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Kostarika  

 

Vloni na jaře jsme dostali dopis z brněnského ČEBUSu, že se poprvé pojede Kostarika. Sice asi ne na podzim, jak bylo plánováno v 
katalogu, ale určitě na přelomu ledna a února 2010. Brněnský ČEBUS je menší cestovka, která má víceméně stálý okruh zákazníků 
na exotické zájezdy. Většina z nich se navzájem zná a jezdí hlavně kvůli průvodkyni a hlavní organizátorce Blance. Výhodou je, že 
se předem dá tušit, co čekat od spoluturistů, nevýhoda je, že neprovázejí průvodci specializovaní na ten který region. Jak je vidět, pro 
stálé zákazníky je tento způsob atraktivní. My jsme s nimi byli v Jižní Africe a líbilo se nám, takže když jsme si porovnali program a 
cenu s ostatními cestovkami, začali jsme přehodnocovat naše plány tak, abychom se mohli také zúčastnit.  

Hlavní tým letěl z Vídně, ale nám (a Jindře s Jardou) na přání Blanka zajistila letenku z Prahy. Takže koncem ledna jsme brzy ráno 
zaparkovali naše auto u Jardy v garáži a taxíkem se nechali dovézt na letiště. K odbavení bychom rádi použili samoobslužný kiosek, 
ale nabízená varianta s členskou kartou OK klubu nějak nechce pracovat, ani přihlášení na kreditku. Až přivolaná pomoc nám 
prozradí, že obrazovka sice vybízí k použití asi 5 možností přihlášení, funguje ovšem jen jediná – vyťukat ručně číslo elektronické 
letenky. Trochu nechápu, proč se tedy tyto možnosti nabízejí (prý budou zprovozněny nejdříve za půl roku).  

Konečně se tedy dostáváme do systému a odbavujeme se. Máme možnost si ověřit místa do Madridu i graficky, další let se musíme 
jen spolehnout na informaci, že sedačky J a L jsou opravdu přímo vedle sebe. A stejně musíme k odbavovací přepážce s kufry. 
Protože se odbavuje i u přepážek a žádná není vyhrazena jen pro už odbavené cestující, stejně musíme vystát tutéž frontu, jako 
bychom se odbavovali normálně, takže J+J jsou nakonec i bez samoodbavení rychlejší a dříve odbaveni, než my. Nějak nám to 
Ruzyně nezvládá, přece kiosek má letištní proceduru urychlit a zvýhodnit, ne prodlužovat a obtěžovat.  

Do Madridu letíme s ČSA a opět zažíváme ten trapas s občerstvením, kdy zdarma je jen sendvič a voda nebo džus. Kolegové letící z 
Vídně přímo s Ibérií ale nedostanou vůbec nic, jsme tedy rádi i za tu vodu. Stejně se cítíme jako u nízkonákladové společnosti. Při 
cestě zpět bude najednou vše při starém (jako před rokem) a bude nabízeno i pivo a cola. Ze novin se pak dozvídáme, že od 
experimentu se šetřením na colách ČSA po protestech cestujících odstoupilo.  

V Madridu nocujeme, neplánovaně se potkáváme už dnes se zbytkem skupiny, přestože máme jiný hotel. Ještě jim nepřijela 
kyvadlová doprava, takže čekají. A nakonec čekají ještě když my už odjíždíme naším shuttle-busem směr air-hotel Tryp Diana (proč 
to ypsilon ve slově Tryp se nedovíme). V Madridu je proti Čechám pokrytým půlmetrem sněhu nádherné počasí, nejméně 10 nad 
nulou i v noci. Hotel pěkný, snídaně dobrá, kyvadlovka se objedná večer a ráno jede přesně v dohodnutou dobu.  

Opět, nyní již definitivně, se potkáváme s ostatními (zdravíme se se šesti známými s JAR) a společně letíme s Iberií přes 11 hodin do 
San José. Přelétáme vyprahlý střed Španělska, nad Atlantikem nám po ucházejícím obědě letušky nařídí noc (zatáhnout okýnka a 
pilot zhasíná centrální osvětlení). Nechápeme, jsou dvě odpoledne, v Kostarice je ráno, tak proč ten noční režim? Jediné vysvětlení 
nás napadne vzápětí – letušky zmizely a tak má umělá noc sloužit asi k jejich odpočinku. Letadlo je staré, potahy na sedačkách se 
trhají, obrazovky starodávně jen pověšená na stropě s centrálním vysíláním (nezáživným), informace o letu prakticky žádné. Pití se 
nenosí, ale vzadu u „baru“ mezi záchody slouží vždy letuška, která na požádání nalije. Až nad Hispaňolou (Haiti/Dominikánská 
republika) můžeme rozednít a následuje trochu chudší jídlo, něco mezi svačinou a večeří.  
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Nad Kostarikou zahlédneme první činnou a kouřící sopku, v San José přistáváme před tamní sedmnáctou hodinou. Procedury 
standardní (příletový formulář, pasová kontrola, kufry). Čeká nás sympaťák José s autobusem a řidičem téhož jména, odvážejí nás do 
hotelu Real San José Quality na předměstí u letiště, takže za pár minut jsme na hotelu a můžeme si do rána odpočinout po letu. V 
recepci jsou 3 PC s internetem, protože nejdou mobily (!), píšeme domů aspoň maily – v ČR je hluboká noc.  

Ráno ještě jednou kontrolujeme na recepci maily, v restauraci se nasnídáme (bohatá snídaně: smaženice, opečená slanina, salámy, 
výborné čerstvé přírodní sýry, exotické ovoce – ananas, mango, melouny – palačinky s javorovým sirupem, černé fazole, rýže, čaj, 
káva, džusy). Už čeká autobus a oba José, řidič i guide. V San José je sice pěkně, ale hlavní město leží uprostřed centrální náhorní 
plošiny, navíc obklopené kruhem celkem vysokých hor. Každá cesta z města vede nejprve do kopce, i když tedy míříme na sever k 
moři, stále musíme stoupat. A pěkné počasí zůstává za námi v kotlině, my se se stoupající výškou noříme do mlhy, či spíše mraků, k 
čemuž se po chvíli přidá regulérní déšť. Vjíždíme do deštného pralesa a podle vegetace to vypadá, že tady prší snad pořád. Ještě 
naivně věříme, že je to výškou a u moře bude líp. Ale nebude. 

Projíždíme národním parkem Braulio Carrillo , Centrální Kordiléry. Silnice vede mezi strmými svahy zelených kopců, všude kolem 
neproniknutelný prales. I z oken jedoucího autobusu překvapuje neuvěřitelná velikost listů většiny stromů a keřů kolem. Listy s 
metrovým průměrem nejsou žádnou výjimkou. Silnice je sice jen dvouproudá (tedy jeden pruh tam, druhý zpátky), ale zdejší jí stejně 
říkají dálnice. Má totiž kvalitní asfaltový povrch a v ničem si nezadá se silnicemi evropskými, takže cesta pěkně odsýpá. 

José si nechá občas zastavit a fotí něco nám neviditelného svým teleobjektivem. Blance vpředu pak ukazuje, co ulovil, a Blanka nám 
to tlumočí: „Jé, on má pěkného ptáčka. A hele, ten jeho přístroj umí ptáčky zvětšovat, no to je skvělé!“. Ženy chtějí vidět jeho 
ptáčka, muži se zajímají o ten přístroj na zvětšování. 

A na konci jednoho lesíka nechává José průvodce Josého řidiče zastavit a couvnout. Něco ukazuje v korunách stromů, prý nějaký 
„sloth“ . Chvíli nám trvá, než v koruně uvidíme velkou střapatou kouli. Lenochod. My jsme byli zvyklí spíše na opisné „slow 
monkey“, ale zapamatujeme si správný anglický název, budeme jej ještě potřebovat. Lenochod je ze své podstaty pomalý, tím, jak je 
nehybný, je i špatně viditelný a někteří kolegové ho dlouho nemůžou najít, a i poté ho považují spíše za neživý útvar, nějaké roští 
nebo hnízdo. Ale lenochod nakonec natáhne ruku se třemi drápy a začne se škrábat v …, tedy na pozadí. Tím se definitivně prozradí 
a zviditelní. José z nás má těžkou hlavu. Všichni jsme přeběhli na druhou stranu „dálnice“ a kolem nás sviští těžké náklaďáky 
amerického typu, s mohutnými motory předsunutými před kabiny. Řidiči na chodce neberou nejmenší ohledy a José šílí. Docela se 
obávám, že příště si už každé zvíře nechá pro sebe a nic nám z autobusu neukáže. Prokličkujme sprintem mezi řítícími se auty, 
stačím jen zahlédnout, že i klaksony kamionů jsou klasické: koutkem oka vidím řidiče, jak tahá za provázek napnutý nade dveřmi a 
už nás ohromí troubení jako ze záoceánské lodi. José si definitivně oddechne, až když nás v autobuse živé spočítá.  

Nechá nám zastavit i za chvíli, ale už se zavřenými dveřmi. Stojíme na mostě přes údolí, dole pod námi líně teče řeka, spíše širší 
potok, krásně žluté barvy. Přímo pod mostem se do ní vlévá druhá, už barvy normální. Žlutá je způsobena samozřejmě bahnem a 
pískem, ovšem snad s podílem síry. A José nevzrušeným hlasem, jen pro zajímavost, upozorňuje na tukana v koruně stromu jen pár 
metrů před námi – z nás si ho nevšiml samozřejmě nikdo a někteří mají problém mezi listy zahlédnout jeho dlouhý zobák i teď. 
Rychle přepínám kameru, kterou zrovna držím v ruce, do fotorežimu, foťák bych asi nestihl vytáhnout a zapnout. A skutečně, tukan 
si všiml naší pozornosti a raději odlétá do hustého pralesa za řekou, zobák skoro tak dlouhý, jako zbytek těla. Z fotky není prakticky 
nic. Ještě později pár tukanů uvidíme, ale fotka se nám povede až poslední den – ve voliéře.  

Po několika hodinách sjíždíme do civilizace, projíždíme několika vesnicemi a v jedné odbočujeme z dálnice doleva. Ještě po vesnici 
si užíváme asfalt, ale hned za posledním domem končí cesta v našem slova smyslu a dál pokračuje štěrková polňačka. Pořád je to ale 
oficiální cesta, podél ní jsou značky a ukazatele, je zanesena na mapě jako hlavní spojnice do oblasti Tortuguera, našeho cíle. Chybí 
nám asi 35 km, pojedeme je asi hodinu a půl. 

Projíždíme nekonečnou banánovou plantáží, zastavujeme na chvíli u továrny na expedici banánů, ovšem je neděle, a tak se nedělá, 
přestože je sezóna sklizně. Vydáváme se aspoň kousek mezi banánovníky, samozřejmě jen po cestičce, uvnitř plantáže hrozí hadi. 
Když květ banánu nasadí na plod, uváže se kolem stonku velký plastový pytel s proužkem, na kterém je datum. Banány tak nerušeně 
rostou a zrají, chráněny před hmyzem a kolibříky. Až nastane čas sklizně, což se pozná podle data na proužku, bude celý trs včetně 
pytle odseknut mačetou a zavěšen na lanovku, která jej odveze do továrny na zpracování, umytí a zabalení.  

Za nekonečnou plantáží se rozprostírají podobně nekonečné pastviny pro hovězí dobytek. Nejsou to naše známé krávy, ale nějaký 
hrbatý druh, připomínající asijské zebu. Barva různá, nejčastěji šedá, bílá nebo rezatě hnědá. Kolem skotu, ale i na něm, číhají bílé 
volavky na nějakou potravu, asi hmyz. Pastviny jsou travnaté, mezi trsy trávy roste občas nějaká exotická květina, převažují bílé 
kaly. 

Na holém stromě kousek od cesty se něco pohne. Vřešťan! A kolem něj jsou ještě asi čtyři další. Klidně odpočívají, pak se líně 
přesunou na vedlejší strom. U nás máme podél cest zajíce a srnky, tady mají lenochody, tukany a opice. A to ještě nejsme v žádném 
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národním parku. Moc se nezdržujeme, za námi se blíží další minibusy (tuším zahlédneme Japonce), nechceme v přístavu ztrácet čas 
a raději proto pokračujeme, abychom tam byli dříve, než ostatní. 

Do Tortuguera totiž nevede žádná cesta. Jediný přístup je po vodě právě z tohoto jediného přístavu Caňo Blanco. Poplujeme rychlou 
lodí po řekách, kanálech a průplavech skrz deštný prales do vesnice Tortuguero, ležící na březích řeky daleko od civilizace, kolem 
jen neproniknutelný prales.  

NP Tortuguero Jeden z nejnavštěvovanějších národních parků Kostariky. Jeho jméno znamená Lovec želv, podle hnízdiště karety 
obrovské, jedné z osmi druhů želv, které sem připlouvají v období dešťů od června do října klást vejce na zdejší pustou pláž na břehu 
Karibského moře. Park s rozlohou 190 km2 zahrnuje tyto pláže, deštný prales, pobřežní mangrove a vodní cesty a kanály. Zdejší 
klima je velmi vlhké, za rok tu spadne 8000mm srážek – osm metrů vody! Žije tu obrovské množství živočišných druhů – 160 druhů 
savců, mezi nimi opice (vřešťani, malpy, chápani), lenochodi, mravenečníci, z šelem jaguár, ve vodě ryby a kapustňáci (mořské 
krávy), hadi a krásné žáby. Prohlídka parku je možná jen po vodě, prales je opravdu zcela neprostupný, až na několik málo 
turistických cestiček obtížně prosekaných a udržovaných, a na upravený prostor kolem vesnice.  

Máme s sebou jen menší zavazadlo, je zbytečné tahat vše. Větší kufr zůstává v autobuse. Nasedáme na loď se dvěma řadami 
dvousedadel pod plátěnou střechou, ze které lze spustit igelitové stěny proti dešti. Je horko, určitě přes třicet, občasná sprška kapek z 
hladiny rozrážené naší rychlou plavbou rozhodně nevadí, je naopak spíše příjemná. Na vysokých březích vidíme, kam dosahuje 
hladina v deštivém období, je to dobré dva metry nad dnešní úroveň. Na březích se pasou koně a dobytek. Občas zahlédneme 
volavku. 

Blížíme se k vesnici na levé straně řeky, když si všimneme, že dvě lodičky stojí u pravého břehu zde trochu širšího toku a jejich 
osazenstvo sleduje pozorně korunu jednoho ze stromů. Náš kormidelník se připojí a my už vidíme, co se děje. Nejdříve myslíme 
(ještě zdálky), že to je lenochod. Ten by však nelezl po větvi, ale byl by zavěšen pod ní. Na opici se nám to nezdá, až konečně se 
dostáváme tak blízko, že poznáváme urostlého mravenečníka s dlouhým čumákem a ještě delším tlustým ocasem, jak na samém 
vrcholku stromu hledá termití hnízdo. Mravenečník je i zde poměrně vzácný a naprostá většina turistů ho ani nezahlédne, máme 
štěstí, a to ještě ani nejsme v národním parku. 

  

Mravenečník se chvíli prochází ve výšce po tenké větvi, jakoby to byla pevná zem. Na chvíli se nám ztratí na druhé straně kmenu, 
vidíme jen konečky tlap, jak objímá kmen a šplhají dolů. Pak se naštěstí vrací na naši stranu a teď už ho docela jasně a zblízka 
vidíme, jak se neohroženě vrhá na keř pod stromem – žasneme, jak tenké větvičky křoví v pohodě udrží vypasené zvíře. Ještě chvíli 
se mravenečník prochází po keři, než nám definitivně zmizí v porostu. Dobrý začátek, vidět tak plaché zvíře. 

Pokračujeme přes mělčí část, nemůžeme plout plnou rychlostí, dokonce musí na chvíli pomocník skočit po pás do vody a loď 
nadlehčit a vytlačit z mělčiny, kde jsme uvázli. Alespoň máme čas si prohlédnout volavky a podivné černobílé brodivé ptáky, kteří 
čelí mírnému proudu v zákrytu, jako by šli v průvodu (někdo podotýká, že pohřebním).  

A když už je loď uvolněna, místo abychom se rozjeli, míříme opět ke břehu, tentokrát druhému. Těsně nad vodou, krytý hustým 
listovím pobřežní vegetace, tam visí nad hladinou lenochod. Přestože ho máme kousíček před sebou, jen pár metrů, část 
spolucestujících stále nic nevidí, tak je krytí dokonalé. Zvíře vypadá jako chuchvalec suché trávy zachycené šlahounem keře. Až 
když se začne lenochodím tempem drápat nahoru, uvěří i nevěřící Tomáši, že je to skutečně lenochod. Najednou vidíme pod tělem 
ruku s drápy, kterou jsme omylem považovali za krk pijícího zvířete, ale připluli jsme asi až po pití a lenochod už byl hlavou nahoře. 
A jak tak leze, vidíme konečně i hlavu s mírně rozpačitým úsměvem. Obličej je na lenochodovi to nejhezčí, bohužel není moc 
příležitostí jej zahlédnout. Přestože jinak lenochod moc krásy nepobral, obličej to napravuje. 

  

Lenochodi mají dlouhou a hustou hnědavou srst, která roste opačným směrem, než je obvyklé. To lenochody chrání před deštěm, 
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jelikož může voda stéká směrem od břicha ke hřbetu a na zem a tudíž se srst nepromočí. V přírodě mají srst zelenavou, což však 
nezpůsobuje barvivo srsti, ale zelené řasy, které na lenochodech rostou na povrchu ve zvláštních žlábkách a poskytují tím 
lenochodům ochranné zbarvení. V zoologických zahradách však toto zbarvení nalezneme jen zřídka, jelikož jsou řasy velmi citlivé na 
vlhkost vzduchu a rostou jen v takové vlhkosti, jaká je v pralese. Jeho srst se však stává domovem i hmyzu, např. motýlců. Jeho tělo 
dorůstá na délku přibližně 60 až 64 cm a jeho hmotnost se pohybuje kolem 6 - 8kg. 

Lenochodi mají i v poměru na své tělo obrovský žaludek, který naplněný může zabírat i celou břišní dutinu. Těžce stravitelnou stravu 
tráví pomocí zvláštních bakterií a prvoků. Lenochod se vyprazdňuje zhruba jednou za deset dní, ale přílišnou výjimkou není ani 
jednou za třicet dní. Mají také proměnlivou teplotu těla, která i během dne může kolísat mezi 27 až 35 °C a při velkém kolísání 
teploty upadají lenochodi do strnulosti, která se na první pohled podobá zimnímu spánku. 

Pokračujeme dále, občas někde v dálce José ukazuje nějaké opice, nestojí to za zastávku, protože jsou daleko. Po necelé hodině 
plavby zahlédneme na pravém břehu dřevěnou tabuli s barevnými písmeny, oznamující začátek národního parku. Na všech dalších 
soutocích a větveních kanálu jsou pak směrníky vyvedené v podobném duchu. Kolem už vidíme jen hustý prales, kromě cedulí ani 
známka civilizace. Rovné úseky proplouváme velkou rychlostí, dostáváme se však místy i do klikatých meandrů s nízkou hladinou 
zanesenou popadanými kmeny, kde musíme plout velmi pomalu a opatrně. Právě tyto úseky patří k nejromantičtějším.  

   

V jedné zátoce se scenérie otevírá a my máme možnost zahlédnout vysoké vlny Karibského moře odděleného od našeho průplavu 
jen tenkou písečnou kosou. Od tohoto místa poplaveme souběžně s mořským pobřežím, šířka pevniny bude kolísat od zdejších pár 
metrů po maximálně jeden, dva kilometry. Na větvích stromů nad námi odpočívají kormoráni a volavky bílé. 

  

Celkem plujeme přes dvě hodiny, když před sebou uvidíme pár dřevěných baráčků, před každým malé molo a lodička. Vesnice 
Tortuguero. A kousek za ní už je vidět i přístaviště naší Mawamba Lodge. Vystupujeme na molo a zastřešenou chodbou se 
dostáváme k altánku před recepcí, kde nás čeká welcome drink, přijde nám v tom teple k chuti. Našlehaný červený džus, mix 
několika druhů ovoce, je ozdoben proužkem karamboly, žlutého kyselého ovoce s průřezem tvaru pěticípé hvězdy. Většina cest v 
lodgi je kryta střechou, naivně si myslíme, že to má být ochrana proti prudkému slunci.  

  

José nás varuje, ať se připravíme i na horší počasí, při pohledu na modré nebe mu samozřejmě nevěříme. Ty dva dny to určitě 
vydrží. Pokoje jsou za sebou umístěny do dlouhé „řadovky“, vše je ze dřeva. Míříme po pavlači podél všech pokojů až k tomu 
našemu, který je celkem vzadu, je to ale jen kousek, takže to nevadí. I když je to vlastně jen srub, komfort máme celkem příjemný. 
Velká postel, koupelna se záchodem, o ochlazení se stará větrák (když se pustí nejvyšší rychlost, máme strach, že ulítneme i s celou 
lodgí). Ani nevybalujeme a jdeme na oběd. 

Jídelna je za hlavní lodgí, před ní je bazén, jediné nekryté místo. Jídlo výborné, samoobslužným způsobem si vybereme z několika 
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druhů jídel a salátů, na konci jídelního pultu opéká kuchař steaky. Moc si pochutnáme. Obsluha automaticky doplňuje studenou 
pitnou vodu do džbánů na stolech, pitelnou dokonce i pro cizince. Jídelna nemá stěny, můžeme pozorovat hmyz a ptáky v zahradě 
všude kolem nás, přímo u našeho stolu je dokonce krmítku s kusem sladkého ananasu, na který se slétají různobarevní ptáčci 
(zelený, červený, žlutý), myslím, že se mihne i andulka. A až se ptáci nasytí, vystřídá je 15 cm vysoký motýl morpno, když přilétá, 
září jeho modrá křídla jako drahokamy, po usednutí je složí k sobě a je najednou nezajímavě hnědý. A na keři zahlédnu baziliška, 
než stačím reagovat, je pryč. Zato se objevuje malá ještěrka, podobná těm českým, jen se liší svou schopností přeskakovat z větve na 
větev i pár desítek centimetrů.  

  

Nezdržujeme se dlouho a raději spěcháme převléci se do plavek a skáčeme do osvěžující vody bazénu. Příjemně tak strávíme první 
půlku odpoledne. Ručníky a lehátka jsou k dispozici hned u bazénu, ty využijeme, na rozdíl od baru, který si schováváme na později. 
Až když pomíjí největší žár, vydáváme se s Josém do vesnice.  

  

Zdrží nás nejdříve bazilišek na palmě před recepcí. Dokud se nepohne, splývá s okolními listy, ale my jsme si ho všimli a teď ho 
všichni obdivujeme. 

Bazilišek zelený (Basiliscus plumifrons) je ještěr z čeledi leguánovitých. Má dlouhé zadní nohy s velmi dlouhými prsty, dlouhý tenký 
ocas a na hlavě a na hřbetě vysoký hřeben. Je jasně zelený, nepravidelně světle modře či bíle skvrnitý. Dospělí jedinci dorůstají až 
80 cm, z čehož dvě třetiny připadají na ocas. Bazilišci skvěle běhají po souši, šplhají po stromech a jsou výbornými plavci. 
Dorozumívají se navzájem kýváním hlavy. Jsou to zvířata společenská, avšak samci jsou vysoce teritoriální a svoje území si hájí 
bojem. 

Vyskytuje se v křovinách a nízkém stromoví, poblíž sladkých vod (řeky, jezera) v oblastech Jižní Ameriky od Guatemaly až po 
Kostariku. Jeho potravu tvoří převážně plody a hmyz, nepohrdne však ani malými vodními obratlovci nebo myšími holaty. Samička 
naklade 4 až 17 vajec, inkubace trvá 5–75 dní a probíhá při teplotách 27–30 stupňů. 

V případě nebezpečí prchá rychlým během po zadních nohou, rovnováhu udržuje pomocí ocasu. Dokáže vyvinout rychlost i přes 10 
km/h a na kratší vzdálenost je schopen běžet po vodní hladině. 

   

Procházíme hotelovou zahradou a José nás upozorňuje na obrovského pavouka čekajícího uprostřed své sítě. Prý je jedovatý, stejně 
jako ostatní velcí pavouci v Kostarice. Uvidíme jich ještě hodně, většinou ale přesně tento druh s protáhlým černým tělem s 
oranžovými tečkami, všechny nohy oranžovočerně pruhované. 
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Zjišťujeme, že hned kousek za hotelem máme Karibské moře. Pár metrů široká písečná pláž je dlouhá od nedohledna do nedohledna. 
To je ta známá pláž, kde se rodí karety. Jedna z posledních přírodních oblastí, kde kladou karety vejce do skutečně volné přírody. 
Není správná doba, José nám přesto ukazuje zbytky důlků po hnízdech a občas najde i část skořápky bílého kožovitého vejce.  

   

  

Po pláži jdeme pár set metrů, až kousek před Tortuguerem zabočíme na cestičku mezi keře. Zelenou tady doplňuje červená, barva 
většiny květin, ze kterých poznáváme jen ibišky a helikonie. Kromě červených rostlinek vidíme občas i květ bílý nebo fialový, 
zejména u různých druhů orchidejí.  

   

Procházíme chodníčkem do vesničky, na školním dvoře nás upoutají barevné barely na tříděný odpad. Tady, uprostřed přírody, asi 
mají ještě větší význam, než u nás. Cílem procházky je muzeum želv, platíme po dvou dolarech za možnost shlédnout průměrně 
zajímavý film o karetách a pár exponátů ve zdejší expozici, fotky a části zvířat naložené v lihu. Muzeum nic moc, procházka pěkná. 
Ve zdejších dvou obchodech si nakoupíme (hlavně vodu, my ještě pončové pláštěnky, které jsme si nepřivezli, a Josého strašení tak 
padá na úrodnou půdu, naproti tomu kupujeme i sluneční brýle, protože staré se nám v autobuse nějak rozpadly – zaručeně pravé 
Pumy za 1,5 dolaru). Slunce se chýlí k západu, pohledy na řeku a zapadající slunce skrz vegetaci jsou překrásné. 
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Vracíme se domů a jdeme na večeři. My se chvíli zdržíme a díky tomu vidíme naši první rudookou stromovou žábu, kterak si 
poskakuje po jednom z hostů. Chvíli posedíme na verandě a jdeme spát.  

  

Kostarika má dvě podnební pásma – pacifické a karibské. Pacifické pobřeží má klasická dvě roční období – období suché a deštivé. 
Část karibská má také dvě období – období dešťů a období těžkých dešťů. Roční úhrn srážek je 8000 ml – ano, spadne tu 8 metrů 
vody za rok! José vykládá, že už ho tady odsud musel párkrát odsouvat vrtulník. 

A právě tady, uprostřed národního parku Tortuguero, ležíme v našem srubu, po relativně hezkém dnu. 150 metrů od nás hučí prudký 
příboj Karibiku, když náhle se přidá divný táhlý zvuk. Ve vedlejším pokoji mají jiné starosti, tenké stěny nám umožní sdílet je s 
nimi: 

On: „Připrav se, asi bude ejakuace!“ 

Ona: „A stihnu si dočíst kapitolu?“ 

Vysvětlení se dovíme ráno: „Slyšeli jste ten hukot? Nejdřív jsem se bál, že to je tsunami, ale to jenom začal ten liják. Kolem stálo 
dvacet čísel vody. Už jsem myslel, že nás budou muset taky evakuovat!“ 

Opravdu. V noci se spustil neuvěřitelně prudký liják, skoro nikdo nemohl spát, a nebylo to jen časovým posuvem. Pršelo několik 
hodin v kuse, ještě na snídani jdeme v dešti. Teď teprve oceňujeme zastřešení všech cestiček v lodgi, jediný otevřený úsek kolem 
bazénu překonáváme s půjčeným hotelovým deštníkem. José se stále tváří, že plánovaný výlet na loďce se uskuteční bez ohledu na 
počasí. Naštěstí těsně před dohodnutým časem pršet přestává a nebe se částečně vyčasuje. Nasedáme do lodiček po 12 lidech a 
vyrážíme. Pochvalujeme si, jak nám to pěkně vyšlo s tím počasím, když se naráz zatahuje a začíná znovu pršet.  

Natahujeme pončové pláštěnky a schováváme foťáky a kamery, v ruce si nechávám jen vodotěsný Olympus. Prší tak silně, že je 
skoro problém udržet schované přístroje v suchu. A ani my nezůstáváme suší. Voda se dostává všude, teče po sedačkách pod 
pláštěnky a za chvíle sedíme v louži vody. Nohy v sandálech si také mácháme ve vodě, kterou se náš „řidič“ snaží poctivě vylévat, 
ale je to zcela zbytečná sisyfoská práce. Horší je, že i zvířata a ptáci se před deštěm schovávají. Vidíme pár bílých a šedých (nebo 
modrých) volavek, nějaké brodivé ptáky hnědé barvy se žlutým zobákem, jinak téměř nic. 
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Zajíždíme do různých zátočin, nebýt deště, vypadaly by docela romanticky. V jedné z nich se nám podél lodi mihne třičtvrtěmetrová 
ryba, ale je to jen mžik, nedokážeme ji identifikovat ani přibližně. Nakonec bereme zavděk raritou, kterou jsme ještě jinde neviděli. 
Z vody trčí šikmý zbytek kmene stromu a na něm prý něco je. Prý netopýři, říká José. Ale netopýr obvykle přece visí na větvi hlavou 
dolu. Tady je to trochu jinak. Až když se dostaneme přímo pod kmen, vidíme z bezprostřední blízkosti šest nenápadných puchýřků 
na spodní straně kmene, takové jakoby zbytky suků po odpadlých větvích. A to jsou oni, přichycení přímo na kmeni, v pravidelných 
rozestupech, jeden za druhým, chráněni před deštěm a větrem. Tak nenápadní, že kolegové ze zadních laviček je nevidí. Není to 
náhoda, později vidíme takové fotky na internetu, je to jejich běžný způsob denního spánku. 

   

O kus dál narazíme na mladého kajmánka, něco přes půl metru, je ale daleko mezi porostem a takřka neviditelný. Naštěstí nás jiná 
loďka nasměruje do slepého ramene, kde je kajman větší a lépe viditelný, může mít i přes metr. Pak ještě dvě volavky tygří, sameček 
tancuje pro samičku zásnubní tanec a klape si zobákem do rytmu, krk rytmicky vytahuje do výšky a schovává dolů. A to je vše. 
Promočeni se po devadesáti minutách vracíme domů. Zataženo vypadá nejméně na týden. 

   

Uspořádáme na chodníku s houpacími křesílky před každým pokojem ochutnávku našich desinfekčních prostředků, nevíce vzorků je 
slivovice, najde se i hruškovice a několik druhů whisky. Pár kolegů tráví zbytek dopoledne v altánku s houpacími sítěmi – hamakami 
na břehu řeky. Čteme knížky, povídáme, hledíme na déšť, všímáme si, že ten keř přímo před naším pokojem je kakaovník a má 
několik zralých plodů. 

Na oběd jdeme za deště, z oběda už za slunce a modré oblohy. Skoro je nám líto, že další program je až za hodinu. Na bazén to je 
málo. Skládáme do batůžku pro jistotu usušené pláštěnky, bez těch už neuděláme ani krok. Tentokrát nejdeme na místo srazu s 
ostatními, jde se totiž kolem nás a tak se jen připojujeme. Za našimi pokoji jsou voliéry, které se chystáme navštívit. A hned za 
chatkami narážíme na nejrozšířenějšího místního ptáčka, kterého vidíme téměř všude po celé Kostarice. Je trochu menší, než náš 
kos, na zádech a hlavě šedý se zelinkavým nádechem, bříško citrónově žluté. Prý se živí komáry, což je záslužná práce, má kromě 
toho ještě další charakteristickou vlastnost, a to je nečekaná agresivita na tak malého tvora, prý se často vrhne i na člověka, který se 
mu nelíbí, vletí mu do vlasů a klove a trhá.  

Jdeme pralesem, trochu kultivovaným, cesta je tvořena kulatými kameny. Začínají štípat komáři (ptáčci se asi někde flákají), 
mažeme se mlékem proti slunci s vysokým faktorem a na to se ještě stříkáme repelentem. Přicházíme ke kruhové ohradě, která 
odděluje několik jezírek a velký strom. Nejdříve nechápeme, ale pak najdeme v jednom z jezírek želvy a na stromě velkého leguána, 
aspoň metrového. Má ostnatý hřbet a pod tlamou velké plandavé vole. Splývá s kmenem a větvemi, najít ho je docela umění, chce to 
mít trochu vycvičené oči, a to my už začínáme mít.  

Vcházíme do velké síťované voliéry, kde je plno různobarevných motýlů a kromě toho obrovské horko a dusno. Když si přes strop 
všimneme zeleného papouška venku, neváháme ani chvíli a vypadneme. Papoušek bohužel moc dlouho na stromě nevydržel, když 
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nás vidí, odlétá do blízkého lesa, kde ho křikem vítají další nám neviditelní papoušci. Už se nevracíme, na blízkých keřích jsou stejní 
motýli, jako ve voliéře. Jeden má křídla z vnitřní poloviny černá, z vnější červená, další je žlutý (větší, než náš žluťásek), další čistě 
oranžový, jiný sice taky oranžový, ale s nějakým žebrováním a tečkami. Vidíme, že ostatní se přesouvají do druhé voliéry, jdeme za 
nimi. 

Tady už je to zajímavější. Plná voliéra zářivě modrých křídel morpha, typického motýla Střední Ameriky s dvaceticentimetrovým 
rozpětím křídel. Ta jsou z rubové strany hnědě skvrnitá, mimikry připomínající kůru stromu, z lícové ovšem nádherně třpytivě 
modrá. Létající klenot. Voliéra je jich plná, všude se blýská modrá barva. Ovšem neposedí, a když už si sednou, sepnou křídla a jsou 
nezajímaví. S focením tady neuspějeme, až poslední den v zahradách La Paz budeme mít štěstí. Jinak je ještě uvidíme mnohokrát, i 
volně v přírodě, přímo v pralese. Třeba v Monteverde nebo v Manuel Antonio.  

Spěcháme, chceme využít počasí, míjíme tedy voliéru s kolibříky, stejně vidíme na dveřích visací zámek. Kolibříky uvidíme zcela 
jistě později. Raději chvátáme na lodičky. Vyjíždíme oproti plánu dříve, José navíc zařadil procházku přímo pralesem. Plujeme asi 
dvacet minut bez nějakého zajímavějšího pozorování, když přirážíme k molu u břehu, u relativně velkého a pěkného domu, ze 
kterého se překvapivě vyklubají záchody. Řadíme se husím pochodem za sebe, cesta je úzká. Vítají nás staří známí žlutí ptáci, lovci 
komárů, naštěstí si nás a našich vlasů nevšímají. Jdeme po vybetonovaném chodníku (!), což trochu kazí dojem autentické procházky 
pralesem, ale bez toho by to nešlo. Země kolem je mokřadovitá, asi bychom se bořili po kolena v bahně. Prý nebylo jednoduché 
cestu vysekat a je i těžké ji udržovat. Při pohledu kolem sebe rádi věříme. Prales je naprosto nepropustný, hustý a divoký. Vše je 
svěží a obrovské. Mokrá půda vypadá velmi úrodně, máme pocit, že zapíchnout do země hrábě, vyroste z nich do týdne strom.  

   

   

Slyšíme nějaké ptáky, podle Josého papoušky. Musí být přímo nad námi, husté koruny stromů jsou neproniknutelnou bariérou, 
nevidíme ani pírko. Až když nám José na rozšířeném odpočívadle vykládá nějakou zajímavost, zahlédneme většího ptáka se 
žlutozeleným břichem a dlouhým ocasem, podobného ťuhýkovi. A za chvíli dokonce na pár okamžiků samičku velevzácného 
mytického kvesala – bez Josého bychom ji nepoznali, není tak výrazná, jako sameček. A ještě o pár okamžiků později šplhá přímo 
před námi po stromě pruhovaná veverka, možná spíše čipmank, kdo ví. 

Jdeme asi 40 minut, když se najednou setmí a začíná pršet. Balím kameru a na rozdíl od ostatních ano nevytahuji pláštěnku. Je pořád 
teplo, jsem v bermudových plavkách, a tak jen sundávám triko a nechám se omývat deštěm. Vracíme se na loďku a pokračujeme v 
deštivé plavbě po ramenech kanálu. Občas se na chvíli déšť umírní, takže můžeme fotit, pak zase začne a kamery jdou do igelitek. 
Na rozdíl od rána je aspoň trochu více zvířat. Průvodce nám ukazuje nenápadného baziliška, pak zamíří na druhý břeh a pro kontrast 
vidíme naopak baziliška velice nápadného – úplně neonově zeleného, na hnědém břehu přímo září, až někteří podezírají Josého, že 
nám sem nastražil umělohmotnou hračku s žárovkou uvnitř.  

   

Na vysokém stromě prý je lenochod, věříme, ale moc nevidíme, spíše jen tušíme. Zato leguán po chvíli je jasný, prozradí ho hlavně 
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oranžový hřebínek na hřbetě. Ale přesto ne všichni vidí. Volavky naopak vidíme všichni. Na kůlu hřaduje nějaký dravec, snad prý 
druh sokola. A na stromech řádí opice, že by chápani? Ocasy mají dlouhé dost. Hledíme na ně asi deset minut a kromě Josého si 
nikdo nevšimne tukana, který sedí na témže stromě jen asi dva metry od opic. Omlouvá nás, že je to hodně daleko. Tukana vidíme 
pořádně až v dalekohledu. A o kus dál nějaký divný leguán – místo aby ležel na větvi podélně, jako ostatní, položil se kolmo ke 
větvi. Jak se tam asi udrží? Poslední zajímavostí je poměrně velký kolibřík na elektrickém vedení, které se tu bůhvíjak ocitlo. Doteď 
jsme předpokládali, že jedeme na generátor, ale ve skutečnosti je celá Kostarika včetně takto odlehlých míst plně elektrifikovaná. 
José se tím rád pochlubí.  

   

Ráno se balíme a po snídani nasedáme opět na velkou loď. Cesta zpět už není tak zajímavá, jen jednou stojíme a pozorujeme 
dovádějící velké opice, jak přeskakují ze stromu na strom, brzy ale začíná pršet a my se soustřeďujeme na to, jak co nejméně 
promoknout. Na známé mělčině musí opět pomocník do vody, tentokrát mu pomáhá i José a nevypadá to vůbec dobře, už se 
chystáme, že půjdeme do vody také, nakonec ale společnými silami oba loď uvolní. V přístavu už čeká José druhý s naším známým 
žlutým busem.  

Nebýt toho protivného deště, asi by se nám Tortuguero líbilo mnohem více. Podle Josého tu prší 360 dní v roce. Teď už věříme a 
jsme rádi aspoň za ten předvčerejšek, kdy bylo nádherně. 

Čeká nás zase provizorní cesta, jedeme tak dvacítkou. Opět je horko. Počasí se mění co půl hodiny. Stavíme u továrny na banány, 
tedy na jejich expedici, dnes už se pracuje naplno. Banány v modrých igelitových pytlích zavěšené na lanovku jako prasečí půlky na 
jatkách už míří přes cestu z plantáže do fabriky. Tam se strhají pytle a nějak záhadně se mezi trsy nastrkají kusy kožených 
oddělovačů. Banány se ostříknou vodou a první pracovník speciálním přímým nožem odsekává trsy a hází je do kádí s vodou. Ženy 
u kádí je loví a kontrolují, potlučené či jinak nevhodné banány vyhazují na pás. Zbylé stonky po odseknutí všech trsů putují na 
náklaďák, bude z nich vyráběn papír. Vytříděné a umyté banány pak na posledním stanovišti balí mladí kluci rychlými pohyby do 
kartónových beden. Do tří dnů musí být v supermarketu v Evropě.  

  

   

Dva staříci prodávají kokosy po dolaru, jsou sice menší, než obvykle, ale úplně plné lahodného studeného mléka (mají je uložené na 
ledu). Dáváme si každý jeden a moc nám chutnají. Nakonec si je necháme rozpůlit mačetou a půjčenou lžící loupáme kokos z vnitřní 
strany skořápky.  
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Vracíme se stejnou cestou, jako jsme jeli před dvěma dny, jedeme skoro až do San José, jen pár desítek kilometrů před hlavním 
městem uhýbáme z trasy doprava, naštěstí tentokrát na normální asfaltovou silnici. Po poledni stavíme na oběd v restauraci u cesty, 
je kuře, docela chutné. K pití kromě obvyklé vody i džus ve džbáncích, které obsluha doplňuje stejně jako vodu. Po obědě se 
chystáme odjet, když si na poslední chvíli odskočím, objevuji ve křoví u záchodů krásnou žabičku, béžovou s hnědými skvrnami, 
kolem očí světle zelený pruh. Vypadá jako umělohmotná. Tak ostatně vypadají všechny kostarické žáby. Škoda, že ostatní už čekají 
v autobusu a já mám u sebe jen malý foťák, kterým nejde vyfotit úplně optimálně v detailu. 

  

Začíná pršet, v autobuse nám to tak nevadí. Když po nějaké době zastavujeme u kakaové farmy v oblasti Serapiqui, v rezervaci La 
Trimbina , už je trochu lépe, jen trochu mokro. Moc si od farmy neslibujeme, ale nakonec se tato zastávka ukáže jako hodně 
zajímavá. Jdeme pár set metrů ke vstupu, kde nás ale odmítnou pustit dále, protože jsme v sandálech a to je prý velmi nebezpečné. 
Nejen kvůli jedovatým hadům, kterých je všude plno, ale i kvůli hmyzu, také jedovatému. Reptáme, klidně bychom podepsali revers, 
nakonec nás však José přesvědčí, abychom se vrátili k autobusu, nechali si otevřít zavazadlový prostor, odemkli na bahnité zemi 
kufry, našli v nich tenisky a přezuli se. Je to pro naše dobro a bezpečí. 

Kolem správy oblasti a pokladen je hezká tropická zahrada, plno barevných květin a keřů, upravené cesty. Příjemnou procházkou 
dorazíme k avizované první atrakci, visutému mostu přes údolí s říčkou. Musíme dodržovat dvoumetrové rozestupy, ale omezení 
není tak přísné, jako bude později v Monteverde, kde na jeden most může maximálně 10 lidí najednou. Most má dno z děrovaného 
plechu, zábradlí do výšky pasu z pletiva. Je zavěšen na dvou věžích a dlouhých lanech, oproti očekávání se nijak zvlášť nehoupe a 
netřese. 

Je to naše první visutá lávka, takže si ji užíváme. Zase svítí slunce (dnes už třikrát pršelo a třikrát to naopak vypadalo na krásný letní 
den). Jsme nad korunami většiny stromů, jen ty nejvyšší dosahují na naši úroveň. Výhledy krásné, jen zvířata a ptáci vidět nejsou, 
maximálně nějaký hmyz, hlavně motýli. Už začátek výletu na farmu nás plně uspokojuje. 

  

Za mostem začíná divoký deštný prales. Most končí uprostřed prudkého svahu, po jeho vrstevnici vede cestička, po levé straně svah 
nahoru (porostlý deštným pralesem), po pravé zábradlíčko a prudký svah dolů (také porostlý deštným pralesem). Jdeme husím 
pochodem, dva bychom se vedle sebe nevešli. Teď už chápeme nutnost tenisek, zvláště když nám José ukazuje jedovaté pavouky a 
narazíme i na obrovské mravence, také jedovaté, přes dva centimetry dlouhé (!) – po jejich kousnutí sice člověk nezemře, ale prý je 
24 hodin úplně mimo. 
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Jdeme asi kilometr, možná i trochu déle, když se před námi objeví mýtinka s altánem. Na jedné straně „hlediště“, dlouhá lavice do 
pravého úhlu a nad ní o něco výše druhá. Naproti je předváděcí stůl, pec a nějaké rekvizity. Sedáme si do lavic a začíná opět pršet, 
už se tomu nedivíme. Jsme rádi, že nám to tak pěkně vyšlo a že jsme schovaní pod střechou. 

Následuje skoro hodinová prezentace historie výroby kakaa a čokolády za doby Mayů a Aztéků. Čekali jsme nudnou 
desetiminutovou přednášku o kakau a pak prodej předražených suvenýrových balení kakaa, místo toho sledujeme vynikající živou 
předváděčku s ochutnávkami, suvenýry žádné (kdo by je chtěl, měl a bude mít možnost nakoupit si v obchůdku u pokladny).  

Nejdříve představení kakaových lusků, velkých plodů kakaovníku (20 až 30 cm dlouhých), po jejich rozbití se objeví do bílé dřeně 
usazené hnědé kakaové boby velikosti velké fazole. Dostáváme ochutnat – boby jsou obaleny vrstvou sladké dřeně, samotné ale 
jedlé nejsou, vyplivujeme je do speciální nádoby. Tím jsme položili základ pro výrobu kakaa dalším skupinám v následujících 
dnech. Slinami fermentované boby se nechávají šest dnů postupně kvasit (vidíme ukázku stavu po jednotlivých dnech, tak jak nám je 
předzpracovaly předcházející výpravy). Pak se suší ve speciálním velkém „šuplíku“, který umožňuje rychlé schování před deštěm, 
který, jak se máme možnost stále přesvědčovat, přichází skutečně nenadále. 

Následuje drcení a zalití vařící vodou. Po uležení vzniká tekutá čokoláda, kterou Mayové ochucovali cukrem, skořicí, kukuřičnou 
moukou, pepřem a drceným muškátovým oříškem. Dostáváme každý svůj šáleček a do něj trochu čokoládového kakaa, které si sami 
dochutíme přísadami podle své chuti. Ne každý si dokáže pochutnat na čokoládě, jejíž základ tvoří sliny předešlých skupin, nám 
otrlejším tak zbývá k ochutnání více. Dávám si několik šálků, protože mně skutečně chutná. Jen bych si přidal trochu chili, kterou 
jsem považoval za typickou mayskou přísadu, ale tady nám ji nenabízejí.  

Druhým bodem je čokoláda tuhá. Její příprava se moc neliší, jen kousky rozdrcené v hmoždíři nejsou dostatečně jemné a je nutné je 
rozemlít na opravdu jemný prášek. Zalije se trochou horké vody, povaří se v kotlíku a lije se do připravených formiček, kde rychle 
tuhne. Opět dostáváme ochutnat (zase ne všichni si berou svůj podíl a na ostatní tak zbývá i pět šest kousků výborné hořké 100% 
čokolády). Chutná podobně, jako kupované drahé kvalitní čokolády s vysokým podílem kakaa. Asi dnes nebudu večeřet, jak jsem 
plný výborné čokolády. 

  

Protože kakaové boby dlouho sloužily jako platidlo (dokonce ještě za Španělů, kteří pro nedostatek hotovosti přešli ve Střední 
Americe na tradiční způsob placení boby), máme možnost si takový obchod vyzkoušet. Dostáváme každý jutový pytlíček s 15 boby 
a možnost koupit si pohled z Kostariky za 10 bobů. Teoreticky by si tak každá dvojice mohla koupit tři pohledy, ale každý si chce 
nechat nějaké boby jako upomínku, takže za 10 si koupíme každý pohled a zbytek ukládáme. Vybíráme pohlednici s bazilišky a 
leguány, druhou zase s kolibříky. 

Poslední částí prezentace je prohlídka kakaovníků za altánem, protože opět po krátkém vyjasnění poprchá, necháváme prostor těm, 
co kakaovníky ještě neznají a vracíme se pod střechu – my už je viděli tolikrát (Mexiko, Dominikánská republika, Indonésie, 
Brazílie, Srí Lanka, Zanzibar), že nám to nijak vzácné nepřijde. Na rozdíl od předváděčky, kterou jsme v takové podobě ještě 
neabsolvovali. 

Než ostatní oblékli a zase svlékli pláštěnky (protože zase déšť ustal), my jsme si detailně prohlídli suroviny k výrobě čokolády v 
altánu. Zpět už se vydáváme za pěkného počasí, a to už nám vydrží až do večera. Jdeme stejnou cestou, po cestě pralesem, pak 
visutý most a nakonec zahrada. V restauraci u vchodu do areálu využijeme sociální zařízení a osvěžíme se studenou vodou ze 
zásobníku s barelem a jednorázovými kelímky. Přestože dnešní den je primárně přejezdový, tato zastávka se nám dost líbila a 
přejezd příjemně zpestřila. Pesimistické odhady, že nám nepříliš hygienicky připravovaná čokoláda způsobí problémy, se naštěstí 
nevyplnily.  

Přijíždíme do oblasti Arenalu, měli bychom vidět kostarickou nejproslulejší aktivní sopku po naší levici, vidíme však jenom mraky. 
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Nezbývá než věřit, že za nimi opravdu je. Ve městě La Fortuna se zastavíme na nákup v hypermarketu – k nerozeznání podobnému 
všem evropským nákupním střediskům. Přijíždíme do evidentně turistické oblasti, za městem míjíme jeden hotel za druhým. Pozdě 
odpoledne dorazíme do našeho hotelu, pěkného a moderního. Pokoje se jsou v řadovkových bungalovech, všechny mají prosklenou 
stěnu s vyhlídkou na vulkán. Prý. My vidíme jen jeho úpatí a zbytek zahalený mraky. Hotel je asi nejluxusnější z celého našeho 
zájezdu. 

Sopka Arenal. Arenal je stratovulkán, který se nachází na jihovýchodním břehu jezera Arenal ve střední Kostarice přibližně 90 km 
od San José. Nad hladinu moře se vypíná do výšky 1657 metrů. Erupce jsou zaznamenávány neustále, významnější erupce s oběťmi i 
mezi turisty byla 23. srpna 2000. Stratovulkán se dostal do obecnějšího podvědomí 29. července 1968, kdy došlo k velké erupci po 
téměř 400 letech relativní nečinnosti. V první fázi erupce sopka vyvrhovala do okolí velké sopečné pumy, které se dostávaly až do 
vzdálenosti 5 km, a následně vytvořila i pyroklastické proudy. Jedním z nich bylo zasaženo městečko Tabacon, ve kterém bylo 
následně usmrceno 87 lidí. V poslední fázi erupce se ze svrchního sopouchu a západní části svahu sopky začala valit viskózní láva. 

Vrchol sopky je po většinu času zahalen mraky a spatření celého tělesa sopky je považováno za velké štěstí. V okolí sopky se nachází 
množství teplých pramenů, které jsou častým cílem turistů. Okolí sopky je s přilehlým stejnojmenným jezerem vyhlášeno jako Arenal 
Volcano National Park. Díky časté sopečné aktivitě strombolského typu se stává oblast častým cílem turistů, kteří chtějí na vlastní 
oči spatřit sopečnou aktivitu, a to převážně v noci. Díky typu erupcí je oblast v době zvýšené sopečné aktivity poměrně nebezpečná. 

Probouzíme se do slunečného dne, všude kolem je modrá obloha, jen vulkán samotný je ukrytý pod čepicí mraků. Jdeme na snídani, 
máme to asi 300 metrů. Než se stačíme najíst, tak se rozprší. Zaváhali jsme a nechali si rozebrat velké hotelové deštníky, naštěstí už 
s sebou neustále nosíme aspoň jeden deštník náš, takže se na pokoj dostáváme když už ne úplně suší, tak aspoň s hlavami 
uchráněnými před deštěm. Za mrholení vyjíždíme přes městečko La Fortuna k vyhlídce na vodopád, pojmenovaný stejně – La 
Fortuna. Vyhlídka, mirador, je zbudována na protilehlém svahu, 75 metrů vysoký vodopád máme před sebou jak na dlani. 
Nezdržujeme se příliš, protože se chystáme sejít dolů pod vodopád, což nebudou absolvovat všichni, tak abychom nezdržovali. I 
když kolibříkovi na stromě přímo před námi nějakou tu vteřinu věnujeme. 

  

Po poměrně strmých schodech scházíme dolů, pořád protivně mrholí. Trochu cítíme stehna a kolena. Pod samotným dopadem 
vodopádu je lagunka plná velkých kamenů, podobné jsou všude kolem i na břehu. Vše je permanentně vlhké od vodní tříště, skoro se 
bojíme vytahovat foťáky. Scházíme ještě kousek níže, kde se voda z laguny přes přírodní kamennou hráz propadá trochu níže a 
rozlévá se do klidnější zátočiny. Pár nás jde do plavek a zkoušíme vodu. Může mít tak kolem 23 stupňů, je příjemně osvěžující. 
Plaveme pod hráz a testujeme, zda by nešlo se dostat blíže k padající vodě, proud je však tak prudký, že nás nahoru nepustí.  

Mrholení přechází do deště. Zůstávám proto v plavkách a vracíme se nahoru k miradoru. Ve zdejším vlhku se brzy potíme, cesta 
stoupá prudce vzhůru po nepravidelných schodech. Nahoru to samozřejmě trvá trochu déle, než předchozí sestup, stihneme se ale 
vrátit včas. Převlékáme se do suchého, proběhneme obchůdky se suvenýry a vracíme se do městečka, kde máme volno na oběd. 
Kupujeme vodu v supermarketu a jdeme na oběd do nenápadné jídelny – vidíme, že tam sedí José+José, takže by nemusela být 
špatná.  

Nemáme moc času. Vybíráme rychle z jídelního lístku, chci zkusit syrovou rybu ceviche, protože nevíme, jak bude chutnat, jako 
druhé jídlo volíme zdánlivou jistotu – něco, co se jmenuje biftec (do angličtiny přepsáno jako beefsteak) s oblohou. Obojí po asi 5 
dolarech, na místní poměry velmi levné jídlo, což u toho steaku překvapuje. Ceviche je vynikající. Podává se v nádobě podobné 
našemu omáčníku, bílé kostičky rybího masa v nálevu, jehož hlavní složkou bude asi ocet, hodně cibule a nějaké další zeleniny, k 
tomu suchary. Porce velká, chuť skvělá. Biftek je skutečně hovězí, na plochu odpovídá naší představě, na výšku je tenčí – jen 
necelého půl centimetru. Opečený tak akorát, k tomu kopeček rýže, kopeček fazolí, kopeček kysaného zelí, kopeček zeleniny a pár 
sucharů. Taky výborné, takže ani velikost masa není takovým zklamáním, příště budeme vědět, co od toho čekat. Dáme si biftek v 
dalších dnech ještě několikrát, pokaždé vypadá podobně, jen přílohy se mírně liší. Je to vždy jistota, když nevíme, co si dát k jídlu. 
Zato na ceviche za rozumnou cenu už nenarazíme. U hotelového jezírka ještě objevíme dvě želvy, což nás trochu zdrží.  
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Po obědě máme chvíli volno na hotelu, po odpočinku vyrážíme do sousedního hotelu a jeho termálních pramenů Ecotermales. 
Ptáme se Josého, co když bude pršet? Nechápe: vždyť nám přece říkal, že ta voda je teplá. Převlékáme se v moderních šatnách, jen 
skříňky by mohly být trochu větší, mám problém do nich nacpat batůžek. Scházíme kousek po svahu dolů, zahrada se postupně mění 
na trochu umělý prales. Termály samotné jsou vybudovány na přírodním potůčku, začínají dvoumetrovým vodopádem s přepadem z 
kamenů, od tohoto místa je celý tok upraven právě kameny – dno i břehy. Následuje několik menších splavů, kterými se potok 
dostane do malého bazénku s kamennými lavicemi a tří velkých bazénů. U jednoho z nich je stěnou oddělen bazének s vodou 
vyloženě horkou, kde se nedá vydržet, od jiného zase část s vodou ledovou.  

My přicházíme proti proudu, tedy ze strany bazénů. Obsazujeme lehátka vyfasovanými ručníky a vrháme se do vody, která má 
kolem 35 – 40 stupňů, čím výše, tím teplejší. Nejprve si jen užíváme pololehu v bazéncích, pak zkoušíme i přírodnější část v tůňkách 
mezi splavy a pod vodopádem (kde je voda nejteplejší, takže nad hladinou vede roura s dírkami, ze kterých stříká studená voda a 
ochlazuje jednak vodu v tůňce, jednak rozpálené plavce). Za proudem vody z vodopádu je výklenek, takže se dá projít vodní clonou 
a užít si vlhkého vzduchu, rovnocenné náhrady páry v parních saunách. Podobně jako v sauně, ani tady se nedá vydržet příliš dlouho, 
protože horká pára v plících začíná pálit. 

V baru si objednáváme koktejly, nejlepší je Piňa-colada, já jsem spokojený se svou Bloody Mary. Placení je založeno na důvěře, 
budeme platit až nahoře, každý podle toho, co si sám nahlásí. Koktejly mají jednotnou cenu 6 dolarů, což jde. Nápoje jsou velké, 
pěkně naaranžované, ve stabilních plastových sklenicích, aby se daly vzít do vody. Ležíme v horké vodě, kolem nás prales a my 
popíjíme své koktejly. Tak si užíváme asi dvě nebo tři hodiny. Mezitím se setmělo a celý areál je nasvícený různobarevnými světly, 
takže vypadá přímo pohádkově. Nádhera, pohoda, klídek. 

   

Vymezený čas úplně stačil. Nahoře nás čeká večeře, pak máme v plánu se jet podívat na žhavou lávu stékající po svazích sopky. 
Jenže opět prší (jak jinak), spadla mlha a není vidět vůbec nic. Přesto jedeme na obě známé vyhlídky, abychom si nemohli vyčítat, že 
jsme něco zanedbali (kromě toho už jsme zažili i prudkou změnu počasí během deseti minut). Dnes máme definitivně smůlu, 
vyhlídky jsou ponořeny do ještě hustší mlhy, viditelnost je kolem 10 metrů. 

Ráno v dešti na snídani, už si zvykáme. Nakládáme bagáž do autobusu a jedeme nejdříve stejnou cestou jako večer kolem vyhlídek, i 
když víme, že za světla láva vidět není. A stejně je kužel vulkánu v mracích. My ale dnes půjdeme pěšky aspoň na staré lávové pole. 
U vjezdu do areálu stojíme na WC (pršet přestalo), tady by se to v přírodě rozhodně nemuselo vyplatit. A vystraší nás cedule s 
pokyny, co dělat při nenadálém výbuchu sopky, volně asi tolik: „Mějte vždy vyhlídnutou ústupovou cestu. Utíkejte, nedýchejte, a 
když už dýchat musíte, tak přes mokrý hadr. Nechoďte přes žhavou lávu. Pozor na létající šutry.“ Nebo něco v tom smyslu. Asi 10 
základních bodů. 

A za parkovištěm, u vstupu na pěšinu znovu: „Oblast vysokého vulkanického rizika. Vstup jen na vlastní nebezpečí.“ Nejprve jdeme 
bambusovým houštím, pak vyšlapanou cestou mezi vysokou trávou. Míjíme pěkné fialové a bílé orchideje, podle Josého jednodenní. 
Kolem nás trávu začínají postupně vytlačovat keře. 
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A právě u jednoho z nich José něco prohlíží. Když v tom to uvidím – na větvi spí zelený had. Jsem rád, že ho vidím dříve, než José, 
ale to se pletu. Když mu ho ukazuji, říká, že o něm ví, ale nechce, abychom se kolem nahrnuli dříve, než prohlédne okolí, zda je tu 
bezpečno. Je to totiž prudce jedovatá zmije. Sama od sebe nezaútočí, ale kdyby do keře někdo strčil ruku, mohlo by být zle. Do 
nemocnice bychom prý asi dojet nestihli. Takže raději kontroluje, zda tu poblíž nemá kamarádku. Už chápeme, proč musíme mít 
plné boty a nemáme šahat do křoví, jak nás už mockrát varoval.  

Křoviny se postupně mění v hustý les. Pozorujeme malé mravence, jak si přes stezku vybudovali dálnici, po které přenášejí listy 
mnohem větší a těžší, než jsou sami. V mraveništi je nechají nahnít a pak na nich pěstují houby, kterými se živí. Slyšíme skřeky z 
lesa, ale jejich původce, divoké krocany, uvidíme jen zdálky, vždy se jen tak mihnou mezi větvemi. Takže největší atrakcí je 
opuštěné kolibří hnízdečko, malé, jakoby nadýchané. A také zahřmění, které považujeme za letadlo, ale José tvrdí, že to prý sopka.  

Po 3 km konečně přicházíme k lávovému poli. Zdejší láva ztuhla do půlmetrových a větších balvanů, dost špatně se po ní chodí. Sice 
jsme přímo na svahu pod vulkánem, chvílemi to vypadá, že vykoukne, ale zdání klame. Arenal nevidíme a už ani neuvidíme. Aspoň 
tedy vulkán Arenal. Naproti tomu jezero Arenal pod námi vidíme krásně. 

  

Zůstáváme asi 10 minut, když vidíme, že už nic víc neuvidíme a neuslyšíme, vracíme se stejnou cestou zpět, zmije pořád spí. 
Objíždíme s několika zastávkami jezero, v jednom městečku poobědváme (tradičně slabý biftek, opět chuťově docela ujde, příloha 
se trochu liší, bohatá je ale stejně). A na druhé straně jezera najednou asfalt končí. Tušíme, co nás čeká. 

Opět hlemýždím tempem se přesunujeme po polních cestách, které jsou i na mapách značeny jako hlavní, takže opravdu asi hlavní a 
důležité jsou, jen nemají asfaltový povrch a nedá se po nich jet rychleji, než takových 30 km/h. Dnešní přejezd je krátký 
kilometrově, časově ovšem nic neušetříme. Už začátek cesty je charakteristický: jedeme podél říčky a najednou musíme přes most. 
Bohužel most je jen o pár decimetrů širší, než náš autobus, a kromě toho se na něj zatáčí do pravého úhlu bez možnosti nějakého 
výraznějšího najetí. José řidič najíždí natřikrát, strávíme tady skoro 5 minut, ne-li víc. Za mostem se silnice prudce zvedá a kroutí do 
serpentin.  

Kolem nás jsou pastviny plné dobytka, příroda najednou dostává skoro evropský nádech. I domy mají nádech skoro švýcarský. 
Místní kvakeři tady chovají dobytek na mléko, zdejší sýry se rozvážejí po celé Kostarice (hlavně ty čerstvé, skoro tvarohové, které 
každé ráno snídáme, jsou vynikající). Kvakeři jsou náboženskou sektou, založenou v 17. století v Anglii. Zásadně odmítají válku, 
projevy násilí a státní moc vůbec. Proto odmítají vojenskou službu, kvůli čemuž byli v Americe (kam odešli z Anglie) věznění. Do 
Kostariky přišli v 50-tých letech minulého století z Alabamy, protože je přilákalo zrušení armády (Kostarika je asi jediná země na 
světě, která nemá svou armádu).  

Region Monteverde zahrnuje hřeben Cordillera de Tilarán , rozkládající se mezi sopkou a jezerem Arenal, a nízké pahorky 
Guanacaste. Ze zdejších několika vesniček je největší městečko Santa Elena. Právě tady bude náš hotel. Prozatím zastavujeme na 
náměstí, máme čas na nezbytné nákupy. Chvíli nám trvá, než najdeme supermarket schovaný pod úrovní terénu, do kterého se 
vchází přes suvenýrový shop.  

Hotel Montaňa Monteverde obsadil nevýrazný pahorek za městem, na kraji zdejší náhorní plošiny. Jednotlivé pavilony s apartmány 
ve dvou úrovních nad sebou využívají sklonu terénu, takže všechny pokoje mohou mít velké panoramatické okno a balkon s 
pohledem do ustupující krajiny pokryté mlžným pralesem. Hlavně západy slunce nad pralesem jsou uchvacující. Ale ani rána nejsou 
špatná – zahlédli jsme přímo z okna papoušky, kolibříky a ve veliké dálce i opice putující ze stromu na strom.  
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Po ubytování se vracíme na večeři do restaurace, která je ve stejné budově, jako recepce. Areál je rozložen na tak prudkém svahu, že 
se cestou zadýcháme. A to jsme ani neviděli žádného štíra, jako José, který na cestičce jednoho ubil botou. Večeře nám to zadýchání 
vynahradí, máme volný výběr z menu (předkrm, hlavní jídlo, zákusek, pití), z předkrmů je asi nejlepší salát ze srdíček palmy 
palmito, my neomylně správně vybíráme konečně pořádný steak – skrytý pod názvem tenderloin, což spoustu kolegů nenapadne a 
pak nám tiše závidí. Velký, vysoký, opečený zcela přesně podle přání: kdo objednal medium, dostává skutečně středně propečený 
kus, uvnitř růžový, můj rare je uvnitř krvavý. Výborně si pochutnáme.  

Na pokoji si dáme kávičku. Všechny hotely kromě lodge v Tortugueru dávají hostům na pokoje speciální kávovary. Na první pohled 
v nich chybí filtr. Když se však roztrhne balíček s kávou, položený vedle (varianta jsou dva druhy čaje), vidíme, že kafe je přímo 
zabalené v propustném sáčku nahrazujícím chybějící filtr. Stačí sáček vložit do přístroje, naplnit zásobník vodou a za chvíli už kape 
čerstvá káva do konvice. Použitý pytlík se vyhodí do koše a je uklizeno. Někdy jsou součástí balení i míchací tyčinka, sáčky s 
cukrem a creamer.  

Ráno nás čeká trek zdejším mlžným pralesem. José nás už dlouho předem varuje před počasím, ať se nenecháme ukolébat 
sluníčkem, tady určitě bude přímo déšť, nebo aspoň hustá mokrá mlha. Proto je zdejší prales mlžný. Mlha mu dává jeho tajemnou a 
fascinující atmosféru, kterou známe z fotek. Člověk je věčně nespokojený – dnes nám bude pálit slunce celý den, po mlze ani 
památky a fotkám ten magický rozměr dodávaný mlhou docela chybí – mlžný prales bez mlhy vypadá prostě jako obyčejný les.  

Rezervace Monteverde je rezervací horského mlžného lesa v nadmořské výšce kolem 1.500 m n. m., na horském vodním předělu 
dvou oceánů, Tichého (Pacifik) a Atlantského (zastoupeného Karibským mořem). Skládá se ze šesti ekosystémů, nesmírně bohatých 
na ptactvo, savce, motýly a bohužel i na jiný hmyz. Žijí zde jaguáři, oceloti, třicet druhů kolibříků a největším klenotem je pták 
kvesal. Prales je tak hustý, že flóra je slyšet, k zahlédnutí čehokoliv živého (snad kromě motýlů) je však nutné mít notnou dávku štěstí. 
Teploty jsou nízké, často jen kolem 15 stupňů. Déšť přichází rychle a neočekávaně.  

Procházka pralesem je pěkná, něco tomu však chybí. Asi trochu nějakého života, možná i ta tajemná mlha. My jdeme za pálícího 
slunce a vedra, slyšíme plno ptáků včetně kvesalů (ti jsou dokonce nejslyšitelnější), zahlédneme ale jen jednoho divokého krocánka. 
Oči máme vytahané, jak se snažíme kvesaly zahlédnout, musí být všude kolem nás, jejich pískání se ozývá z bezprostřední blízkosti, 
nezahlédneme z nich ale ani pírko. Jediným úlovkem je velký modrá morpho, motýl.  

Samotný les je samozřejmě hezký a efektní. Stromy a keře jsou porostlé různými epifyty, broméliemi a orchidejemi, mechy a 
lišejníky, kmen často nelze ani zahlédnout. Vegetace je tak bujná, že nové rostliny už nemají kde růst a rostou proto navzájem po 
sobě. Takto jdeme pár kilometrů, než dojdeme k rozcestníku s odbočkou na visutý most. To si nemůžeme nechat ujít a vydáváme se 
naznačeným směrem. Vidím, že José sleduje kořeny stromů, asi něco hledá – mě napadají sklípkani, takto totiž vypadal prales v 
Brazílii, kde jsme na ně narazili. José to potvrzuje, v úžlabinách kořenů by mohli být sklípkani (tarantulas, říká José, což znamená 
opravdu sklípkan, tarantule je něco jiného), případně žabičky. Nevidíme ani jedno, ani druhé. Zkouším šmátrat v dírách větvičkou, 
pak si však vzpomenu na arenalskou zmiji a raději toho nechám.  
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Most vypadá podezřele rezavě. Ostatní bývají natřené na zeleno a udržované, což tento rozhodně není. Poslechneme výzvy na 
tabulce a dáváme pozor, aby nás na něm opravdu nebylo více než 10 najednou. Jinak pohled jako z ostatních mostů: krásné výhledy, 
vrcholky stromů jako na dlani, pozorovatelný život ale nulový.  

   

   

Vracíme se na původní trasu a po chvíli chůze do kopce se dostáváme na vrchol hřebenu, kontinentální rozhranní, kde se Střední 
Amerika láme na část pacifickou a atlantickou. Z vyhlídkových plošinek hledíme na horské hřbety na severu, snažíme se zahlédnout 
vulkán Arenal, na jihu terén klesá až do dálky k tichooceánskému zálivu, který spíše tušíme, než skutečně vidíme v pozadí. Arenal 
nám José rozmlouvá, prý není vidět ani když náhodou není v mracích. Zato vzdálené zahřmění bez zaváhání označí za vulkanický 
projev Arenalu, který musí být vzdušnou čarou nejméně 30 km daleko. Ani se nám to nechce věřit, ale José trvá na svém – slyšeli 
jsme sopku.  
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Zpět už jdeme individuálně. Pořád se snažíme najít nějakého toho kvesala, samozřejmě bez nároku na úspěch. Chtěli bychom dorazit 
ke vstupu do národního parku včas, abychom stihli navštívit zahradu kolibříků. Jenže na to není nikdy dost času. Přicházíme včas, 
ale u kolibříků bychom vydrželi i mnohem delší dobu. „Zahrada“ je sice přehnané, to jméno se spíše vztahuje ke zdejší restauraci a 
prodejně suvenýrů, nicméně kolibříků jsou tu desítky, možná stovky. A kolibříci jsou prostě nádherní. Létající drahokamy.  

  

Kolibříci, kteří tvoří samostatnou čeleď kolibříkovití (Trochilidae), jsou malí, často velmi nápadně zbarvení ptáci endemičtí pro 
americký kontinent. Jsou velmi zdatnými letci, za sekundu mohou mávnout křídly 12× až 90× (v závislosti na druhu), díky čemuž se 
mohou ve vzduchu doslova zastavit na místě. Dokáží také vyvinout rychlost větší než 15 m/s (54 km/h) a jako jediní zástupci ptačí 
říše dokáží létat pozpátku. Kolibříci jsou ve velikosti viditelně rozdílní, nejmenší zástupce celé čeledi je zároveň i nejmenším ptákem 
světa. Většinou se jedná o nápadně zbarvené, štíhlé ptáky s malými končetinami.  

S výjimkou hmyzu mají kolibříci zároveň i nejrychlejší metabolismus ze všech živočišných druhů. Důvodem je zejména velmi rychlý a 
pro tělo značně vysilující tlukot křídel. Za minutu přitom jeho srdce vykoná až 1.260 tepů, v noci, kdy je metabolismus značně 
zpomalen, jeho výkon může klesnout až na 50 – 180 tepů/min. Živí se zejména nektarem rostlin, k čemuž jim napomáhá jejich dlouhý 
zobák, který je často u různých druhů odlišný a specializovaný pro určitý druh květu. V potravě přitom zcela odmítá nektar s nižším 
zastoupením cukrů než 10 %. Díky tomu, že je nektar málo výživný, požírá také drobný hmyz a jiné bezobratlé živočichy, zvláště pak 
v období rozmnožování.  

Létáním a hledáním potravy tráví kolibříci pouze 10 – 15 % dne, zbývajících 75 – 80 % zaujímá odpočinek. I přesto však musí denně 
pozřít tolik potravy, která je značně větší než jeho celková hmotnost, díky čemuž musí denně navštívit stovky květů. V období 
rozmnožování se samec nijak nepodílí na inkubaci vajec, ani na krmení mláďat. Většina druhů si staví malé, velmi dobře maskované 
hnízdo, které buduje na větvích stromů nebo keřů. Velikost hnízda je značně odlišná, nejmenší přitom mohou dosahovat velikosti 
jedné poloviny skořápky vlašského ořechu. Kladou obvykle 2 vejce, na kterých sedí 12 – 19 dnů. Ve volné přírodě se dožívají 
průměrně 3 – 5 let.  

Na stromech tu visí pestrobarevná krmítka plná cukerného roztoku, vytékajícího pomalu do imitací květů. Kolibříci se tu mohou 
nasytit mnohem pohodlněji, než na obyčejných květech, proto je jich tady tolik. Před každým umělým květem mají bidýlko, na které 
si mohou při sání nektaru stoupnout a odpočinout, proto se dají snadno vyfotit. Každý by ale chtěl mít zachyceného kolibříka v letu, 
a to už tak jednoduché není. Jediná možnost je nastavit na foťáku režim Sport, zaostřit na krmítko, stisknout spoušť a držet a držet. 
Tak se nacvaká třeba stovka snímků, ze kterých bude jeden použitelný a ostatní se lehce smažou. Ještě, že už všichni fotí na digitály. 
To by dříve bylo zkažených filmů.  
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Rozeznáváme asi deset různých druhů, liší se barvou i velikostí. Bezkonkurenčně nejhezčí jsou ti modří, líbí se i smaragdově zelení 
a ti s oranžovými bříšky. Nejmenší není o moc větší, než malíček, největší by na délku překonali vrabce, na váhu asi ne, protože jsou 
štíhlejší. Na krmítku se navzájem snesou, klidně můžou být na jednom i čtyři, ale pozorujeme i druhy, které jsou bojácnější, a 
všímáme si, že právě ti malí a bojácní se nejvíce obávají těch nejhezčích modrých.  

  

Na náměstí Santa Eleny dostáváme volno na oběd, dnes volíme úspornější a rychlejší variantu, dáváme si klasický americký hot-dog 
– rozpůlená bagetka, v ní se v moři zeleniny topí klobása, zalitá pikantní hořčicí. K tomu si necháváme ohřát kus pizzy a jsme 
nadmíru spokojeni. Cenově to ovšem vychází nakonec nastejno, jako klasický oběd.  
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A odpoledne máme na programu to, kvůli čemu se do Monteverde jezdí: Skywalk, nebeskou procházku, řadu můstků a stezek s 
velkolepými výhledy. Mosty vedou mezi korunami stromů a umožňují tak poznat život v horních patrech mlžného lesa. Areál je to 
velkorysý. Kromě zavěšených lávek se dá zvolit i pozorování přírody z lanovky – klece na dlouhatánském laně, která vede také 
korunami stromů, další možností je nechat se lanovkou vyvézt nahoru na kopec a dole se spustit po sérii 12 lanových drah zavěšený 
na kladce. Na posledním, nejdelším a nejstrmějším úseku, letí kladka rychlostí 75 km/h. Chvíli uvažujeme i o této atrakci (říká se jí 
tu canope), to bychom však nestihli Skywalk, kvůli kterému se sem přece jezdí, a tedy by asi byla největší škoda jej vynechat.  

Mostů nás čeká několik, oproti původním představám nejsou spojeny přímo za sebou, vždy se musí kus mezi nimi šlapat po cestičce. 
I řešení stezek je podřízeno názvu atrakce – vedou vždy po svahu kopce tak, aby z jedné strany byl svah tak prudký, že koruny 
stromů na něm jsou na úrovni chodníku. Mosty jsou všechny stejného provedení – vždy na obou stranách údolí dva sloupy, z nich 
spuštěná lana drží samotnou lávku z děrovaného plechu, zábradlí po stranách z pletiva, vše zelené nebo modré. Nejvyšší je až skoro 
60 metrů nad terénem, nejdelší má přes 300 metrů. Skrz dno je trochu vidět, lávky se mírně houpají, není to ale nijak hrozné, žádné 
závratě ani strach z výšek rozhodně nehrozí. Zvládli to úplně všichni.  

   

   

Možná horší než výška lávek je pro někoho skutečnost, že první dva kilometry se jde stále do kopce, kolem je vysoká vlhkost a je i 
dost teplo. Celý okruh může mít asi 6 km, takže nic moc náročného. Vyhlídky nejen z můstků, i z chodníků a stezek, jsou úchvatné, 
všude kolem hlučí hmyz, občas zahlédneme nějakého obyčejného ptáčka, plno barevných motýlů, ze savců nic, z exotických ptáků 
taktéž nic. Naštěstí jsme s tím ani moc nepočítali. Reklamní slogany z turistických průvodců o „pozorování života v korunách 
stromů“ vyloženě lžou, zde v korunách stromů není vidět život žádný. Což neznamená, že by nebylo co pozorovat. Příroda je 
exotická a nádherná sama o sobě.  

Na most vždy může maximálně 10 lidí. Protože jsou lávky místy dost dlouhé, vede obchůzka jednosměrně, to však nevadí 
individualistům, kteří jdou v protisměru – nemusí tak čekat, až se most uvolní. Občas tak dochází k obtížnému vyhýbání v úzkých 
prostorách. A jedním z těch protijdoucích tu je dokonce Čech, manželka jede někde na kladce a on prochází zdejší lávky.  

Dole po skončení okruhu ještě pozorujeme dojezd kladkařů a fičí jim to tedy pořádně, to musí být skutečně adrenalin. Lano visí 
prohnuté vlastní vahou odněkud z kopce v nedohledu a končí na věži s plošinkou, kde je let zbrzděn a zastaven. Letci se objeví vždy 
v dálce jako tečky a rychle se přibližují, aby se svistem prolétli nad našimi hlavami na věž. Těm 75 km/h věříme, méně to určitě 
nebude.  

Když se autobus rozjede, zahlédnu krásného velkého nosála koati, není ovšem kde zastavit, takže přední a levá půlka busu mají 
smůlu. Naše strana ho vidí krásně, než zaleze ze terénní nerovnost. Na večeři jedeme do jiné restaurace, opět s výběrem z menu. 
Dnes zkoušíme rybu, taky vynikající (bílé masíčko), biftek by ale byl lepší. A závěr večera trávíme v sedačce před recepcí, kam jsme 
si nechali přinést koktejly, čímž jsme evidentně potěšili obsluhujícího číšníka – snad z nich má nějakou provizi, jinak by nemohl tak 
zářit a vtipkovat. Objednávám „very spicy Bloody Mary“ , on na oplátku nabízí, že i piňa-coladu udělá „very spicy“ .  
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Ráno se balíme a odjíždíme. Zde, v mlžném pralese, nám jako na jediném místě v Kostarice nekápla ani kapka deště a přes den 
nezalezlo slunce, přes noc hvězdy (Orion tu má díky viditelnosti a čistému vzduchu asi čtyřikrát tolik hvězd, než u nás).  

Ráno vyrážíme na cestu k Tichému oceánu. Cesta je ještě chvíli podobně provizorní, jako při cestě sem, krajina kolem stále pěkná, 
kopce spíše travnaté, než porostlé pralesem – ten prozatím necháváme za sebou. Překonáním kontinentální rozhraní se dostáváme do 
oblastí, kde už by mělo být lépe a hlavně by nemělo tak pršet. Uvidíme.  

Když sjedeme z vrchoviny níže, čeká nás přejezd asi nejširší řeky, kterou v Kostarice vidíme (když samozřejmě nepočítáme kanály 
Tortuguera). Přes řeku Tarcoles vede dlouhý most, řeka samotná má asi nízký stav vody, podle stavu břehů a délky mostu je v 
období dešťů mnohem vodnatější. Autobus nám zastavuje před mostem a prázdný přejíždí čekat na druhou stranu. Ne proto, že by 
most byl tak chatrný a neunesl váhu obsazeného autobusu – naopak, je velmi stabilní a prohánějí se přes něj jeden za druhým velké 
americké trucky, mnohem těžší, než náš autobus. Atrakce tohoto mostu je jinde. Úzké chodníčky po obou stranách jsou plné turistů, 
místních i cizích. Všichni společně hledí přes zábradlí na částečně vyschlou řeku pod sebou a na její nízké bahnité břehy, kde všude 
se povalují velcí krokodýli. Může jich být na každé straně mostu několik desítek, na „naší“ straně je jich o něco více.  

Krokodýli od menších dvoumetrových až po velké kusy přes čtyři metry dlouhé se povalují podél celého břehu, na souši i na 
mělčinách, kde se nechávají ochlazovat proudící řekou. Pár jich plave přímo v proudu řeky. Lukrativní místa jsou nebezpečnými 
plazy přímo přecpána a krokodýli tam leží jeden přes druhého, každý pohyb je provázen nerudným klapáním zubatých čelistí. 
Polovina z nich má otevřenou tlamu a vystavuje okolí na odiv své zubaté čelisti – ne kvůli zastrašování, spíše vlhkou otevřenou 
tlamou ochlazují tělo. Netušíme, proč se soustřeďují zrovna pod mostem. Nevypadá to, že by je někdo krmil, možná až odejdou 
turisti, tak jim něco naházejí majitelé stánků z břehu řeky, které jsou na turistech závislé. Čím by tady jinak byli živi? Opodál se sice 
v klidu pase stádo koní, ale nevypadají na hlavní potravu.  

Nemůžeme se odtrhnout, taková koncentrace krokodýlů na jednom místě se ve volné přírodě hned tak nevidí. Přecházíme ještě na 
druhou stranu, což není úplně jednoduché a prosté rizika, protože kamioňáci jedou bez zpomalení puzeni právem silnějšího a na 
přebíhající turisty neberou nejmenší ohledy. Druhá strana (po proudu) není tak zajímavá, řeka je tu hlubší a krokodýli nemají tak 
optimální podmínky na odpočinek, takže je jich tady méně. Vracíme se tedy zpět a pozorujeme občasné procitnutí z letargie, kdy se 
nějaký kus přes těla kolegů dere do vody a nechává se proudem unášet na nové místo, kde opět ztuhne s otevřenou tlamou.  

   

Řeka Tarcoles je už součástí NP Carara. Po nasednutí jedeme ještě chvíli a dostáváme se ke vstupní bráně parku, známého 
především hnízděním červených papoušků Ara. Dělíme se na dvě skupiny, abychom příliš nevyplašili případná zvířata. První 
skupina odchází, my zatím šmejdíme podél pralesa a snažíme se něco zahlédnout. Daří se nám nějací ptáci, ještěrka a malí mravenci, 
kteří si vybudovali dálnici po větvi ležící přes potok.  

Když už se nám zdá první skupinka dost vzdálená na to, aby se případná zvířata uklidnila po nájezdu Evropanů, vyrážíme do pralesa, 
po levé straně prudší svah vzhůru, po pravé trochu mírnější dolů. Slyšíme hned po pár metrech šustot, chvíli musíme pátrat po jeho 
původci, než najdeme v zeleném podrostu zeleného baziliška, dokonale maskovaného. Prakticky je vidět jen tehdy, když se 
neprozřetelně pohne. Někteří ho nevidí ani tak. Když se snažíme ukázat jim správný směr, bazilišek napětí nevydrží a mizí 
bleskurychle kdesi v křovinách. A jen o chvíli později totéž v bleděmodrém na druhé straně, tentokrát to je leguán, kolem metru, 
krásně vybarvený. Když pozná, že je prozrazený, také zmizí dříve, než stačíme nachystat fotoaparáty.  

A tím jsme flóru na nějakou dobu vyčerpali. Tedy kromě hmyzu, motýli (včetně jednoho morpha) a mravenci jsou všudypřítomní, 
tady je ještě doplňují cikády. Čím hlouběji se noříme do hlubin parku, tím jsou hlučnější. Nakonec je jejich řev takový, že skoro 
působí fyzickou bolest uší. Když se José snaží o výklad, není prakticky slyšet. Takový cikádí rachot jsme ještě nezažili. Kolem by 
mohli běhat třeba dinosauři a my bychom je neslyšeli.  

Pěkná procházka nakonec končí u říčky s můstkem, kdy se často vyskytují červení papoušci Ara. Dnes máme smůlu. Už když jsme 
potkali vracející se předchozí skupinu, s očima navrch hlavy popisují párek papoušků, který nám nakonec vyplašili a odehnali bůhví 
kam. Samozřejmě se už nevrátili. Naštěstí je uvidíme později na blízkém parkovišti při cestě zpět do San José. To prasátko pekari 
neviděli ani všichni z první skupiny a my už vůbec ne. Prohlížíme si je alespoň na displayích – tak to je to zvíře, které lovil Robinson 
Crusoe. Ještě chytal taky králíčky aguti. Ty uvidíme v Manuel Antoniu, na rozdíl od pekari, na které si budeme muset počkat na 
nějaké jiné dovolené.  

Ještě že s sebou máme Josého. Ten si první všimnul rodinky nosálů koati, je jich všude plno, asi kolem 10, prolézají křoví a hledají 
něco k snědku. Asi bychom je nakonec uviděli i bez Josého, vlastně se nás vůbec nebojí a nevšímají si nás. Zůstávají asi 20 metrů od 
nás, jakoby se nechumelilo. Dokonce nás asi chtějí potěšit, z hustého křoví vyběhnou na břeh říčky pokrytý spadaným suchým 
listím, kde se pozorují mnohem lépe. Když se ještě nad nimi objeví velký modrý motýl morpho, jsme spokojeni a zklamání z 
papoušků a pekari je hned menší. První skupina zase neviděla ty naše nosály, takže jsme si kvit.  
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Cesta zpět je už méně zajímavá, jdeme vyšší cestou, prales je tady trochu řidší a pěkně přehledný, bohužel možná proto nevidíme 
zase nic živého. Až po návratu k bráně na upraveném kruhovém záhonu zahlédneme dalšího velkého leguána, který se nám v 
omezeném prostoru záhonu marně snaží schovat, než najde hustou yuku, pod kterou někam zaleze.  

Pokračujeme čím dál civilizovanější krajinou směrem k moři, chvíli jedeme po Pan Americaně, ze které po pár kilometrech 
odbočujeme dále směr moře. Blížíme se k dnešnímu cíli, projíždíme přístavním městečkem Puerto Quepos, známým exportem 
banánů. Cesta nám sérií zatáček odbíhá od moře na útes oddělující přístav od turistického střediska Manuel Antonio. Z nejvyšších 
bodů jsou místy hezké výhledy na moře, všude jsou půjčovny surfů a podobného vybavení, ubytovny, hostely, restaurace (docela nás 
to překvapuje, tady zase nejsme moři tak blízko). Série restaurací je sjednocena tématem dopravních prostředků, na nejvyšším místě 
cesty stojí restaurace – letadlo (jak jej sem asi dostali přes ty serpentiny), kousek dále starodávný dřevěný železniční vagón, ještě 
dále americká tramvaj.  

Manuel Antonio je typické přímořské letovisko. Široká písečná pláž, lemovaná pobřežní promenádou, samá restaurace. Potřebujeme 
zahnout k našemu hotelu, je však sobota a všude plno lidí, cesta je zatarasena parkujícími auty. Naštěstí se daří sehnat řidiče a po 
chvíli je průjezd uvolněn. Parkujeme u hotelu přímo u vchodu do národního parku. Nejprve se těšíme na luxusní hotel, který stojí 
před námi, ten náš je ovšem vlevo a o poznání méně honosnější. My máme navíc smůlu, protože dostáváme asi nejhorší pokoj, v 
přízemí, s okny na frekventovaný chodník (= pořád zataženo), žádné slunce. Pokoj je neuvěřitelně vlhký, dlažba vlhkem klouže, 
koupelna celá zapařená, zrcadlo zamlžené, malinká sprcha s plísní z vlhka. Vlhkost se snažíme vyhnat fénem (zaplať Pánbůh za něj). 
Celý den svítíme, po každém použití koupelny zapínáme fén, klimatizaci nevypínáme ani při odchodu, protože ta pomáhá také 
trochu pokoj vysušit. Někdy je prostě při přidělení pokoje štěstí, jindy smůla. Doteď jsme si nemohli stěžovat, tady nám to nevyšlo. 
Uvažujeme o výměně, nechceme ale dělat zmatky a říkáme si, že to ty dvě noci vydržíme. A opravdu si nakonec zvykneme, ostatně 
trávíme na pokoji minimum času, když nejsme na výletě, tak se koupeme v bazénu.  

Rychle letíme na pláž, kde bude příjemněji. Moře je sice kalné (úděl písečných pláží), ale zato neuvěřitelně teplé, určitě přes třicet. 
Užíváme si a rochníme se až do západu slunce. A ještě i pak jdeme přímo k hotelovému bazénu, kde chceme smýt sůl. Je také 
příjemně teplý, osvětlený, takže se dá využívat i večer. Obsluha baru vyhlašuje happy hour, zkoušíme, jak umějí piňa-coladu a jsme 
spokojeni. Navíc dostáváme jako pozornost podniku talíř s nějakým pikantním salátem a malými křupavými tortilami. Ani se nám 
nechce ven, ale blíží se večeře, takže nám nic jiného nezbývá.  

Ráno vyrážíme pěšky přímo z hotelu. Dnes to bude s koupáním v Pacifiku, bereme tak s sebou jídlo a pití na celý den, plus ještě 
koupací potřeby – plavky, ručníky. Hned u vchodu do národního parku vidíme, že tady to bude jiné, než jsme byli doposud zvyklí. 
Davy a davy lidí. Manuel Antonio je asi nejnavštěvovanější park, navíc malinký (7 km čtverečných) a všichni návštěvníci tak jdou 
stejnou cestou, připadáme si jak na Václaváku. Kupodivu to nemá vliv na zvířata, kterých je zde více, než kdekoliv jinde. Asi proto, 
že park je izolovaným ostrůvkem lesa uprostřed civilizace a zvířata nemají kam utéct. A prvního tvora vidíme ještě před vstupem do 
parku na dlažbě před pokladnou. Chladí se zde ve stínu malý hroznýš, tak metr a půl.  

  

Kromě nás s naším Josém mají ostatní skupinky vždy s sebou domorodého rangera s dalekohledem na stativu, pokaždé když ranger 
něco objeví (turisti se vůbec nesnaží), našteluje dalekohled a jeho ovečky po jedné prohlížejí (a dokonce přes dalekohled fotí) 
některou z místních atrakcí. To samozřejmě platí jen na pasivní zvířata typu lenochodů, odpočívajících opic, sedících ptáků nebo 
třeba lesního kraba. Leguáni a bazilišci jsou takto nezachytitelní. My jednoho leguána prohlížíme kousek od cesty, když tu po chvíli 
slyším šustění a zahlédnu vytouženého aguti (ten Robinson mě teda poznamenal, ani jsem to netušil, než nám José prozradil, že tady 
žijí a tím oživil vzpomínku na četbu z dětství). Než stačím upozornit ostatní, mizí.  

Sledujeme několik lenochodů, par dravců na stromech, kraba helloween (modrá schránka, červené nohy), pár opic celkem daleko v 
lese. Asi v půlce cesty konečně i opice přímo nad námi na stromech podél cesty – vřešťani. Klidně se pasou, kolem jsou desítky lidí, 
takže se tu nemíníme zdržovat. Asi jsme chvíli mohli, protože když zajdeme za zatáčku a ujdeme pár set metrů, ozve se najednou 
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strašidelný protáhlý řev. Není to jaguár, jak by se mohlo zdát, ale vřešťan. Řvaní musí být slyšet kilometry daleko. Kdo by to do té 
nenápadné opice s chápavým ocasem řekl.  

  

A přicházíme na rozcestí – doprava na pláž, doleva na vyhlídku. Na stromě zahlédneme dvojici datlů, vypadají skoro stejně jako ti 
naši, jen jsou několikanásobně větší, třicet centimetrů mají na výšku určitě. Neváháme a vydáváme se znovu do lesa směrem k 
vyhlídce. Konečně jsme utekli těm davům, tady je liduprázdno, potkáme cestou jen pár menších skupinek. Smažíme se jít potichu a 
zkusit tak objevit nějaké zvíře, opravdu se to zdánlivě vyplatí, protože narážíme na stádečko malp kapucínských. Ovšem brzy 
zjistíme, že jsou tak oprsklé, že tichá chůze nebo hluk jsou jim úplně jedno. Narazili bychom na ně, i kdybychom zpívali a dupali.  

Malpa kapucínská (Cebus capucinus) je nevelká opice z čeledi ploskonosých opic malpovitých (Cebidae). Obývá tropické deštné 
lesy v Jižní a Střední Americe. Svůj rodový název získala podle kapucínských mnichů, jejichž kutny připomíná žluté zbarvení malpy 
kapucínské na hrdle, hlavě a ramennou, které kontrastuje s černě zbarveným zbytkem těla. Na temeni hlavy se občas objevuje černý 
proužek srsti připomínající tvar písmena V. Malpa kapucínská měří na délku kolem 48 cm, přičemž dospělý samec zřídkakdy 
přesáhne hmotnost 6 kg, samice váží obvykle mezi 4 až 5 kg. Chápavý ocas je až 55 cm dlouhý. Samci jsou výrazně větší než samice.  

Žije ve skupinách tvořených 2 až 20 kusy a vedenými jedním dominantním samcem a samicí. Jsou to denní primáti, kteří většinu času 
tráví na stromech, kde se živí zvláště listy, různými plody, květy, stonky a bobulemi. Samice rodí po 157–167 denní březosti jedno 
mládě. Nejvíce porodů probíhá mezi prosincem a dubnem. Mládě je plně odstaveno ve věku dvanácti měsíců a pohlavní dospělosti 
dosahuje ve věku mezi druhým až třetím rokem života. V přírodě se obvykle dožívá 15–17 let, v zajetí to může být i téměř o deset let 
více.  

Dostáváme se přímo doprostřed stáda, které tudy putuje korunami stromů a keřů odněkud někam. Tady se dostávají přes vyšlapanou 
cestu, vyšší stromy jsou daleko od sebe, proto využívají i nižších tenkých větví keřů, skoro se nechce věřit, že je udrží, ale malpy 
mají dobrý odhad. Cestou trhají bobule a hodují. Když svůj trs oberou, pokračují dál. Přeskakují z větve na větev přímo nám nad 
hlavami. Nebojí se přiblížit ani na jeden dva metry, asi i čekají nějaký pamlsek. A jedna se dokonce rozhodne, že si jej vynutí, 
seskočí na zem, přiběhne k nám a zadrápne se za naši igelitku s plavkami. Naštěstí buď ucítí, že žádné jídlo tam není, nebo se poleká 
mého křiku, vycenění zle zuby, zavrčí a uteče. Celkem se tady s opičkami bavíme asi čtvrthodinku, než se všechny dostanou na 
druhou stranu cesty a za neustálého hodování mizí pomalu v pralese.  

   

Po půlhodině vystoupáme na vyhlídku, jsme docela vysoko nad mořem (taky jsme pěkně zpoceni), oceán je odsud nádherně modrý, 
pod námi záliv ohraničený z obou stran útesy a kamenitými ostrůvky. Chvíli se kocháme a vracíme se stejnou cestou zpět. Kromě 
motýlů a vážek už nic nevidíme, až těsně před pláží, u převlékáren a toalet, se mihne leguán. Pláž je tu užší, než ve městě, ale 
mnohem přírodnější. Písek je lemován stromy a keři, kmeny a větve se natahují nad pláž a poskytují tak dostatek stínu na úkryt před 
sluncem.  

Rozkládáme se pod jednou takovou přírodní pergolou a jdeme smýt pot do teplého moře. Kolem nás je spousta domorodců, 
využívajících volného dne (neděle) k pikniku na pláži. Naštěstí si nikdo nevšimne lenochoda přímo na našem stromě jen pár metrů 
nad námi. V okruhu asi dvaceti metrů vidíme ještě další dva, občas je někdo zahlédne a pak se brzy utvoří skupina pozorovatelů. 
Kdyby si všimli i toho „našeho“ , tak máme po klidu.  
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Netrvá dlouho a objevují se o kousek dále i avizované malpy, které tu parazitují na turistech. Někdy jsou vyloženě drzé a vyžadují 
nějakou tu laskominku, nezřídka ji skutečně dostanou. Některé pobíhají po větvích v pralese za pláží, jiné se jen líně vyvalují a 
odpočívají. Jedna se evidentně nudí a zlomyslně si najde našeho lenochoda (spícího, jak jinak) a rozhodne se jej probudit. Opatrně si 
vybere větev mimo jeho dosahu a dlouhou rukou začne lenochoda šťouchat, až ho skutečně probudí. Lenochod je rozumný. Ví, že na 
rychlou malpu nemá šanci a ani se nesnaží bránit, jen mrzutě popoleze výš mimo dosah opice, které tento úspěch stačí a spokojeně 
odskáče jinam. Bohužel mimo dosah opice znamená i mimo náš výhled. Škoda, bylo romantické ležet na zádech a hledět na 
lenochoda, zatímco opodál šumí příboj.  

  

Park ve čtyři zavírá, máme to vypočítané tak, že ještě do té doby stihneme jednu vyhlídkovou trasu s následným vykoupáním. 
Balíme věci a vydáváme se dál po pláži. Ta končí úzkým krčkem, za kterým se opět rozšiřuje do lesnatého poloostrova s kopcem 
uprostřed a vysokými útesy na druhé straně. Překvapeně zjišťujeme, že pláž je na úzkém pruhu země. Z druhé strany, oddělena 
pruhem stromů a keřů (které jsme omylem považovali za velký prales), je další pláž, mnohem větší, romantičtější a naprosto 
opuštěná. Tady se rozhodně musíme vykoupat, ale až po prohlídce poloostrova.  

Stoupáme do prudkého kopce, kolem nás prales. Slyšíme žáby, nevidíme ale nic, jsou dobře schované. Půl hodiny skoro nepřetržitě 
stoupáme, než dorazíme na nejvyšší bod ostrova na útesu nad mořem, který padá z vyhlídky skoro kolmo dolů. A na stromě nad 
propastí dovádí malpa, docela ji obdivujeme, jak věří i tenkým větvičkám, které se pod její vahou nebezpečně prohýbají. Kdyby 
některou větev špatně odhadla a ta se s ní zlomila, bude padat několik set metrů hluboko. A o kus dál narážíme na velké termitiště na 
kmeni jednoho z keřů.  

   

Slyším podezřelé zašustění a zahlédnu malého králíčka aguti. Ten okamžitě strne a ani se nehne, čímž se stává skoro neviditelným. 
Nedá se vyprovokovat ani házenými větvičkami, až když se rozhodnu dostat blíž (ve snaze ulovit nějaký rozumný záběr – což se 
nakonec nepovede, jen snad kamerové záběry trochu vyjdou), tak odskáče pryč tak rychle, že si jej ani nestačíme pořádně 
prohlédnout. Naštěstí objevíme po chvíli ještě jednoho a další pak uvidíme přímo kousek od pláže.  

Podobných vyhlídek je po cestě ještě několik, z té poslední je nejhezčí výhled na pláž, kde jsme strávili část odpoledne. Zahlédneme 
leguána, dva bazilišky (druh se silnýma zadníma nohama, který běhá po vodě – říká se mu proto bazilišek Jesus Christ) a skákavou 
ještěrku. Docela slušný výsledek na hodinovou procházku – a bez Josého a jeho očí.  

Končíme na nově objevené pláži, skoro liduprázdné. To je teprve romantika! A při pohledu z moře je pláž dokonce lemovaná 
vysokými palmami. Chvíli se koupeme, chvíli odpočíváme a pozorujeme malé kraby poustevníčky, každý s jinou ulitkou na zádech, 
jak prolézají pláž a snaží se objevit něco k snědku. Kolem ohryzku z jablka je jich nejméně deset. Dost nás baví jejich zvláštní 
schopnost pohybovat se bez otočení těla do všech směrů.  
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Blíží se závěrečná, oschneme a vydáváme se k východu cestou po pláži. Už i personál parku připomíná pokročilou dobu a vyhání 
opozdilce. Cestou zahlédneme několik leguánů a baziliška, už se z toho stává skoro rutina. Konec pláže je také výrazný – do moře 
vybíhá úzký písečný pruh země a spojuje tak břeh se dvěma útesy, jakoby hrby mongolského velblouda ponořeného do vod Tichého 
oceánu. Projdeme kolem rančerského domečku značícího konec parku a dostáváme se na písečnou rovinu, kterou přetíná úzký mělký 
potůček. Na druhé straně vidíme pás mangrove, abychom se k němu dostali, museli bychom přebrodit, což se nám nechce: cedule 
totiž varuje před fekáliemi ve stoce.  

Volíme raději cestu dál po pobřeží, přelézáme kamennou bariéru (zase ti leguáni, ti jsou tu všude) a dostáváme se na městskou pláž, 
kde jsme se včera koupali. Dnes už jsme nakoupaní dost a vracíme se rychle do hotelu, abychom stihli bazénovou happy-hour.  

Hned před pokojem nás chytnou sousedi, že nad hotelem jsou vřešťani a na cestičce leguán. Leguána objevujeme hned (a svým 
otravným focením ho zaženu do kanálu na dešťovou vodu), vřešťani jsou ale fuč, jen po kraji lesa běží opět aguti. Rozhodujeme se 
rychle – odkládáme věci a tak, jak jsme, vyrážíme po cestičce do pralesa. Brzy nás ta lehkovážnost mrzí – jsme jen v nazouvacích 
botách k vodě a hned na začátku lesa je na ceduli důrazné varování před hady. Jdeme vysokou vrstvou suchého listí, hada bychom 
zahládli asi až poté, co bychom na něj šlápli.  

  

Tady cítíme, že jsme úplně sami v celém tomto kusu pralesa. Slyšíme zvuky přírody, blíží se západ slunce. Jdeme asi půlhodinku, už 
jsme kus mimo doslech a dohled civilizace, když slyšíme známé šustění. Když jsme tu sami dva ve stmívajícím se pralese, hned je 
každý zvuk mnohem zlověstnější. Utěšujeme se, že jaguáři a oceloti by tak blízko města nebyli a smažíme se najít původce zvuků. 
Jdeme po sluchu co nejblíže a překvapeně zjišťujeme, že zvuky jdou seshora. Konečně je vidíme. Dostali jsme se pod putující 
vřešťany. Vysoko v korunách stromů pozorujeme opice, jak skáčou z větve na větev, ze stromu na strom. Bez hnutí fascinovaně 
sledujeme jejich šikovnost. Zažíváme nejautentičtější pocit sepjetí s přírodou z celé dovolené. To není žádná safari, tady vřešťani 
skutečně žijí.  

Celé stádo, asi dvacet kusů, postupně mizí hluboko v lese před námi, až poslední dominantní samec se na chvíli zastaví na stromě 
přímo nad námi a pár minut nás hlídá, jestli náhodou nechceme jeho svěřence pronásledovat. Když se uklidní, že ne, dožene konec 
výpravy a mizí i on. A my se vracíme, nic hezčího bychom asi stejně neviděli, tma je čím dál větší a čeká nás cesta klouzajícím 
listím z prudkého kopce zpět do města a našeho hotelu.  

Jsme ještě pořád od mořské soli, bereme si tedy ručníky a spěcháme do bazénu. Protože máme chuť každý na něco jiného a zdejší 
happy-hour neumožňuje dát si za jednu ceny dva různé drinky, dáváme si po dvou koktejlech – dvoje Daiquiry a dvě Bloody Mary. 
Bohužel dnes bez tortilek a salátu, ty nás včera měly asi jen nalákat. Z bazénu nás zase vyžene až blížící se večeře.  
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Ráno kupodivu prší, tady jsme to už skutečně nečekali, ale je vidět, že jsme pořád v Kostarice. Odhlašujeme se a nasedáme do 
autobusu. Jedeme stejnou cestou zpět, kousek před Cararou řidič José prudce přibrzdí a zajíždí na parkoviště – strom na jeho okraji 
je hustě obsypaný červenými ary. Tak jsme se jich přece jen dočkali. Papoušci sedí a prohrabávají si křídla, občas některý přeletí na 
jinou větev, později i na další stromy a keře podél parkoviště. Když se chystáme nasednout, přestává to bavit i většinu papoušků, 
zvednou se a zamíří do dálky. My se vracíme na Pan Americanu a míříme do San José.  

Ještě jednou stavíme u krokodýlů na mostě přes Tarcoles, to si nemůžeme odpustit, i když se to duu José+José moc nelíbí, protože 
jsme se u papoušků zdrželi a není jasné, jak budeme stíhat oběd. Cesta nakonec ubíhá docela dobře a rychle, oběd máme v restauraci 
spojené s velkým suvenýrovým obchodem a to znamená další zdržení, tentokrát plánované. Moc stánků se suvenýry v Kostarice není 
a tradiční obchůdky mají omezený sortiment, navíc všechny téměř stejný, takže tento velký obchod prolézáme důkladně. Je před 
námi poslední den a tak nazrál čas na nákupy. Dnes máme takové velkoobchody na cestě dva. Jeden u oběda a druhý u dílny na 
dřevěné výrobky, hlavně tradiční kostarické volské potahy ve zmenšené podobě typického suvenýru ve městečku, specializujícím se 
právě na tradiční rukodělné výrobky (jen pár kilometrů před San José).  

A ještě jednu zastávku budeme mít – tentokrát ve výrobně skutečných volských potahů na cukrovou třtinu a vůbec na zemědělské 
produkty. Pestře malované volské potahy se dvěma dřevěnými koly vysokými jako celý vůz jsou vizitkou místního zemědělce, asi 
jako u nás byly dříve malované domy na jižní Moravě. Proto na nich nešetří. Vyrábí se tradičními postupy, ale jen v námi navštívené 
továrně jsou i stroje poháněny tradičním pohonem – silou vody, žádná elektrika. Škoda, že jsme byli jednou z posledních exkurzí v 
tomto rodinném podniku (vlastněném třemi bratry, současně majiteli i zaměstnanci), firma pomalu krachuje a bude prodána, zrušena 
a zbourána, aby mohla být jinak využita cenná parcela v centru hlavního města.  

Na strouze, která se tu kdovíjak vzala, se točí obří vodní kolo, které soustavou kol a transmisí převádí sílu vody na točivý pohyb, 
pohánějící katry, pily, frézy i vrtačky. Jen k samotnému sestavení vozíku a k jeho natření barvou a vymalování ornamenty voda 
potřebná není. Podnik je více než stoletý a i většina strojů pochází spíše z předminulého století, než ze století dvacátého. Technikovy 
oči si přijdou na své.  

  

José s námi před volským potahem.  

Když už jsme tedy dorazili do hlavního města, čeká nás okružní jízda po jeho pamětihodnostech. José nás varuje před odpolední 
špičkou a pak se při občasném zastavení tváří jako: „Vidíte, já vám to říkal!“, ale proti běžnému pražskému provozu to je brnkačka. 
Jedeme skoro plynule, cestou míjíme ty památky, tedy 4 kostely, jednu železniční stanici a nějaké hudební pavilony na náměstích. O 
nevzhledných budovách různých vládních institucí ani nemluvě. Jen slušnost vůči Josému nás nutí poslušně otáčet hlavy a souhlasně 
pokyvovat: „Ano, vidíme, pěkné.“  

Spíme ve stejném hotelu, jako první noc. Pěšky po krajnici rušné cesty se vydáváme do nákupního střediska a koupit si něco k 
večeři, vyhrává u nás KFC (trošku to neodhadneme a nakoupíme víc, než večer dokážeme sníst). Scházíme se večer na pokoji s 
Jindřiškou, Jardou, Jiřinou a Lumírem a dopíjíme zásoby desinfekčních nápojů, tedy slivovice, hruškovice a whisky. Nějak přitom 
ani nepostřehneme, že se prý trochu zachvěla země při jednom z mnoha místních zemětřesení, dovíme se to až ráno od kolegů. 
Taková událost a my ji propijeme…  

Ráno kompletně sbaleni na dlouhou cestu nakládáme zavazadla, jen lehce oblečeni na dnešní teplý den, kdy nás čeká ještě program. 
Vyrážíme brzy, dokonce přehlasujeme Josého, který se chce stavit na kávové farmě, a přesvědčíme ho, že chceme nejdříve na sopku 
Poás, která se prý každý den kolem desáté zahalí do mraků a není už na ní nic k vidění, jen bílá tma. A to nechceme riskovat, 
prozatím počasí vypadá dobře, jen to nezakřiknout.  

NP Vulkán Poás.  
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Rozloha: 6,506 ha. Národní park se soustřeďuje kolem vulkánu Poás a nachází se v provincii Alajuela, 47 km od města Alajuela. Je 
jedním z nejstarších, nejznámějších a také nenavštěvovanějších národních parků. Vulkán Poás je aktivní stratovulkán a tyčí se do 
výšky 2 708 m n. m. Hlavní aktivní kráter je 1,3 km široký a 300 m hluboký. Na dně je jezero s horkou vodou o průměru 350 m 
(teplota vody 40 °C), které má za jasného počasí blankytně modrou barvu. Severně od hlavního kráteru se nachází vyhaslý kužel Von 
Frantzius, místo nejstarší sopečné aktivity. Další z vyhaslých kráteru je zaplněný temně modrým jezerem Botos (průměr 400 m) a 
zhruba 7 500 let již nevykazuje žádnou sopečnou aktivitu. Voda z jezera Botos pochází z dešťů a je řekou Angel (přítok řeky 
Sarapiquí) odváděna až do Karibiku. Vulkán Poás má dlouhou historii sopečné aktivity, první záznamy pocházejí z let 1747 a 1834 
(popel z vulkánu se rozšířil až do vzdálenosti 30 mil). V roce 1910 Poás vychrlil sloupce popela až do výšky 8 000 m, výraznější 
sopečná aktivita se opakovala v letech 1952 – 1954. Současná sopečná aktivita Poásu se omezuje na cyklické erupce podobné 
gejzírům (proudy bahnité vody spolu s vodní párou). Od roku 1989 mírně vzrostly emise plynů, které vyvolaly kyselé deště ničící 
kávové plantáže v Centrálním údolí.  

Drápeme se do výšky až k vrcholu sopky, kousek pod vrcholkem nás zastaví zavřená brána parku. Je za 5 minut osm a musíme tak 
chvíli čekat. Zato budeme dnes první. Od parkoviště se jde kus pěšky do kopce k vyhlídkovým plošinám – nižší přírodní, jen 
ohraničené dřevěným zábradlím, a k vyšší umělé, odkud by mělo být možné pořídit i panoramatické snímky. Hledíme před sebe do 
kráteru uvnitř kráteru. Velký původní kráter je částečně zhroucený, ale část jeho okraje je jasně zřetelná zejména v pravé části. Levá 
část byla zničena dalšími výbuchy a výlevy lávy, mrtvé lávové pole se táhne do dálky až do údolí, zcela holé a pusté. Uprostřed je 
kruhový kráter vyplněný světlezeleným jezerem, neustále zahaleným do výparů z něj vycházejících. Jen když trochu foukne a vítr 
páry rozežene, otevře se na chvíli pohled na jezero. Naštěstí teď po ránu jsou výhledy ještě dobré a jezírko vidíme, až se hora později 
zahalí do mraků, nebude vidět nic.  

   

Chvíli se kocháme, škoda, že máme pořád v čerstvé paměti neskutečné scenérie indonéské, které tu zdejší překonávají. A barva 
jezírka je spíše bledě zelinkavá, než blankytně modrá. Navíc nás tady nepustí blíže, třeba až na hranu kráteru, ať už aktivního 
vnitřního, nebo aspoň původního většího, vnějšího (i když nějaká cestička tam vidět je). Třeba jsou zdejší výpary jedovaté. Takže 
my nejvíce obdivujeme ponurou scenérii lávového pole klesajícího do údolí.  

Čas ubývá a my ještě chceme vidět druhý kráter, starší a výše položený Botos. Vyrážíme směrem k němu skrz zakrslý trpasličí 
deštný prales – zmenšenou kopii dospělého pralesa, kde stromy dorůstají do výšky jen pár metrů, namísto klasických stromů 
vysokých desítky metrů. Oč je nižší, o to je hustější a neprostupnější. Stromy a keře tu vytvářejí svými spletenými větvemi nad 
našimi hlavami tunel, téměř nepropouštějící světlo. Cesta vede stále do kopce, litujeme, že jsme nevyrazili dříve, naštěstí zvládáme 
cestu (podle cedulí skoro hodinovou) za necelých třicet minut.  

Kráter Botos je zalesněný, skoro by se neřeklo, že je to vrcholek sopky – prostě se před námi otevře modré jezero sevřené okolními 
lesy. Je tu méně lidí a tedy klidnější atmosféra. Jezero je chráněné před větrem a hladina se tak ani nehne, je klidná jako olej. Klidné 
a pohodové místo. Nemáme moc času na kochání, musíme se vrátit. Dolů se nám jde mnohem lépe, než předchozí stoupání, takže 
nám zbude ještě chvíle času a můžeme se vrátit na pár okamžiků k hlavnímu živému kráteru. Slunce mezitím vystoupilo výše, jezero 
s kráterem má teď trochu jasnější barvy, ale už vidíme, jak se kolem honí mraky a vypadá to, že za chvíli nebude vidět nic. Vracíme 
se do busu a sjíždíme do trochu nižších poloh.  

  

Čekají nás zahrady a vodopády La Paz. Exotickou přírodu svahů sopky a padající potoky využili majitelé k vybudování sítě stezek 
podél zdejších pěti vodopádů a k postavení několika voliér a tématických staveb, předvádějících návštěvníkům místní flóru a faunu. 
Bohužel zemětřesení před dvěma roky část areálu poničilo a přístupné jsou jen vodopády dva. Bylo poničeno několik vesnic a 
příjezdová silnice. Jedeme po provizorně opravené cestě a sledujeme zemětřesením rozbořené a opuštěné domy kolem.  

Areál má opravdu formu zahrady, vše je upravené, chodníky dlážděné, záhony odplevelené. Víceméně individuálně procházíme 
jednotlivými pavilony směrem od vstupu dolů k vodopádům. Začínáme ptačími voliérami. Volně v nich nad námi poletují ptáci 
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modří, zelení, červení a žlutí, mnohé už známe z navštívených národních parků.  

   

Ve voliéře uprostřed voliéry mají vyhrazené místo tukani, jeden však asi uletěl skrz řetězový závěs nahrazující dveře a sedí na 
stromě před klecí s jeho kamarády. Aspoň se pěkně fotí, vůbec nemá strach a nechá nás pořídit si záběry ze všech stran (a z 
vedlejšího stromu nás pozoruje datel, mnohem menší, než jsme viděli v Manuel Antoniu). Tento tukan má krásně žlutou hruď a žlutý 
zobec s černým spodkem. Poslušnější tukani ve vnitřní voliéře jsou trochu jiní, mají zobáky více barevné, ale paradoxně méně 
efektní, než je ta křiklavě žlutá. Jeden z nich se šikovně snaží dostat do truhly s krmením a hned nám je jasné, k čemu využije zobák 
skoro stejně dlouhý, jako zbytek těla.  

Za vnitřní voliérou je ještě další vnitřní klec, tentokrát s velkými červenými papoušky ara. Mříže mají malá oka, asi by se jinak 
dokázal prostříhat ven, bohužel nám to trochu kazí záběry. A že je pořád otočený zády, to také na fotkách není ono.  

  

Další velkou voliérou je motýlárium. Volně tu létají stovky různých motýlů, ve speciálních místnostech můžeme sledovat i další 
vývojová stádia – hlavně housenky. A trochu nelogicky zde v malé kleci spí párek lenochodů, tak propletených, že nejdříve 
myslíme, že je tu jen jeden, až z boku vidíme druhou hlavu. Nejvíce zde létají samozřejmě nejefektnější morphové. Někteří jsou tak 
ochočeni, že si i sednou na ruku či rameno. A spousta jich taky leží po zemi mrtvá, asi stářím, motýli nemají moc dlouhý život.  

   

Přicházíme k restauraci, kde budeme obědvat, a v jejím suterénu procházíme serpentárium se sbírkou hadů a sousední herpetárium s 
bazilišky a leguány. Poznáváme mezi nejjedovatějšími hady i zmiji, kterou jsme těsně míjeli v Arenalu. Před restaurací jsou krmítka 
pro kolibříky, není jich tu však tolik, jako bylo v Monteverde, hlavně nevidíme ty krásné modré. Sestupujeme níže skrz orchidárium 
(nic moc) až k expozici, na kterou se nejvíc těšíme a která se nám opravdu nejvíce líbí, k žabímu herpetáriu.  

Na první pohled jsou tu dvě menší místnosti plné rostlin s velkými zelenými listy. Až když si všimneme cedulek tvaru žáby, víme, 
kdy máme hledat. Každá cedulka totiž označuje skrývající se žabičku, kterou bychom jinak přehlédli. Většinou jsou ve schouleném 
tvaru zelené, přilepené ke spodní straně listu, případně sedící v jeho úžlabí. Bez cedulek bychom byli nahraní a i s nimi je to občas 
rébus.  
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Naštěstí je tu hlídač, který nám předvede zdejší chloubu, rudookou stromovou žábu, jednu z nejhezčích žab. Je krásně neonově 
zelená, bříško žluté s modrým pruhovaným vzorem, přísavky na nohách oranžové, na hlavě obrovské (ale skutečně obrovské) 
červené oči se svislou černou zorničkou. Nádhera. Hlídač ji prstem vybídne k pohybu a roztažení končetin, tím získáme nejhezčí 
záběry. Dokonce si nenápadně i sáhneme, když vidíme, že s tím jedovatým povrchem kůže to nebude tak hrozné, jak jsme se 
obávali. Je neodolatelná. Vypadá jako umělá a skoro se nechce věřit, že to je výtvor přírody.  

Další podobnou, ne tak pěknou žabičku vidíme kousek dále na stěně. A skvrnitou zelenočernou žábu (maskáčovanou) vidíme v 
druhé místnosti v jednom z květináčů, ze kterých rostou zdejší kytky. Pro nás jsou žáby vrcholem La Pazu.  

Zbývá navštívit skanzen – statek, dostaneme ochutnat dva různé kusy sýru, mléko odmítáme. Kráva leží ve výběhu za domem, 
vpředu je vystaven volský potah s dvěma voly a červeným malovaným vozíkem.  

S hrůzou zjišťujeme, že se blíží čas oběda a my asi nestihneme vodopády. Nasazujeme sprinterské tempo a utíkáme po schodech 
dolů svahem k prvnímu vodopádu. Cestou potkáváme kolegy, kteří nás ujišťují, že to nemůžeme stihnout. První vodopád je trochu 
stranou, musíme přejít most, ze kterého je na něj nejhezčí pohled. Kousek před námi padá ze svahu dolů proud vody, pod naším 
můstkem hučí divoký tok říčky, všude kolem deštný prales s liánami. Dostaneme se pak dále cestičkou až přímo k dopadu vodopádu, 
to už ale není ono.  

  

Rychle k druhému vodopádu – ještě níže po toku. Nejdříve se ocitáme vlastně nad vodopádem, pak nás další kovové schodiště 
zavede skoro pod padající vodní stěnu zhruba v polovině svahu. Pokračujeme k vyhlídce na vodopád z větší dálky a poslední 
vyhlídková plošina je znovu přímo pod dopadem – tady se moc nezdržujeme, protože tu stříká voda a je tu vlhko.  
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Rychle se vracíme nahoru, jde to samozřejmě hůře, trochu se zapotíme, i když slunce dávno zalezlo za mraky. I když nám nikdo 
nevěřil, prokážeme dobrou kondici a úderem jedné hodiny sedíme s ostatními v restauraci. Dobře poobědváme a využíváme toho, že 
ostatní ještě sedí, a jdeme na poslední nenavštívené místo, klec s velkými kočkami. Mají tu několik ocelotů – překvapuje nás, jak 
hlasitě předou, jako domácí kočky. Oceloti jsou aktivní a procházejí se po kleci na rozdíl od jaguárů, kteří vedle klidně spí.  

Vracíme se do restaurace na toalety, postavené ve stylu doby kamenné a Flinstonových. Nejzajímavější jsou umývadla – 
kvazikamenná, s kanálkem místo kohoutku. Otočí se kamennou koulí u umývadla a z kanálku začne téct voda do kamenného 
trychtýře. Nádhera. Už menší nádhera nás čeká venku, kde se mezitím rozpršelo.  

Čeká nás poslední bod kostarického programu, kávová plantáž. Nic nového se nedovíme, o ochutnávku kávy se musí trapně požádat 
a samotná káva nám přijde dost kyselá. Nic jiného jsme nečekali, takže zklamaní nejsme. Kdo ještě kávu neviděl, užívá se to úplně 
jinak, má možnost si prohlédnout červené plody, které na některých keříčcích ještě zbyly, přestože sklizeň již skončila a představit si 
pracnost pěstování a sběru kávových zrn, v Kostarice zásadně jen odrůdy arabica (robusta je kvůli udržení kvality zakázaná 
zákonem)  

Z farmy jedeme přímo na letiště, tam se převlékáme, utrácíme poslední drobné a na čas odlétáme do Evropy. Máme opět dvojku u 
okna, to je výborné. Tentokrát letíme na noc, chvíli si čteme, abychom se unavili, dost velkou část cesty prospíme. V Madridu máme 
trochu času, nakoupíme v duty free nějaké sýry a už jen čekáme na spoj do Prahy. Loučíme se zbytkem výpravy, který pokračuje 
směr Vídeň, zatímco my s Jindřiškou a Jardou poletíme na Ruzyň. Předem objednané taxi už na nás čeká.  

Záznam TV pořadu Travel Journal s Liborem Novotným, Kostarika: 
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