézt na oblohu a bojovat s temnými mocnostmi. 
Hlavní božstva slunce (reprezentuje orel) a války (Huizilopochtli). 
Žili v 5. světovém cyklu, předchozí byly zničeny zánikem slunce a lidstva. 
 
ŠPANĚLÉ 
1519 připlul Hernán Cortés, prvně ho uvítali jako Quetzalcoatla, ale když kradl a vraždil, tak ho vyhnali 

(1520 Noche Triste), 1521 se vrátil a Tenochtitlán dobyl. 
Přemohl Aztéky za pomoci ostatních kmenů, střelných zbraní a koní (celkem 16), které neznali a báli se jich. 
Hodně indiánů zemřelo na evropské nemoci. 
Mnišské řády obracely indiány na křesťanství od 1524. 
 
NEZÁVISLOST 
1810 – hnutí za nezávislost vedli Miguel Hidalgo a Ignacio Allende, ale neuspěli. 
1821 – nezávislost na Španělsku, císař Augustin de Iturbide. 
 
REPUBLIKA 
1823 – vyhlášena republika, zvolen prezident Guadalupe Victoria. 
1823 – středoamerické státy vyhnaly Mexiko, které je chtělo obsadit a založily svobodnou federaci Spojené 

středoamerické provincie (Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua a Kostarika) – podobný 
princip jako USA, ale bez otroctví. Federace se rozpadla 1839. 

1848 – Mexiko poraženo ve válce s USA a ztrácí více než polovinu svého území (Texas, Arizona, 
Kalifornie, Nové Mexiko...). 

 
REFORMA 
1861 – Benito Juaréz nechal zkonfiskovat majetek církve, povolil světské vzdělání (do té doby 95% obyvatel 

negramotných), svoboda tisku. 
1862-1864 – francouzská invaze do Mexika a vyhlášení Maxmiliána Habsburského císařem. Poražen 

mexickým národním hnutím pod vedením Benita Juaréze. 
 
DIKTATURA  
1877-1911 – vládl diktátor Porfirio Diaz - masivní rozvoj infrastruktury, rozprodej pozemků zahraničním 

investorům. 
 
20. STOLETÍ 
1911-1917 – Mexická revoluce volající po reformách v zájmu sociální rovnosti, prezident Francisco Madero, 

revolucionář Emiliano Zapata. 
1934 – Lazaro Cárdenas (strana PRI) přerozděluje půdu a znárodňuje železnice, doly a ropné společnosti, 

ekonomický růst. 
1968 – Olympiáda v Mexico City. 
1982-1988 – hospodářská krize (roční inflace až 100%). 
1988-1999 – politické a volební reformy oslabily vládu jedné strany. 
1994 – Zapatistické povstání v Chiapas. 
2000 – první přímá volba prezidenta na celém území Mexika – Vincente Fox (bývalý manager Coca Cola). 
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MÍSTA V MEXIKU  
 
Hodnocení – subjektivní názor včetně dopravní dostupnosti, známka jako ve škole 1-5. 
 
MEXICO CITY  [Mechíko] – 2240 m.n.m., přes 20 mil. obyvatel (1910: 400 000, 1960: 5 mil.). 
 
Hodnocení: 2. Určitě stojí za to, už jen kvůli velikosti, skvělých památek tu ale tak moc není. Město není 
ve srovnání s jinými světovými velkoměsty nijak přelidněné. Na prohlídku centra je třeba minimálně den, na 
většinu zajímavostí stačí 2 dny a při delším pobytu se lze podívat i do okrajových čtvrtí a po blízkém okolí. 
 
Letiště – úschovna zavazadel 5,5 USD/den (2001). 

Taxi – autorizovaná u hlavních dveří do Sala A, spol. Setta. Na Zocalo (zóna 3) 127 MXN (2007). 
Lístek z letiště platí až pro 4 lidi na stejné místo. 
Odmítat všechna neautorizovaná taxi na letišti. 

Metro – na konci Sala A ven, doleva, po 200 m po chodníku je vstup do podzemí. Cesta na Zocalo se 
2 přestupy trvá asi 45 minut, mimo dopravní špičku je bez problémů. Lístek 2 MXN (2007). 

Před Sala D je autobusové nádraží (AN) do Puebly: 7-21 po 1 hodině. 
Taxi –  nebrat označené turismo – drahé. Nezastavovat taxi přímo na ulici, raději si nechat zavolat. 
 Spropitné se platit nemusí. 
Metro – špička 7-9 a 18-20. 

Funguje 5-24, v SO 6-01, v NE 7-24, jízdenka 2 MXN (2007), množstevní sleva není. 
Prodejna jízdenek je v každé stanici metra. Jízdenka se vhazuje do turniketu. 
Má se jezdit bez velkých zavazadel, ale kontrolám u turniketů nevadí ani krosna. 
Pozor na zloděje ve stanici Hidalgo! 

American Express proti Monumentu a la Independencia na Paseo de la Reforma 350 (PO-PÁ 9-18,SO 9-13) 
 

Zocalo = podstavec – 240x240m – pěkný nadhled z horní terasy hotelu Ciudad de Mexico, v 18h slavnost 
spouštění vlajky, indiánští léčitelé, super. 

Metropolitní katedrála – 1563-1813, na Zocalo, údajně největší v Mexiku, vysoká 57 m, pěkná. 
Templo Mayor – zbytky chrámu, placené, nic moc. 
Národní (presidentský) palác – 1692. Fresky a pěkná zahrada s kaktusy. Zdarma. 
Banamex na Isabel la Católica 44 – údajně nejhezčí banka, ale není vůbec nijak zvláštní. 
Alameda – pěkný park v centru. 
Palác krásných umění – 1900-1934, nástěnné malby, přístupná hala, velmi pěkné. 
Casa de Azulejos – malý dům obložený dlaždicemi, nic zvláštního. 
Tore Latinoamericana – parádní výhled na všechny strany, vstup 50 MXN (2007). 
Revolucion – náměstí s pomníkem, docela pěkné. 
Zona rosa 
 
Paseo de la Reforma – dlouhá a široká třída, kolem mrakodrapy, na ulici sochy, pěkné. 
Národní antropologické museum – 9-19, zavřeno v PO, 45 MXN (2007), pěkné, na min. 2 hodiny. 
Park Chapultepec – velký park, ale nic moc zajímavého. 
Zámek Chapultepec – pěkný výhled na město. 
ZOO Chapultepec – zdarma (2005) – nejlepší je volně průchozí voliéra. 
 
Chrám Panny Marie Guadaloupské + nový kostel (1976) + umělý vodopád. Metro La Villa. Zajímavé. 
Náměstí 3 kultur – Aztékové – baroko – 20. stol., okolo paneláky. Metro Tlatelolco. Údajně nezajímavé. 
 
Avenida Reforma 
Universita - 1950-55, 300 000 studentů a zaměstnanců, pěkná knihovna. Zajímavé jen pro architekty. 
Olympijský stadion – nic moc. 
 
Plaza Garibaldi – živé náměstí, mariachis od 20 hod. Cesta od metra Garibaldi za tmy nebezpečná. 
Pulquerias – nejlepší La Hermosa Hortenzia na Plaza Garibaldi, J od Zocalo na Calle Mesones nefungují. 
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TEOTIHUACÁN  [Teotywakán] = Místo, kde byli stvořeni bozi 
 
Hodnocení: 1. Velký monumentální areál, obrovská přístupná Pyramida Slunce. Určitě stojí za to. Rychlá 
prohlídka na 2 hodiny, podrobná 5 h . 1 h cesta z Mexico City. 
 
7:30-18, 45 MXN (2007), UNESCO. 
Od 10:30 do 15 h spousty turistů, na Pyramidu slunce fronta min. na ½ hodiny. 
48 km od Mexico City, cesta 1 hodina, každých 15 minut bus z Norte, stanoviště 9, 28 MXN jedna jízda 

(2007), zpátky lze nastoupit u kterékoliv brány areálu. 
 
Založen 150BC, dokončen 450AD, konec asi 800AD, pochází zhruba ze stejné doby jako starověký Řím. 
V době největšího rozkvětu zde žilo až 200 000 lidí na 25 km2. 
 
Třída mrtvých – 4km x 44m, dnes už jen asi 2km, okolo zbytky staveb. 
Pyramida slunce – 225x225x64m, 365 schodů, nejobjemnější dochovaná na světě, lze vystoupit na vrchol. 
Pyramida měsíce – 120x150x43m, je z ní osový výhled na Třídu mrtvých, vylézt lze jen na 1. terasu. 
Pevnost – Citadela s Palácem Quetzalcoatla – výzdoba Quetzalcoatl a Tlaloc, ale vidět jsou jen zdálky. 
Palác jaguárů a Palác opeřeného motýla (Quetzalpapálotl). 
Museum – zajímavá expozice i exponáty (v ceně vstupného). 
 
OAXACA  [Oachaka] – 1550 m.n.m., 255 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 2. Typické rastrové město, nejzajímavější je Zocalo a kostel Santo Domingo, který má úžasný 
interiér. Určitě je třeba navštívit i kryté tržiště a v něm si dát horkou čokoládu. Prohlídka města max. na den. 
 
Koloniální, kamenné, pěkné barokní kostely, UNESCO. 
Zocalo s katedrálou – dobré, živé večer – marimbové koncerty zdarma. 
Iglesia de Santo Domingo a v něm Capilla del Rosario – výborné. 
Hned vedle klášter s ekobotanickou zahradou – ÚT-NE 10-20, 4 USD, v NE zdarma (2001), prý pěkné. 
Museum se Zlatým pokladem z Monte Albán – prý pěkný, otevřeno od 10h. 
Krytá tržiště jižně od Zocala – indiánské suvenýry mnohem dražší než v San Cristobalu. 

Látky – sarapes – strojové tkaniny se lesknou. 
Jedna hala s jídlem – výborné, typická výroba čokolády, skvělá horká čokoláda. 

Gastronomie – typické mole negro = čokoládová omáčka. 
Všude v centru jsou prodejny mezcalu s možností ochutnání. 
 
MONTE ALBÁN  = Bílá hora (na jaře prý kvetou kolem bílé květiny) 
 
Hodnocení: 2. Archeologický areál na seříznutém vrcholu kopce. Mnoho opravených pyramid, ale nejsou 
nijak zvlášť velké ani zdobené (s výjimkou reliéfů Danzantes). Nejzajímavější je kompozice náměstí a 
výhledy na město a okolní údolí. Hrobky přístupné nejsou. Pokud jste v Oaxace, určitě se sem vypravte. 
S cestou zabere prohlídka půl dne. 
 
Zapotécké sídlo (do 1250AD), založili už Olmekové (do 300AD). 
Plošina obřadní 200x300m, na svazích zde bydlelo až 20 000 obyvatel. 
 
UNESCO, 8-17, 45 MXN (2007). 
Autobus z Oaxaca jede od hotelu Riviera del Angel neboli Meson del Angel v ulici Mina, 30 min., 34 MXN 
zpáteční (2007), 14km. Prohlídka na 3h, zpáteční lístek se prodává na konkrétní hodinu (čas stačí akorát), 
nemůžete si vybrat. 
Nejlepší za soumraku (oranžové nasvícení) nebo brzo ráno. 
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HIERVE EL AGUA  = Vařící se voda 
 
Hodnocení: 2. Parádní přírodní úkaz, bílé kamenné „vodopády“ a jezírka s minerální vodou. Určitě se 
vyplatí sejít pod skálu a podívat se i odspodu. Cesta z Mitly colectivem vede po nezpevněné cestě přes 
sedlo s krásnými výhledy na okolní hory a údolí. Lze spojit s prohlídkou Mitly za jeden den. 
 
Travertinový „vodopád“, dá se koupat v umělém jezírku, ale je tam spousta lidí. Vstup 15 MXN (2007). 
Přímý bus z Oaxaca z AN 2. třídy v cca 8:00, zpátky cca v 15:30, nebo ve 14:00 do Mitla, 3 USD (2002). 
Nebo lze jet autobusem do Mitly (1 hodina, 14 MXN jedna cesta v roce 2007) a pak asi hodinu navazujícím 
colectivem za 25 MXN jedna cesta (2007), které zde čeká 2 hodiny, což je doba, za kterou si lze lokalitu 
prohlédnout, ale bez koupání. 
 
MITLA  
 
Hodnocení: 3. Archeologická lokalita je velmi malá a stavby rovněž nejsou nijak zvlášť zajímavé, mají však 
jedinečnou výzdobu. Přístupné jsou rovněž hrobky, do kterých se jinde nepodíváte. Ochutnávky mezcalu ve 
městečku návštěvu příjemně zakončí. Lze spojit s prohlídkou Hierve el Agua v jednodenní výlet z Oaxacy, 
jen samostatně do Mitly podle mne nemá smysl jezdit. 
 
Mixtécké sídlo 
8:30-17/18, 34 MXN (2007). 
45km od Oaxaca, bus jede 1 hodinu, po 30 min., 14 MXN (2007). 
Prodejny mezcalu, ještě více jich je v MATATLAN  – městě s palírnami několik minut busem od Mitla. 
 
ZIPOLITE U PUERTO ANGEL  
 
Hodnocení: 1. Dlouhá a široká pláž otevřená na moře, málo lidí. Velké vlny. Dost možností ubytování od 
cabaňas na kůlech bez příslušenství až po hotely. Dostatek restaurací, obchod.  
 
Dvě centra, více možností ubytování je kolem ulice na západním konci pláže. 
Pozor na příboj a spodní proudy – bezpečná je voda po kolena, max. po pas! 
Vlny se tříští dál od pláže, je zde pozvolnější vstup do moře než v Mazunte. 
Údajně je třeba dávat si pozor na dealery a krádeže i v pokojích a přepadávání na cestě z Puerto Angel. 
Z Pochutly sem jezdí camionety (pickup s nástavbou) přes Mazunte, končí v západní části Zipolite (10 MXN 
na osobu v roce 2007). Odsud rovněž jezdí na druhou stranu taxi colectivo do Puerto Angel a dále až do 
Pochutly (15 MXN na osobu v roce 2007). Doprava colectivem je výrazně levnější než taxi. Taxi z Pochutly 
do Zipolite 80 MXN (2003). 
 
MAZUNTE U PUERTO ANGEL  
 
Hodnocení: 2. Pláž kratší a užší než v Zipolite, více zaplněná. Velké vlny. Dostatek možností ubytování 
a plážové restaurace, které mají lehátka přímo na pláži. 
 
Pláž je za obou stranách lemována skalami. Vlny a proudy stejně velké jako v Zipolite. Vlny se tříští přímo 
u pláže, což je rozdíl oproti Zipolite. Ani zde se plavat prakticky nedá. 
Bývalá hippie osada. 
Doprava z Pochutly camionetou, která jede dál do Zipolite. Z Pochutly 10 MXN na osobu, z Mazunte do 
Zipolite 5 MXN na osobu v roce 2007. 
Záchranná stanice mořských želv – ÚT-SO 10-16:30, NE 10-14:30, 20 MXN (2007). Pěkná, stojí za to se 
podívat na velké exempláře želv. 
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TUXTLA GUTIÉREZ  – 532 m.n.m., 425 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 4. Město samotné není nijak zajímavé. Centrum tvoří moderní náměstí se správními budovami 
a katedrálou. Několik bloků západně od náměstí je levný obchodní dům Wal-mart. 
 
Údajně velmi dobrá ZOO s typickými zvířaty Chiapasu, na ½ dne, ÚT-NE 8:30-16/17, zdarma. 
Palacio de Gobierno na centrálním náměstí je dobrým příkladem architektury brutalismu. 
Katedrála hned vedle je vcelku zajímavá zvenku. 
 
KAŇON SUMIDERO 
 
Hodnocení: 1. Asi dvouhodinová projížďka na motorovém člunu hlubokým kaňonem, úchvatné scenérie, 
krokodýli na břehu a spousta ptáků. 
 
Kaňon je hluboký až 800m, dlouhý 8 km, na konci je přehrada. 
Motorové čluny provozují 2 společnosti. Jedna vyjíždí z Chiapa de Corso, druhá z Embarcadero Cahuaré 
(jízdné 100+20 MXN na osobu v roce 2007). 
Embarcadero Cahuaré je 3 minuty pěšky od dálnice Tuxtla – San Cristobal, colectiva staví na zastávce na 
dálnici. Z Tuxtla do Chiapa de Corso jezdí často autobus od 5:30 do 22:30, jízda trvá 20 minut, 9 MXN 
v roce 2007. 
Jízda z Chiapa de Corso je trochu delší, ale vlastní úsek kaňonem jezdí obě společnosti stejný. Cahuaré 
možná projede kaňon méně rychle, takže je více času na pozorování okolí. 
Čluny vyjíždějí, až se naplní, obvykle do ½ hodiny. Krosny lze nechat zdarma (a bez hlídání) na pokladně. 
 
SAN CRISTOBAL  – 2100 m.n.m., 113 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 3. Město podobné Oaxace, rastrový systém, centrální náměstí s katedrálou (nic moc). 
Nejzajímavější je zde indiánské obyvatelstvo, které jezdí do města nabízet své výrobky. Ceny jsou zde velmi 
příznivé. Na prohlídku města stačí necelý jeden den. 
 
Založeno 1528, město s koloniální architekturou. 
Cesta z Tuxtly je rychlá a pěkná, překonává se výškový rozdíl 1600 m. 
Doporučuje se hlídat si v autobusu věci a nebrat si jídlo ani pití od ostatních. 
V noci je tu poměrně zima. 
Trhy – Indiánské výrobky jsou zde výrazně levnější než např. v Oaxace. Doporučuje se smlouvat. 
1.-7.4. – slavnosti založení města. 
 
SAN JUAN CHAMULA  – 2200 m.n.m., 2900 obyvatel 
 
Hodnocení: 2. Městečko s indiánským obyvatelstvem. Tržiště, občas průvody indiánů, ale zejména opravdu 
skvělý kostel. Kupodivu to nepřipomíná lidskou ZOO. Strávit se tu dají asi 2 hodiny, déle tu není co dělat. 
 
Velmi zajímavý kostel, neustále se tu modlí indiáni (na zemi jehličí, svíčky na podlaze...). 
Vstup do kostela 15 MXN (2007). 
Nemá se tu fotit, v kostele vůbec ne. Doporučuje se dlouhé oblečení. 
Nejlepší návštěva je údajně v neděli, kdy jsou trhy a slavnosti. Před kostelem ale probíhají trhy pořád, 
nejprodávanější je ovoce a živé slepice. 
V baru na náměstí prodávají posh, pěkně silnou pálenku, panák za pár pesos zde znamená 1 dl. Když se po 
ní bude shánět běloch, domorodce to dost udiví. 
 
Ze San Cristobalu pořádají cestovky výlet do San Juan Chamula a San Lorenzo Zinacantan za 150 MXN 
(2007). Výlet trvá 4-6 hodin, odjezd je v 9 ze Zocala, organizuje např. paní s barevným deštníkem, která 
stojí ráno na náměstí, ale i jiné cestovky. Dle našeho názoru výlet za tuto cenu nestojí, je lepší zajet do 
Chamuly colectivem (7 MXN jedna cesta na osobu v roce 2007) a do Zinacantanu nejezdit. 
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SAN LORENZO ZINACANTAN  – 3500 obyvatel 
 
Hodnocení: 4. Rovněž městečko s indiánským obyvatelstvem, ale s Chamulou se nedá srovnat. Je větší, 
obklopené zemědělskými provozy a nemá venkovní tržiště. Návštěva je tak na ½ hodiny. 
 
Kostel má zajímavou výzdobu, ale atmosféra San Juan Chamula mu chybí. Vstup 10 MXN (2007). 
Vedle kostela je kaple, docela zajímavá. 
 
PALENQUE  = Palisáda nebo Místo každodenní smrti slunce – 80 m.n.m, 30 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 1. Naleziště je zasazeno ve svahu na okraji pralesa. Je upravenější než Tikal, ale nabízí trochu 
jinou architekturu a přírodní rámec s pěknými výhledy. Rychlá prohlídka zabere 2 hodiny, podrobná 
prohlídka celého areálu 4 hodiny + asi ¼ h jedna cesta z města Palenque. Vyplatí se podívat i mimo hlavní 
centrum naleziště. Vlastní současné město Palenque je poklidné městečko bez zvláštních pamětihodností, 
ale s příjemnou atmosférou. 
 
UNESCO, 8-17, vstup 45 MXN naleziště + 20 MXN národní park (2007). 
Mayské město, pěkná štuková výzdoba. 
Osídleno od 100BC, vrchol 600-700AD, rychlý pád po 700AD asi kvůli válce s Tonina, 900AD opuštěno. 
Z města (10 km) jezdí colectivo po 15 minutách od 6 do 18, za 20 MXN zpáteční lístek (2007). Nejlepší je 
dojet colectivem k hlavnímu (hornímu) vstupu a projít areálem dolů (k museu), kde lze rovněž nasednout na 
colectivo zpátky do města. 
 
Chrám nápisů – uvnitř je sarkofág, ale není přístupný. Přístupná je hrobka ve vedlejším chrámu. 
El Palacio – rozsáhlý komplex s přístupnými chodbami a nádvořími. 
Chrám kříže, Chrám rostlinného kříže, Chrám slunce – na platformě nad hlavním nádvořím. Pěkné. 
Grupo C – doposud neodkryté a nerekonstruované chrámy, vyplatí se sem alespoň nahlédnout. 
Puente Murcielagos a obytné okrsky – cestou pralesem dolů od hlavního náměstí, pěkné, málo turistů. 
 
MISOL-HA  
 
Hodnocení: 3. Vodopád vysoký 35 m, padá do jezera. Zajímavé je projít za vodopádem a nahlédnout do 
jeskyně s podzemní řekou. Návštěva na ½ - ¾ hodiny. 
 
V jezeře je možnost koupání. 
Prý se tu točil kousek Predátora. 
 
AGUA CLARA  mezi Agua Azul a Misol-Ha 
 
Hodnocení: 2. Nádherně zbarvená řeka. Lze přejít po zavěšeném mostě nebo se nechat převézt na druhý břeh 
na voru z klád (10 MXN na osobu v roce 2007). V řece se lze prý i koupat. Návštěva na ½ hodiny. 
 
AGUA AZUL  
 
Hodnocení: 2. Velká říční kaskáda s vodopády, nádherně zasazená do okolního pralesa. Průtok vody je velký 
a hlavní vodopád při své šířce monumentální.  Návštěva s koupáním na 3 hodiny. 
 
Jedno místo na koupání je dole u stánků, druhé nahoře proti proudu. Pozor na silné proudy. 
Kaskády jsou i dále proti proudu do pralesa, ale tam prý mohou přepadávat loupežníci. 
 
Misol-Ha, Agua Clara a Agua Azul lze navštívit individuálně, podle nás se však vyplatí výlet s cestovkou, 
která jezdí po všech třech lokalitách mikrobusem. V Palenque se dá výlet koupit buď za 100 MXN + 
35 MXN za vstupy (vybírá řidič), nebo za 150 MXN včetně vstupů. Odjezd bývá v 9 ráno, příjezd v 16 
odpoledne. V Misol-Ha je zastávka 30-40 minut, v Agua Clara 30 minut a v Agua Azul 2,5-3 hodiny. 
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MÉRIDA  – 685 000 obyvatel, hl.m. Yucatánu 
 
Hodnocení: 4. Velké rastrové město, na náměstí je pěkný palác a průměrná katedrála. Jinak ve městě není 
nic speciálního, kromě neskutečné dopravní zácpy. K návštěvě stačí 2 hodiny. 
 
Založeno 1542 na místě mayského města, koloniální. Přezdívá se „bílé město“. 
Zocalo s renesanční katedrálou svatého Ildefonsa – nejstarší na Yucatánu, uvnitř socha Spáleného Krista. 
Nejlepší atmosféru má město prý večer a úplně nejlepší v neděli večer. 
Prý pěkné trhy, ale pozor na zloděje! 
Letiště Manuel Cresencio Rajón – do města colectivo (lístek v letištní hale) nebo bus 79, zpět dir. Aviacion. 
 
CHICHÉN ITZÁ  = Ústí studny Itzá nebo Město vodních kouzelníků 
 
Hodnocení: 1. Úžasné a velmi rozsáhlé naleziště. Velmi dobře rekonstruované stavby se sochami a reliéfy. 
Spousta návštěvníků, min. ½ hodiny fronta na vstup. V době Equinox výborná atmosféra. Stín hada na 
pyramidě opravdu funguje, ale pohyb hada patrný není. Noční show s nasvícenými pyramidami je trochu 
kýčovitá, ale jednoznačně stojí za to na ni počkat (a tím pádem se ubytovat v Pisté). Prohlídka minimálně na 
2 hodiny, celý areál se dá v klidu obejít za 4-5 hodin. 
 
Pozdní toltécko-mayská archeologická lokalita. Začátek 400AD, vrchol 800-1000AD, konec 1200AD. 
Největší pyramidový komplex na Yucatánu, UNESCO. 
8-17/18, 95 MXN / 50 MXN ISIC (2007). Večerní představení v 19 nebo 20 h, v ceně vstupného. 
Vstup se dá údajně obejít (ze silnice vpravo, asi 100-200m a vlézt dírou v plotě). 
120 km od Mérida, některé autobusy staví na silnici, vstup je pak 10 minut pěšky. 
Ke Karibiku jezdí nejvíc autobusů z Valladolid (40 km). Jet se dá ale pohodlně i přímo z Pisté. 
Přespat doporučuji ve vsi Pisté 20 minut pěšky od areálu. Spát lze i ve Valladolid, tam je ale již třeba jet 
autobusem, což může být po skončení večerního představní problém. 
21.3. a na podzim EQUINOX – stín hada se plazí po severním schodišti Kukulcánova chrámu – největší 

slavnost zde. Stejný efekt je vidět i při noční show. 
 
Kukulcánův chrám (mayský Quetzalcoatl) = El Castillo – 55x55x30 m, uvnitř červený jaguáří trůn a socha 

Chaaca, leze se tam úzkou chodbou, není přístupné po celou otvírací dobu. 
Observatoř = El Caracol 
Hřiště na pelotu – dlouhý prostor s reliéfy a výbornou akustikou. 
Chrám bojovníků – navazuje na něj dlouhá sloupová síň. 
Posvátná propast – 5-10 minut pěšky od pyramid, házely se tam oběti, aby přivolaly déšť. 
 
TULUM  = Zeď, původně Zama = Město ranních červánků, 3800 obyvatel 
 
Hodnocení: 1. Pěkná archeologická lokalita upravená jako park, pevnost, v nádherné poloze na útesu nad 
skálou. Prohlídka na hodinu až dvě, spousta turistů ve skupinách. Ale zejména výborné pláže s jemným 
bílým pískem, krásně barevnou vodou, palmami a korálovým útesem. Prostě Karibik.  
 
Mayská archeologická lokalita, 8-17, 38 MXN (2007). 131 km od Cancúnu. 
Založeno 900-1000AD v době úpadku mayské civilizace, opuštěno kolem 1500AD. 
K ruinám je lepší vystoupit u odbočky na Tulum ruinas a dojít 1 km, než jezdit až do města (Tulum Pueblo). 
 
Koupání, šnorchlování, mnohem méně turistické a levnější než Cancún a Playa del Carmen. 
Ubytování v cabaňas – chýše se slaměnou střechou. Nejlevnější 120 MXN za boudu na noc, ale má písečnou 
podlahu, díry ve stěnách a jen síť na spaní (hamaka), prý se v nich krade. Průměr 300 – 500 MXN na chatku 
na noc, nejdražší přes 100 USD na pokoj a noc (2007). Bydlet lze i v Tulum Pueblo a na pláž (asi 5 km) 
jezdit autobusem (3x denně). Taxi stojí cca 50 MXN jedna cesta za auto. 
Na korálový útes (docela pěkný) se dá doplavat, ale je to celkem daleko a kolem jezdí lodě. Lepší je koupit 
si výlet se šnorchlováním na 2 h za 150 MXN na osobu (2007), sleva s vlastním vybavením.  
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MÍSTA V MEXIKU, KTERÁ JSME NENAVŠTÍVILI  
 
Veškerý popis je podle průvodců a cestopisů na internetu, tedy bez záruky. Hodnocení je odhad podle popisu 

v průvodcích, reakcí v cestopisech a podle fotek, včetně dopravní dostupnosti. Známka jako ve škole 1-5. 
 
XOCHIMILCO U MEXICO CITY  = Místo květinových polí 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Siam. 
Plovoucí restaurace a obchody, nejlepší v SO a NE. 
Ceny za loď jsou pevné, ale lze zkusit smlouvat – 12 míst 9 USD/hodinu, 4 místa 7,5 USD/hod (2001). 
 
ACOLMAN U TEOTIHUACANU  
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Eso, na chvíli. 
Raný koloniální klášter. 
 
TULA  – 2060 m.n.m., 26 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, Adventura. 
95 km od Mexico City, jednodenní výlet včetně Tepotzotlánu. 
Hlavní město Toltécké civilizace. 
Hlavní centrum uctívání Quetzalcoatla. 
4 Atlanti – sochy 4,5 m vysoké – na vrcholu hlavní pyramidy. 
Naleziště 9/10 – 17, 3,5 USD, studenti a v NE zdarma (2002). 
 
TEPOTZOTLÁN  – 2300 m.n.m., 39 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Siam. 
41km od Mexico City, nejlepší je vystoupit na dálniční křižovatce na Tulu a pak kousek dojít pěšky. 
Kostel San Francisco Javier, jeden z nejlepších v Mexiku, zdobí ho 300 soch. 
U něj barokní klášter, v něm museum – ÚT 10-17, ST-NE 9-18, 3,5 USD, v NE zdarma (2002). 
 
AMECAMACA  – 2480 m.n.m., 32 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Bus z Mexico TAPO – Servicio Volcánes po 20 min. 5-22 za 75 min. za 2 USD (2002). 
Město leží pod Popocatepetlem – pěkné výhledy. 
Santuario del Sacromonte – poutní místo 90 m nad městem s jeskyní, výhled na město. 
 
PUEBLA  = Město – 2162 m.n.m., 1,3 milionu obyvatel 
Hodnocení: 2 
Jezdí CK Eso, America, na ½ dne až 1 den. 
129 km od Mexico City, založeno 1531, UNESCO. 
Obklopeno sopkami:  Popocatepetl = kouřová hora (5465m, naposledy bouchnul 1994) 
   Iztacchíhuatl [Istasíwatl] (5286m) 
   Pico de Orizaba (5636m) a Malinche 
Výhled na sopky je pouze za pěkného počasí. 
Koloniální město s nejlépe zachovanými stavbami, domy obložené dlaždičkami. 
Historické centrum, kolem průmyslové podniky, např. VW. 
Katedrála na Zocalo – nejvyšší v Mexiku – 69 m, na náměstí fontána. 
Růžencová kaple La Capilla del Rosario z 1690 v kostele Santo Domingo. 
Tzv. Marcipánový dům – Casa del Alfeñique a Casa de los Muñecos, dnes universitní museum. 
Palafoxova knihovna 
Convention Centre – moderní stavba s tradičními prvky. 
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CHOLULA  – 2170 m.n.m., 69 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso a Siam. 
Colectivo z Puebla po 5 minutách, cesta trvá 20-30 minut, 10km. 
Pěkný výhled na Popocatepetl. 
Gran Pirámide – největší pyramida na světě, 350x350x66m. 
 ÚT-NE, 9-18, 3,5 USD, v NE zdarma (2001). 
 Dnes spíše zarostlý kopec s kostelem Nuestra Señora de los Remedios nahoře. 
 Dá se prolézt a koukat na jednotlivé vrstvy. 
Capilla Real – stavba s 49 kopulemi, jako mešita, na náměstí. 
 
TAXCO  [Tasko] – 1800 m.n.m., 52 000 obyvatel 
Hodnocení: 2 
Jezdí CK Eso, America, Time. 
Na ½ dne, jednodenní výlet z Mexico City (160 km). 
Hlavní město stříbra, spousta obchodů se stříbrem. 
Bílé město ve svahu, jako přímořské, spousta koloniálních residencí. 
Atraktivní, koloniální architektura, malebné úzké dlážděné uličky (jako Ouro Preto v Brazílii), levný trh. 
Monumentální kostel Santa Prisca na náměstí Plaza Borda – hodně zdobené, růžový kámen. 
Z Los Arcos na severu města jezdí lanovka na Monte Taxco – pěkné výhledy. 
 
XOCHICALCO  
Hodnocení: 4 
Jezdí CK Eso. 
38 km J od Cuernavaca, 9-17, 3 USD, v neděli zdarma (2001), na ½ dne. 
Trochu podobné Monte Albán, architektura jako Teotihuacán a Tula. 
Prehispánské ceremoniální centrum s bohatou výzdobou, byl zde sjednocen kalendář. 
Pirámide de Quetzalcoatl 
Sluneční observatoř 
 
CACAHUAMILPA JESKYN Ě 
Hodnocení: 4 
Jezdí CK Eso, na pár hodin. 
30km od Taxco, colectivo po 2 hodinách za 2,25 USD (2001), 10-19, vstup 3,5 USD (2002).  
Monumentální jeskyně, sály až 82m výšky. 
 
TEPOZTLÁN  = Místo mědi, 1701 m.n.m., 14 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Eso, na ½ dne. 
Na cestě do Taxco, nedaleko Xochicalco. 
Atraktivní město v pěkné poloze, kolem strmé skály růžově nasvícené odpoledne. 
Narodil se tu Quetzalcoatl. 
Jeden z nejstarších klášterů v Mexiku - ÚT-NE 10-17, zdarma. 
Pyramida Tepoztécatl - 10m vysoká hodně na kopci, hodinu cesta nahoru. 
 
CUERNAVACA  – 1480 m.n.m., 346 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, America, Time. 
Na ½ dne, 90km od Mexico City. 
Prý velmi příjemné město, dobré klima, ale moderní centrum. 
Cortesův palác z roku 1530-1538 s malbami Diega Rivery. 
Katedrála Nanebevzetí / Zvěstování – také prý největší v Mexiku. 
Pyramida Teqpanzolco – v centru města. 
Zahrady Borda 
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ACAPULCO  = Místo, kde stávaly rákosy, 0 m.n.m., 800 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, America, Time. 
380 km od Mexico City, táhne se 16 km podél pobřeží. 
Cestou z Taxco kaktusy. 
Hodně turistické, pláže narvané a špinavé. 
Pěkná pobřežní promenáda Malecón. 
Pevnost Fort San Diego – uprostřed města – zdarma, zavřeno ve ČT. 
Skokani ze skály z výšky 25-35m, 1,75 USD (2001), ve 12:45, 19:30, 20:30... – prý velmi pěkné. 
 
PIE DE LA CUESTA 
Hodnocení: 4 
10 km od Acapulco. 
Velká laguna se sladkou vodou, i pláže. 
Mangrovníky, ptáci. 
Točil se tu Rambo. 
 
VALLES CENTRALES U OAXACA  
Hodnocení: 3 
Jednodenní výlety směrem na Mitla, různé vesnice s trhy. 
 
YAGUL  u Oaxaca 
Hodnocení: 4 
Mixtécké naleziště – D 8-17, 3 USD, v NE zdarma (2002). 
 
EL TULE  u Oaxaca 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso. 
Cypřiš starý přes 2000 let, obvod 58m, výška 42m, vstup 3 MXN (2002). 
Je vidět z busu při cestě do Mitla nalevo, ale málo vyčnívá. 
Bus z Oaxaca po 10 min. z AN 2. třídy za 4 MXN (2003). 
 
POBŘEŽÍ STÁTU OAXACA  
www.tomzap.com 
Na celém pobřeží pozor na zloděje! 
 
PUERTO ESCONDIDO = Tajný / skrytý přístav – 0 m.n.m., 40 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Pláže, dobré na surfing, velké vlny. 
Velký příboj – horší koupání – pozor na spodní proudy. 
Už dost rozvinuté – hotely, butiky... 
Pláž Zicatela a kolem majáku – v noci nebezpečné. 
Během Semana Santa veliké oslavy a surfařské závody. 
 
PUERTO ANGEL  
Hodnocení: 3 
Rybářský přístav, méně turistické, méně komerční. 
Živé městečko, ale pláže jsou malé a úzké a relativně plné. 
 
SAN AGUSTINILLO  
Hodnocení: 2 
Menší středisko mezi Zipolite a Mazunte. 
Kratší pláž v zátoce, ale rovněž možnost ubytování a pěkné prostředí. 
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SALINA CRUZ  – 75 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Koloniální městečko, rafinerie, hodně tu fouká. 
Výroba keramiky, jinak nic zajímavého. 
 
TEHUANTEPEC  – 31 900 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Nic zajímavého. 
 
PUERTO ARISTA  u Tapachulca, kousek od Guatemaly 
Hodnocení: 3 
Pláže  
 
VERACRUZ  - 0 m.n.m., 401 200 obyvatel 
Hodnocení: 4 
Jezdí CK America. 
Založeno Cortézem 1519. 
Velký přístav 
Pevnost  
Pěkné náměstí s Palacio Municipal a katedrálou 
Pěkné námořní museum 
Pěkné a živé večer – mariachis. 
 
EL TAJÍN  
Hodnocení: 3 
Archeologické naleziště severně od Veracruz, ztracené v džungli. 
Centrum totonacké říše, většina budov 600-700AD, úpadek 1200AD. 
Výklenkové pyramidy (365 výklenků). 
Hřiště na míčové hry 
Edificio de las Columnas – sloupy pokryté mozaikami. 
Představení voladores kolem poledne. 
D 8-19, 4 USD, v NE zdarma (2001). 
Autobusem z Papantly (z Mexico City 290km = 5h = 15 USD, z Veracruz 230km = 4h = 8-10 USD). 
 
VILLAHERMOSA  = krásné město – 331 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, Adventura, America, Siam. 
Jízdenku do Palenque koupit hned při příjezdu! 
Úschovna zavazadel na AN – 25 MXN / 5 hodin (2005). 
Park La Venta – 9-16/17, 30 MXN (2005), na 2-3 hodiny. 
 30 Olméckých soch včetně obrovských hlav z původního města La Venta (1500 BC). 
 Součástí parku i pěkná ZOO – zavřeno v PO. 
 Combi do parku jezdí přímo z AN. 
Museo de Historia Natural – 9-20, 1 USD (2002). 
Město samo o sobě nic moc, ropa a spousta parků a muzeí. 
Výhled na řeku Rio Grijalva. 
Je tu spousta komárů => repelent! 
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COMALCALCO  = v domě cihel 
Hodnocení: 4 
Jezdí CK America 
Na ½ dne, výlet z Villahermosa na 1 den. 
Bus 75 min. z Villahermosa, několikrát denně po hodině. 
10-17, 3,5 USD, v NE zdarma (2002). 
Mayské naleziště mezi Veracruz a Villahermosa, z klasického období, vrchol 500-900AD. 
Budovy z cihel oproti jinde běžnému kameni, 
Málo lidí, v dobrém stavu, podobné Palenque, ale asi ne super. 
 
OCOSINGO – 900 m.n.m., 26 500 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Blízko San Cristobal, výchozí místo pro Toniná. 
Méně zajímavé než San Cristobal, téměř nic zajímavého tu není. 
Specialita – místní sýr. 
 
TONINÁ  = místo nebeských / vznešených zajatců – 900 m.n.m. 
Hodnocení: 3 
9-16, 3,5 USD, v NE zdarma (2002). 
14km od Ocosingo, combi od tržiště směrem Ruinas. 
Mayské naleziště z klasického období, od cca 740AD, vrchol po pádu Palenque. 
Rozkládá se na několika platformách. 
Menší a horší než Palenque, ale pěkné výhledy. 
 
FRONTERA COROZAL  u Yaxchilán, blízko Palenque – 200 m.n.m., 5000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Jezdí odsud trajekt do Guatemaly – několikrát denně, jízda ½ hodiny. 
 
YAXCHILÁN  
Hodnocení: 4 
D 8-16:45, 3,5 USD v NE zdarma (2002). 
173 km od Palenque, příjezd pouze lodí z Frontera Corozal – 40 min. tam, 1,5 hod. zpátky. 
Ruiny s nástěnnými malbami, kolem centrálního náměstí, podobné Palenque, vrchol 681-810AD. 
V džungli, v pěkné zátoce řeky, kde bydlí i vřešťani. 
Hodně hmyzu => repelent! 
Nezavádí se tu letní čas! 
 
BONAMPAK  
Hodnocení: 4 
D 8-16, 3,5 USD, v NE zdarma (2002). 
148 km J od Palenque. 
Nástěnné malby barevné mayské – v Chrámu fresek. 
Malé pyramidy. 
Hodně hmyzu => repelent! 
Nezavádí se tu letní čas! 
 
LAGUNAS DE MONTEBELLO  
Hodnocení: 4 
Národní park u Guatemaly. 
Borové lesy jako u Máchova jezera. 
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CAMPECHE  – 0 m.n.m., 205 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, America, Siam. 
Prohlídka na pár hodin, max. ½ dne. UNESCO. 
Přístavní město s pevností a opevněním z let 1668-1704, ze kterého moc nezbylo. 
Koloniální perla x nic moc tam není. 
Koloniální stavby, evropský ráz, domečky natřené pastelovými barvami. 
 
CELESTUN 
Hodnocení: 4 
Z od Merida, výlet na 1 den 40 USD / osobu (2002). 
V deltě řeky hnízdiště plameňáků. 
 
UXMAL  [Ušmál] = Třikrát postavený 
Hodnocení: 2 
Jezdí CK Eso, America, Siam, Time, Adventura. 
UNESCO 
Klasické mayské město, puucká architektura, vrchol kolem 900AD. 
Podle někoho vrcholné, podle někoho jen velké s několika výbornými stavbami. 
Prohlídka na 2 hodiny minimálně. 
80 km = 1,5 hod. z Mérida, linkový bus staví na hlavní silnici kousek od vstupu. 
8-17, 9,5 USD, v NE zdarma (2002), lístek platí i na večerní show od 19 nebo 20h (samostatně za 3 USD). 
Výlet se společností Autotransportes del Sur z Mérida terminál Segunda Clase v 8:00 za 6-10 USD – Uxmal, 

Kabáh a další (2002), pouze doprava. Výlet organizovaný z Mérida za 18 USD (2002), spolu s Kabáh 
27 USD (2002). Výlet po puucké cestě Ruta Puuc za 51 USD (2002). 

Kouzelníkova pyramida – oválný půdorys, 500 – 800AD, výška 28m. 
Konvent jeptišek, Dům holubů 
Palác Guvernéra – výzdoba v puuckém stylu. 
Spousta zobrazení boha Chaaca, bohaté mozaikové vlysy. 
 
KABÁH  = Mocná ruka 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, Time. 
Archeologická lokalita, malé, ale prý velmi pěkné. 
8-17, 3 USD, v NE zdarma (2002). 
Palác masek – reliéfy Chaaca. 
Chrám sloupů 
 
LABNÁ  
Hodnocení: 4 
Archeologická lokalita. 
8-17, 2 USD, v NE zdarma (2002). 
Zdobený triumfální oblouk. 
 
BECAN 
Hodnocení: 3 
Archeologická lokalita západně od Chetumalu. 
 
IK-KIL  
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso. 
Propast s koupáním - 9-17, 4,5 USD (2002). 
V blízkosti Pisté, 3 km od Chichén Itzá. 
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VALLADOLID  
Hodnocení: 5 
Jen přestupní stanice a ubytování, nic zajímavého. 
 
CENOTES DZITNUP = X’KEKEN  
Hodnocení: 2 
Podzemní jezírko v jeskyni, dá se v něm koupat. 
7km od Valladolid, colectivem od hotelu Maria Guadeloupe ve Valladolidu za 1,25 USD jedna cesta (2002). 
7/8 - 17/18, 1,5 USD (2002). 
Naproti je podobná CENOTE SAMULA  – 8-17, 1,25USD (2002) 
 
RIO LAGARTOS  = Řeka aligátorů – 2100 obyvatel 
Hodnocení: 4 
103 km S od Valladolid. 
Spousta plameňáků – loď se dá pronajmout za min. 39 USD (2002). 
 
CANCÚN – 385 000 obyvatel + 2 mil. turistů (1970 120 obyvatel) 
Hodnocení: 5 
Z letiště do centra colectivo za 7,5 USD, do hotelové zóny 9,5 USD (2002). 
Lístek se kupuje v pokladně u východu z letištní haly. 
 
ISLA MUJERES U CANCÚN 
Hodnocení: 4 
Jezdí CK America. 
Dobré na šnorchlování, ale relativně drahé na ubytování. 
Loď jezdí každou hodinu, trvá to 20-45 min. 
 
PLAYA DEL CARMEN  
Hodnocení: 4 
Pláže s bílým pískem a teplou, čistou, krásně barevnou vodou, žije tu 6 druhů želv. 
Turistické po americkém vzoru, ale jde to. Mnohem dražší než zbytek Mexika, ale levnější než Cancún. 
 
ISLA COZUMEL  
Hodnocení: 3 
Jezdí CK America. 
Výborné na potápění, korálový útes, drahé na ubytování. 
Americká letecká základna. 
 
XEL-HÁ  = Místo, kde se zrodila voda 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, America, Time. 
8:30-18, vstup 200 MXN (2006). 
Přírodní rezervace blízko Cancún a Tulúm – laguny s rybami. 
Pěkné, ale hodně komerční. 
 
XCARET  
Hodnocení: 5 
8:30-21:45, v NE do 18, vstup 45 USD (2002). 
Ekopark ve stylu Disneyland. 
 
XPU-HA  [Špuhá] 
Hodnocení: 2 
95 km od Cancún. 
Pláž, sněhobílý písek a tyrkysové moře, bez turistů, jen 1 hotel. 
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COBÁ 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso, America, Siam. 
Největší mayské město, vrchol kolem 800AD. 
Podobné jako Tikal v Guatemale a naleziště v Hondurasu. 
V pralese, hodně památek ještě neodkryto z džungle. Rozkládá se kolem několika jezer. 
38 km od Tulumu, 7-18, 4 USD, v NE zdarma (2002), prohlídka na min. 2 hodiny – hodně rozsáhlé. 
Nohoch Mul - nejvyšší pyramida na Yucatánu. 
 
SIAN KA’AN  = místo zrození oblohy = dárek z nebes, www.siankaan.org 
Hodnocení: 3 
Na celodenní výlet. 
UNESCO, biosférická reservace, 103 druhy savců, 336 ptačích druhů. 
Prales, mokřady, mangrovníky, moře. 
5 vstupů do rezervace: Pulticub, Santa Teresa, Chumpón, Chunyaxché a Chaac Mool. 
4 USD vstup na den, celodenní výlet 68 USD, večerní pozorování ptáků 70 USD. 
Ubytování 78 USD (2007) za cabaňu. 
 
CHETUMAL  
Hodnocení: 4 
Prý velmi pěkné Museum de Maya. 
Jinak nic, jen hraniční přechod do Belize. 
 
GUANAJUATO  – 2017 m.n.m., 73 400 obyvatel 
Hodnocení: 1 
UNESCO. 
Koloniální město na svahu, malé domečky, údajně nejkrásnější a nejbohatší mexické koloniální město. 
Spousta barokních a koloniálních kostelů a domů. 
Stříbrné doly, největší důl Valenciana 8-19, 0,5 USD (2002). 
Příjezd tunelem, schody k památkám. 
Nejlepší pohled je z protějšího svahu, lanovka za 2,25 USD (2002) zpáteční. 
Muzeum mumií (vyndané ze hřbitova, když neplatili) – D 9-18, 1,75 USD (2002). 
Hodně živé večer (studentské město). 
 
SAN MIGUEL DE ALLENDE  – 1840 m.n.m., 55 500 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Termální lázně. 
Pěkné staré koloniální domy, dlážděné ulice, výhledy na okolní pláně a hory. 
Na náměstí růžový farní kostel. 
Botanická zahrada s kaktusy, 1,25 USD (2002). 
Hodně umělců a spisovatelů. 
Dost drahé. 
 
GUADALAJARA  
Hodnocení: 3 
2. největší, prý nejmexičtější mexické město. 
 
TEQUILA  
Hodnocení: 2 
50 km od Guadalajara. 
Centrum výroby tequily. 
Koloniální městečko. 
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MÍSTA V GUATEMALE  
 
Návštěvu Guatemaly rozhodně doporučuji. Guatemala je méně rozvinutá než Mexiko nebo Belize, ale o to 
více si uchovala původních zvyků a indiánské kultury. Můžete zde všude spatřit původní indiánské 
obyvatelstvo v originálních „krojích“. Výborné jsou trhy, kde se prodávají zejména zemědělské plodiny a 
hospodářská zvířata. Zážitkem je cestování místní dopravou. Je levná, jezdí skoro pořád a skoro pořád je 
přeplněná. Mezi městy jezdí nádherně pomalované vyřazené americké školní autobusy, běžný počet míst 
k sezení v jedné řadě je 6 a minimálně jeden člověk ještě stojí v uličce. 
Ubytování i místní doprava je výrazně levnější než v Mexiku, jídlo je podobně drahé. Služby pro turisty jsou 
k cenám běžných služeb neúměrně vysoké. Turistická doprava je několikrát dražší než doprava běžná (která 
je mnohem zábavnější), vstupné je různé pro domácí a cizince. 
 
GUATEMALA CITY  – 1498 m.n.m., 2 miliony obyvatel 
 
Hodnocení: 5. Město se nám zdálo dost nebezpečné. Doprava a smog je zde horší než v Mexico City. 
K návštěvě památek nás atmosféra města nemotivovala. 
 
Založeno 1775, zničeno sopečnou erupcí 1917-18 a 1976. 
Nízké domy a v centru mrakodrapy. Vše důležité je kolem náměstí. 
Pěkný červený kostel na náměstí. 
Starý akvadukt – nic moc z toho nezbylo, jen násep. 
 
ANTIGUA  GUATEMALA  – 30 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 2. Typické rastrové město, nádherně usazené pod vulkánem Agua, v blízkosti jsou další sopky. 
Několik zajímavých kostelů. Nejhezčí výhled je od Cerro de la Cruz. Prohlídka města je maximálně na den. 
 
Založeno 1543, 1733 zničeno zemětřesením. UNESCO. 
Během Semana Santa se zde konají obrovská procesí a slavnosti. 
Po setmění je tu poměrně chladno. 
 
Parque Central – náměstí s katedrálou a dalšími veřejnými budovami. Večer to tu moc nežije. 
Las Capuchinas – přístupný klášter (30 GTQ/osobu v roce 2007, 15 GTQ studenti), v přilehlém kostele 
občas kulturní akce. Pěkné. 
Cerro de la Cruz – kopec na kraji města s nejlepším výhledem na vulkán Agua. Doporučuje se sem chodit 
jen s turistickou policií, která turisty zdarma doprovází každý den v 9 a 15 hodin (2007). Sraz ve služebně 
na 4a Calle Poniente u Parque Central. 
Volcano Pacaya – 2500 m – z Antigua se pořádají 2x denně organizované výlety ke kráteru činné sopky 
Pacaya. Ranní výstup v 6:00 odjezd, ve 13:00 návrat, odpolední 14:30 odjezd, 21:30 návrat, 8 USD (2007). 
Výstup asi 2 hodiny, sestup hodinu. 
 
LAGO DE ATITLÁN  – 1560 m.n.m. 
 
Hodnocení: 2. Jezero obklopené sopkami, které tvoří nádhernou kulisu. Po jezeře jezdí mezi jednotlivými 
vesnicemi motorové čluny, lze jet i na okružní plavbu. Koupat se v jezeře dá, ale pláže jsou docela špinavé. 
Návštěva s prohlídkou okolních vesnic je na 1 den (když se stihne odjezd ranní lodí na okružní plavbu), 
max. na 2 dny. Nejlepší je ubytovat se v Panajachel (spousta možností ubytování a jezdí odsud autobusy do 
různých míst v Guatemale), do většiny ostatních vesnic u jezera se lze dostat jen lodí. Při jízdě ze Sololá do 
Panajachel je lepší kvůli výhledu sedět vpravo. 
 
Jezero hluboké až 320m (bývalý kráter), sopky Tolimán (3158m), Atitlán (3537m) a San Pedro (3020m). 
Turistická brána město Panajachel – 5000 obyvatel – hodně ubytování i obchodů a restaurací. 
Největší vesnice (spíše města) Santiago Atitlán (velmi turistické, spousta stánků) nebo San Pedro Atitlán 
(v prudkém kopci, méně turistické). Rozhodně se však nejedná o původní indiánské vesnice, žijí z turismu. 
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Okružní plavba po jezeře Panajachel – San Pedro – Santiago – San Antonio – Panajachel, 7 h za 10 USD 
(2007), odjezd z Panajachel v 8:30 nebo v 9:30. 

Rychlá loď Panajachel – Santiago Atitlán 25 GTQ/os., 1 hodina (2007). 
Rychlá loď Panajachel – San Pedro 20 GTQ/os., 40 min. (2007). 
Pomalá loď Santiago Atitlán – San Pedro 15 GTQ/os., 40 min. (2007). V San Pedro je příjezd na přístaviště 
na opačném konci města než je odjezd do Panajachel. 
Loď (LANCHA) odjíždí, když se naplní. Ceny lodí pro turisty jsou vyšší než pro domorodce a loďaři se 
snaží dostat co nejvíc. Doporučuji zkusit smlouvat, i když to většinou nevede ke slevě.  
 
FLORES – 2000 obyvatel  
 
Hodnocení: 2. Pěkné městečko na ostrově, s pevninou (Santa Elena) spojené hrází. Je zde mnoho možností 
ubytování, obchodů a restaurací, některé i plovoucí na vodě. V jezeře Petén-Itzá se lze koupat, voda je teplá, 
přístup do ní ale špatný (nejsou pláže). Výborné jsou západy slunce nad jezerem. Dobrá pekárna je blízko 
Hospedaje Doňa Goya.  
 
Výchozí místo pro výlety na Tikal. 
Bývalé mayské obřadní centrum, ale nezůstalo z toho nic. 
Úzké uličky, náměstí na kopečku uprostřed ostrova. 
Dálkové autobusy i mikrobusy na Tikal odjíždějí jak ze Santa Elena, tak i z Flores. 
Loďka Santa Elena – Flores 5 min., 10 GTQ za jednu jízdu a loď (2007). Lze přejít i pěšky po hrázi. 
Blízko jeskyně Grutas Actun-Can – taxi 2 USD (2002), D 8-17, 1,15 USD, na 30-45 min., vhodná baterka. 
 
SANTA ELENA  – 17 000 obyvatel 
 
Hodnocení: 5. Narozdíl od Flores nebezpečné město bez pamětihodností a genia loci. Obchody hlídají 
ozbrojení strážci. Rozhodně doporučuji ubytovat se ve Flores, ne v Santa Elena.  
 
TIKAL  
 
Hodnocení: 1. Velice rozsáhlý komplex pyramid, nádherně umístěných v pralese. Pyramidy jsou strmější 
než v Mexiku. Mnoho jich je doposud neodkryto a vypadají jako kopečky. Prohlídka pouze základních částí 
areálu je asi na 2 hodiny, většinu komplexů lze v klidu obejít za cca 6 hodin. Doprava z Flores 2 x 1,5 h. 
 
UNESCO a národní park. 
D 6-17, vstup 50 GTQ / os. a den (2007), doprava mikrobusem z Flores 50 GTQ zpáteční na osobu (2007). 
Rozsáhlý archeologický komplex (dnešní rozloha 16 km2, 4000 staveb, trasa kolem hlavních památek je 

dlouhá 10 km). 
Založeno 700BC, 200BC první stavby, vrchol 550AD (30 km2, 100 000 obyvatel), dobyto z Belize, druhý 

vrchol 700AD, úpadek 900AD. 
Pyramidy vysoké až 64 m. 
Hodně tu prší, je vhodný repelent. 
Opice a papoušci zde žijí volně v přírodě. 
 
Velké náměstí s chrámem I a II a se severní a centrální Akropolí – nejhezčí část celého komplexu. 
Chrám č. III  – pouze zčásti odkrytý, blízko Velkého náměstí, pěkný. 
Palác netopýrů – málo zajímavý, i když dost rekonstruovaný. 
Chrám č. IV – v rekonstrukci. Z plošiny pod vrcholem je krásný výhled přes koruny stromů, lehký výstup. 
Chrám č. V – rekonstruovaný, hůře přístupný po velmi strmém schodišti, krásný výhled přes koruny stromů. 
Jižní Akropole – pouze nepřístupný kopec. 
Pyramida – lze na ní poměrně lehce vylézt, krásný výhled přes koruny stromů. 
Skupina H a komplex P – menší pyramidy, některé dosud neodkryté, bez výhledu. 
Komplexy R a Q – menší pyramidy, některé dosud neodkryté, bez výhledu. 
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MÍSTA V GUATEMALE, KTERÁ JSME NENAVŠTÍVILI  
 
Veškerý popis je podle průvodců a cestopisů na internetu, tedy bez záruky. Hodnocení je odhad podle popisu 

v průvodcích, reakcí v cestopisech a podle fotek, včetně dopravní dostupnosti. Známka jako ve škole 1-5. 
 
SOLOLÁ U ATITLANU  – 9000 obyvatel 
Hodnocení: 4 
Trh v PÁ – podobný jako v Chichicastenangu, ale menší a méně turistů. 
Cesta ze Sololá do Panajachel – na 8 km převýšení 500 m. Lepší je sedět vpravo kvůli výhledům na jezero. 
 
IXIMCHÉ  
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Eso. 
Archeologické naleziště. 
Na chvíli. D 9-16, 3,25 USD (2002). 
 
CHICHICASTENANGO  – 8000 obyvatel 
Hodnocení: 4 
Horské město, úzké klikaté uličky. 
Ve ČT a NE pěkný mayský trh, v NE navíc procesí. Oblečení, masky a keramika – vše tradiční z vesnic. 

Nejlevnější nákupy jsou ke konci trhu, který bývá kolem 16 h. 
 
QUETZALTENANGO = XELA  [šela] – 101 000 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso a Adventura, na 1 den. 
Základna pro jednodenní výlety ke vřídlům. 
Indiánské tržiště 
Kostel San Tomé 
 
ZUNIL  – 6000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Zemědělské městečko, indiánské tržiště. 
 
FUENTES GEORGINAS 
Hodnocení: 4 
Jezdí CK Eso. 
Horké léčivé sirné prameny v horách, několik teplých bazénků. 
Návštěva na chvíli. 
 
HUEHUETENANGO  – 20 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Nic tam není, jen ubytování. 
 
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  – 2500 m.n.m., 2000 obyvatel 
Hodnocení: 4 
Město v horách. 
Indiáni v pruhovaných kalhotách. 
Velmi pěkné trhy. 
 
BIOTOPO DEL QUETZAL  
Hodnocení: 5 
Rezervace, dají se tu pozorovat zvířata, ale je jich málo a quetzal nikde. Celkem dobré stezky v přírodě 
D 6-16, 5 USD (2002). 
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COBÁN 
Hodnocení: 5 
Nic zajímavého. 
 
CHIQUIMULA  – 24 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Přestup a přespání při cestě do Copán v Hondurasu, jinak nic. 
 
QUIRIGUÁ  
Hodnocení: 2 
Jezdí CK Eso, na ½ dne. 
UNESCO. 
Mayské zříceniny – pyramidy 11 m výšky, obrovské stély vysoké 10,5 m. 
Málo turistů, hodně moskytů, prý pěkné. 
 
PUERTO BARRIOS – 35 000 obyvatel 
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Eso a Adventura. 
Přístav u moře, nic zajímavého. 
Jezdí odsud lodě do Belize, do přístavu Punta Gorda. 
Na pláže se musí lodí. 
 
LÍVINGSTON  – 5500 obyvatel 
Hodnocení: 3 
Jezdí CK Eso a Adventura, návštěva na chvíli. 
Město s indiánsko-karibským obyvatelstvem, zvláštní přímořská atmosféra. 
Začíná zde výlet po Rio Dulce. 
Při Semana Santa spousta turistů. 
 
ŘEKA RIO DULCE  
Hodnocení: 1 
Jezdí CK Eso a Adventura, výlet na den. 
Nejhezčí řeka v Guatemale, národní park. 
Výlet lodí po řece skrz prales. Je vidět vodní havěť, delfíni, bromélie, kaňon. 
Plavba do Lívingstonu pro 6-8 lidí motorovým člunem na 3 hodiny, 7,75 USD/os. (2002) – smlouvat! 

Jezdí hlavně ráno, odpoledne málo. Okružní z Rio Dulce 13 USD (2002). 
Aguas Calientes – horké prameny na břehu, koupání je součástí projížďky po řece. 
Jezero Izabal – končí zde výlet po Rio Dulce, je tu protipirátská minipevnost Castillo de Filipe. 
Rio Dulce – město na břehu jezera Izabal. 
 
POPTÚN – 8000 obyvatel 
Hodnocení: 4 
Pěkné město, ale jinak nic. 
 
UAXACTÚN  
Hodnocení: 4 
Severně od Tikalu, málo turistické, špatně přístupné. 
Mayské zříceniny, pozůstatky města. 
 
CEIBAL U SAYAXCHÉ  
Hodnocení: 5 
Jezdí CK Eso. 
Ceremoniální centrum mayské říše, stély a několik chrámů. 
Na ½ dne, ale lze se tam dostat jen se zájezdem z Flores a Sayaxché, po vlastní ose ne, špatně přístupné. 
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BELIZE  
 
Belize jsme jen projížděli, s krátkou zastávkou v Belize City. Toto město není nijak zajímavé, pouze odsud 
odjíždějí lodní taxi na Caye Caulker. Nejzajímavější z města je hřbitov u silnice směrem na Belmopan. 
Sever Belize je nezajímavá plochá krajina s palmovo-borovými lesy a poli, vypadá jako vysušená bažina. 
Orange Walk je malé městečko bez významných pamětihodností. 
Krajina u hranic s Guatemalou se začíná zvedat do kopců a je zelenější a o dost zajímavější. San Ignacio je 
malé město s pěkným mostem přes řeku, asi dobrá základna pro výlety po zajímavém okolí. 
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Katalogy cestovních kanceláří: 
Adventura 
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Eso travel 
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