
Thajsko 2003 
Termín:  

14.2.2003 - 2.3.2003 (včetně prodloužení na ostrově Koh Samui) 

(CK FIRO Tour) 

 

Když jsme asi před třemi lety neprozřetelně slíbili dětem, že je jednou (až povyrostou) 
vezmeme na dovolenou do Thajska, tak jsme nepředpokládali, že je to zaujme natolik, aby 
si to pamatovali. To jsme je ale podcenili, od té doby se každý rok ptají, kdy už tam 
poletíme. A protože sliby se mají plnit, tak jsme letos objednali trochu komerčněji laděný 
zájezd než obvykle. Ale když už se máme trmácet takovou dálku, tak přece nestrávíme 
dovolenou na pláži u moře, když jsou v Thajsku tak pěkné poznávací okruhy. Bohužel v 
Thajsku je sezóna v době školního vyučování, a tak jsme vybírali alespoň zájezdy s 
termínem v době jarních prázdnin. Náhodou právě na prázdniny vyšel Velký okruh Thajskem 
– Klasik u naší oblíbené cestovky – FIRO Touru. Přiobjednali jsme si ještě týden na ostrově 
Koh Samui v lepším hotelu Fairhouse Resort (****), aby došlo i na to koupání a 
šnorchlování, protože být v Thajsku a neokoupat se by byla škoda. A tak jsme v pátek večer 
odletěli chartrovým letem s leteckou společností Travel Service přes Omán do Bangkoku. 

Thajsko, Thajské království, thajsky Prathet Thai – stát v jihovýchodní Asii v Zadní Indii; 513 115 km2, 58,8 
mil. obyvatel (1995), hustota zalidnění 115 obyv./km2, hlavní město Krungthep (5,6 mil. obyvatel, 1993); úřední 
jazyk thajština, měnová jednotka 1 thajský baht (THB) = 100 satangů. Administrativní dělení: 7 oblastí 
rozdělených na 76 provincií. – Největší část země pokrývá nížina v povodí řek Menam a pohraničního 
Mekongu na východě. Na severozápadě a severu horská pásma Tanen Taunggyi (nejvyšší Doi Inthanon, 2 
595 m n. m.), Luang Prabang a Dong Phraya Fai. Jižní část území zasahuje na Malajský poloostrov (šíje Kra o 
min. šířce 40 km). Tropické monzunové podnebí; průměrné měsíční teploty 22 – 28 °C, roční srážky 1 000 – 5 
000 mm. Porosty vlhkých lesů, v nížinách a podhorských plošinách savany. – Obyvatelstvo tvoří zejména 
Thajci (80 %, 1983, nejvíce Siamové a Laosané), dále Číňané (12 %), Malajci (4 %). Náboženství buddhistické 
(95 %, 1992), muslimské (4 %). Přirozený přírůstek obyvatel 1,2 % ročně (1995). Střední délka života mužů 66 
let, žen 71 let (1995). Negramotnost 11 % (1985). Urbanizace 18 % (1993). – Jedna z hospodářsky 
nejdynamičtěji se rozvíjejících zemí; rychle rostoucí průmysl a významný cestovní ruch, význam zemědělství 
klesá. Hrubý národní produkt 2 040 USD/obyv. (1993). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 56 % v 
zemědělství, 17 % v průmyslu (1993). Obdělává se 41 % plochy, louky a pastviny pokrývají 2 %, lesy 26 % 
území (1993). – Pěstuje se rýže (18,4 mil. t, 1994, 6. místo na světě, 50 % orné půdy), kasava (21 mil. t), 
cukrová třtina (37,6 mil. t, 7. na světě), kukuřice, tropické ovoce (zejména ananas a banány), kaučukovník (1,7 
mil. t), palma kokosová, sója. Chov skotu (7,6 mil. kusů, 1994), buvolů (4,3 mil. kusů). Významný rybolov (3,3 
mil. t, 1993). Těžba dřeva (38 mil. m3, 1993). – Těží se hnědé uhlí (15 mil. t, 1994), cín, zinek (446 000 t), 
olovo, fluorit, ropa, zemní plyn (8,1 mld. m3). Průmysl strojírenský, hutnický (neželezné kovy), elektrotechnický, 
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potravinářský, textilní, petrochemický, chemický. Hustá dopravní síť. Hlavní přístav Krungthep. Rozvinutý 
cestovní ruch; 6,5 mil. zahraničních návštěvníků ročně (1995), příjmy z mezinárodního cestovního ruchu 6,6 
mld. USD (1995). – Území osídleno již v paleolitu. Z 8. – 7. tisíciletí př. n. l. pocházejí nejstarší doklady 
domestikace rostlin. V 1. tisíciletí n. l. osídleno převážně Mony. Po osvobození z nadvlády Funanu v 6. stol. 
založen svaz monských států, na jihu vliv ŠRÍVIDŽAJI. Od 7. stol. pronikání Thajů z jižní Číny (Nan-čao). V 11. 
– 13. stol. Khmerové dobyli Dváravatí, jeden z monských států (centrum v Lopburi); počátek khmerského vlivu 
(poprvé se objevuje jméno SIAM). 1238 Šrí Indráditja porazil Khmery a založil raný thajský stát 
SUKCHÓTCHAJ. V roce 1378 podroben AJUTTCHAJOU, jež ho 1438 anektovala. V 16. stol. několik 
barmských vpádů, 1767 Ajuttchaja vyvrácena Barmánci. V roce 1782 Ráma I. založil dodnes panující dynastii 
ČAKRÍ. V průběhu 19. stol. byly uzavřeny nerovnoprávné smlouvy s Velkou Británií, USA a Francií. V roce 
1896 britsko-francouzskou smlouvou uznán (jako nárazníkové území mezi britskými a francouzskými 
koloniemi) za nezávislý stát. Reformy krále Rámy V. (vládl 1868 – 1910) vedly k modernizaci země. Po státním 
převratu 24. 6. 1932 byla absolutistická monarchie přeměněna na monarchii konstituční. 24. 6. 1939 byl Siam 
oficiálně přejmenován na Thajsko. Za 2. světové války spojenec Japonska. Za současného panovníka Rámy 
IX. četné vojenské převraty. Od 80. let se Thajsko stalo přední průmyslovou zemí (jeden z “asijských 
ekonomických tygrů”). Vojenský převrat v únoru roku 1991 vedl k zavedení politickému pluralismu. – Thajsko je 
nezávislá konstituční monarchie. V čele státu je král; trůn je dědičný v mužské linii dynastie Čakrí. 
Zákonodárným orgánem je dvoukomorové Národní zákonodárné shromáždění, které se skládá z Poslanecké 
sněmovny (360 členů, funkční období 4 roky) a Senátu (244 členů, funkční období 6 let). Poslední volby do 
Poslanecké sněmovny se konaly v červenci 1995. Král Rama IX. Pchúmipchón Adundét (* 5. 12. 1927). 

Cesta do Ománu Boeingem pro necelých 200 cestujících trvala asi 5,5 hodiny, na letišti v 
Musqatu jsme měli hodinovou možnost protáhnout se před skoro šestihodinovým letem dále 
do Bangkoku. Omán je hornatá pouštní země a přílet nad pustými horami má své kouzlo, 
stejně jako přechod ze zimní Prahy (teploty hluboko pod nulou) do rozpálené pouště s 
teplotami přes 30 stupňů. Od letadla nás vezl nízkopodlažní autobus do strohé tranzitní haly, 
poprvé jsme zde měli možnost zaregistrovat zouvací mánii, která je pak v Thajsku dotažena 
k naprosté dokonalosti. Zde bylo několik párů bot odloženo před mužskou modlitební 
místností, samozřejmě muslimskou. 

Současně s tankováním paliva do letadla zapracoval servisní technik na opravě palubního 
videozařízení, takže druhou část letu jsme měli trochu zpestřenou filmem na vyklápěcích 
LCD displejích, ovšem mně nefungovala sluchátka, takže jsem se ani nesnažil sledovat děj 
a snažil jsem se raději podřimovat. Ožil jsem při roznášení teplého občerstvení (první teplé 
jídlo bylo už po cestě do Ománu, před mezipřistáním jsme dostali ještě bagetu). Letušky se 
v Ománu vyměnily, bohužel tato nová směna odbývala roznášku nápojů, takže jsme trochu 
trpěli žízní, přestože jsme si několikrát o pití řekli.  

Po přistání v Bangkoku jsme bez větších problémů absolvovali celní formality - všichni jsme 
museli už v letadle vyplnit důležitý příletový formulář, který se všije do pasu a odevzdává se 
při opuštění Thajska. Jen jsme dovyplnili formulář i pro Jirku, který ještě nemá vlastní pas a 
podle letušek se na něho neměla tato povinnost vztahovat. Při východu z příletové haly 
panoval trochu zmatek a nám se povedlo zabočit doleva místo doprava, takže jsme nemohli 
chvíli najít delegáta, který nás tu měl čekat. Naneštěstí už nebylo možno se vrátit do 
střeženého prostoru, takže jsme museli vyjít ven před letiště. První krok za dveří do tmy 
thajského večera nám způsobil šok – po klimatizovaných letištních prostorech jsme si 
připadali jako v prádelně – takové zde je vlhko a dusno. Po chvíli přemlouvání se mně pak 
povedlo přesvědčit dozor u vchodu do hlídaných prostor, aby mne pustili zpět do haly. Tam 
jsem našel zárodek naší skupiny okolo delegáta s cedulí FIRO a ten mně poradil, jak se dá 
přijít z venku nehlídanými dveřmi. 

I po několika desítkách minut jsme pořád ještě nebyli všichni. Pak přišly první poplašné 
zprávy od odbavovací přepážky, že jedna z účastnic má problémy s celníky, protože už 
kdysi v Thajsku byla a při odletu jí celníci nezaregistrovali do evidence vrácený imigrační 
formulář, takže ji teď nařkli z nelegálního opuštění Thajska (přestože razítky v pasu měla a 
při vystavování víza se na žádný problém nepřišlo). Jako nežádoucí osoba neměla být nyní 
vpuštěna do země. 
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Na tento problém se ukázaly být pravomoci našeho delegáty nedostačující, nepomohla ani 
místní delegátka a bylo nutno volat zástupce české ambasády. My ostatní jsme zatím šli 
čekat do autobusu. Již před autobusem nás obklopily místní dívky oblečené v pestrých 
folklórních šatech, nebyly to ale ty dívky, kterými je Thajsko známé, ale jen hostesky tvořící 
pozadí k fotografování – každý z nás dostal kolem krku pentli s živými orchidejemi a každá 
rodina s hosteskou byla vyfocena. Fotky v zeleném papírovém rámu byly ke koupi další den 
v hotelu (asi za 150 bahtů), škoda že zrovna naše se příliš nepovedla kvůli odrazu skla 
sousedního autobusu. 

Čekání v autobuse bylo dlouhé a nepříjemné – více než hodinu jsme unavení čekali na 
vyřízení problému u celníků, celou dobu byla puštěna klimatizace, kterou nešlo téměř vůbec 
regulovat a my jsme tak paradoxně v tropickém prostředí trpěli zimou. Občas jsme si 
vystoupili před autobus, ale zde bylo zase nepříjemné dusno a začaly se objevovat protivné 
mušky, které nás zahnaly zpět do vychlazeného autobusu. Když pak náš delegát zavelel k 
odjezdu, protože případu se ujala ambasáda, všichni si oddechli. 

Delegát našeho zájezdu byl menší štíhlý třicátník Hynek Šmehlík, specialista na Asii. 
Přestože jsme zpočátku měli trochu obavy z jeho projevu (pořád odkládal některá témata na 
později), v dalších dnech se ukázal jako výborný průvodce, který celý zájezd perfektně 
zvládl organizačně i výkladově, dostali jsme asi kompletní informace o všech navštívených 
místech ve srozumitelné formě doplněné mírným humorem. 

Bangkok, Krungthep – hlavní město Thajska, u ústí Menamu do Thajského zálivu; 5,6 mil. 
obyvatel (1993). Politické, hospodářské a kulturní středisko státu. Průmysl potravinářský, 
dřevozpracující, textilní, papírenský, strojírenský, chemický, cementářský, sklářský. 
Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště, přístav. Divadlo, muzeum, univerzita (1917) a další 
vysoké školy, vědecko-výzkumné ústavy. Cestovní ruch. – Založen v roce 1782 jako nové 
hlavní město Siamu. Stará část města stojí na pilířích a pontonech. 

Hotel Mandarín v centru moderní části Bangkoku nás velmi mile překvapil, je velmi pěkně 
zařízený v orientálním duchu. Dostali jsme klíče od pokojů a šli jsme se rychle ubytovat. 
Stihli jsme jen uložit unavené děti do postelí a už jsme utíkali na sraz s Hynkem, který nám 
slíbil noční návštěvu centra spojenou s individuální večeří – v programu avizovaná večeře s 
vystoupením byla kvůli zdržení odložena na následující den. Přestože bylo půl hodiny před 
půlnocí místního času, život ve městě jakoby teprve začínal. Všude davy lidí, všechny 
krámky a pouliční stánky byly otevřené. Prošli jsme kolem moderního čínského chrámu 
(všichni fotili a natáčeli, později po několika dnech v Thajsku nám už podobný chrám nestál 
ani za otočení hlavy) a po necelých deseti minutách chůze jsme se dostali na hlavní třídu. 

Tady jsme dostali rozchod. Jít po hlavní třídě znamenalo prodírat se davy lidí mezi hlučnými 
pouličními prodavači a stánkaři, na stáncích převládalo jídlo (pro turisty evidentně životu 
nebezpečné), textil, hodinky, dalekohledy, suvenýry, CD, počítačové programy, kravaty a 
podobný sortiment. Raději jsme zahnuli do vedlejší ulice, čímž jsme se ocitli uprostřed 
Pudongu – čtvrti červených luceren plné celkem pěkných mladičkých Thajek, navzájem si 
velice podobných. Prakticky v každém domě je bar s vystoupením (na přízemí jen tanec u 
tyče, co se děje v patře lze odhadnout podle nabídek neodbytných nadháněčů s leporely 
fotografií). Po ulicích se vodí opilí tlustí Němci s maličkými Thajkami – někdy s jednou, jindy 
se dvěma a občas i s více najednou. Celá čtvrť není příliš rozsáhlá, dá se obejít za půl 
hodiny chůze, ale barů jsou zde možná stovky a holek snad tisíce, jak se vše může uživit na 
turistickém ruch je naprosto nepochopitelné, zvláště když podle našeho dojmu jsou 
zákazníci většinou hlavně Němci. Práce v tomto „průmyslu“ není v Thajsku považována za 
podřadnou, mnoho zdejších dívek tak živí celé své rodiny žijící v horách na severu a jsou 
doma přijímány jako velmi úspěšní lidé. I po konci kariéry zůstávají v Bangkoku a pracují na 
jiných pozicích dále. V posledních letech prý je zde velké konkurence z východní Evropy, ale 
my jsme nic podobného nezaznamenali. Tuhle část Bangkoku nemáme zdokumentovanou 
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fotograficky ani na kameře, protože člověku přijde nepatřičné v těchto místech fotit, kdo ví, 
jaké by to mohlo vyvolat reakce.  

Vrátili jsme se po chvíli jinou cestou na hlavní třídu a vyhledali jsme restauraci s relativně 
bezpečným vzhledem, s ceníkem včetně fotek jídel před vchodem. Víceméně podle vzhledu 
jsme si objednali kuře a hovězí s tmavou omáčkou a nudlemi. Jídlo jsme dostali v hluboké 
misce, spíše než omáčku nám to připomínalo polívku s plovoucím masem, zeleninou a 
tlustými špagetami. Na omáčku byla malá porcelánová lžička, na ostatní bambusové hůlky. 
Obsluhující Thajka čínského vzhledu nemohla vydržet pohled na náš zápas s hůlkami a 
přinesla nám vidličky, ale já jsem se nechal poučit o správném držení hůlek (od zájezdu do 
Číny jsem to již zapomněl) a jídlo jsem hrdě dokončil bez vidličky, takže jsem se mohl v 
následujících dnech občas předvádět. Hůlky jsou v Thajsku spíše výjimkou, jen občas se 
objeví díky velmi početné čínské komunitě, obvykle se jí klasicky příborem. I tato restaurace 
byla spíše čínská než thajská, jídlo nebylo nic moc, chuťově připomínalo vařené maso v 
sojové omáčce, i s pitím jsme platili kolem 200 bahtů, tedy asi 140 korun.  

Druhý den ráno jsme se vzbudili bez výraznějších problémů, časový posuv nám příliš 
nevadil. V luxusní hotelové restauraci jsme se nasnídali – podobné snídaně pak následovaly 
i v dalších hotelech. Základ snídaně byl mezinárodní, t.j. housky, párečky, vajíčka, máslo, 
marmeláda, větší část bufetu ale tvořila jídla asijská, lépe řečeno thajská. Skoro vše jsme 
postupně ochutnali, ale na snídani jsme obvykle zůstali u klasických prověřených jídel. K pití 
byly k dispozici různé ovocné šťávy a džusy, čaj a káva. Zlatým hřebem bylo ovoce: malé 
chutné banánky, papája, občas mango a různá exotika, kterou jsme nedokázali identifikovat, 
ale zlatým hřebem byl vždy ananas – čerstvý a šťavnatý chutná úplně jinak, než jsme zvyklí 
z domova (i když se koupí plod, nemluvě o kompotovaném ananasu v konzervách). Se 
snídaní neměly prakticky nikdy problém ani děti, na rozdíl od ostatních jídel se vždy našlo 
něco klasického, co jim chutnalo a mohly si tak zaplnit žaludky na první polovinu dne. 

Před hotelem jsme obdivovali první domečky duchů. Každý thajský dům má malý zdobený 
domeček pro duchy, kteří sice bývají i dobří, ale přece jen je jistější mít je před domem v 
domečku než aby se pletli a škodili uvnitř. Domečky jsou barevné a zdobené vyřezávanými 
ozdobami, zapalují se v nich svíčky a vonné tyčinky, nosí se do nich jídlo i jiné obětiny. Náš 
bangkokský hotel měl domečky dokonce dva. 

V krámku za hotelem se prodávalo všechno možné, ale největší část výlohy a chodníku před 
krámkem byla zaplněna oranžovými desetilitrovými kbelíky, plnými různých věcí, nahoře 
vždy položený ručník. Cena byla různá, většinou se pohybovala kolem 200-250 bahtů. Tak 
tady totiž funguje financování mnichů. Mnichové se nesmějí dotknout peněz a nesmí 
prakticky nic vlastnit. Jsou ale velmi vážení a patří k dobrému tónu občas jim něco 
potřebného darovat. Normální člověk však nemá představu o věcech potřebných pro mnicha 
ani čas je shánět, proto vše připraví obchodníci do kbelíků, které prodávají jako soubor 
mnišských potřeb. Jak jsme viděli později, má tento obchodní trik ještě další výhodu pro 
všechny strany – mnich se může dohodnout s prodavačem a darovaný kbelík bez rozbalení 
vrátí k dalšímu prodeji, za uspořené peníze se jistě dá pořídit i něco jiného, než co by člověk 
považoval za standardní mnišskou potřebu... Na vlastní oči jsme to viděli v Lampangu, když 
jsme to viděli my, musí to vědět i Thajci, ale asi je to tak v pořádku. 

Nasedli jsme do autobusu, ale jeden člověk chyběl. Hynek ho běžel hledat a opravdu ho po 
čtvrt hodině přivedl – poprvé a naposled jsme na někoho čekali, od tohoto okamžiku byli již 
všichni dochvilní (byť Hynkovu hrozbu, že příště autobus ujede bez čekání, nikdo příliš 
vážně nebral). Na vinně zpoždění bylo zaspání dotyčného kolegy, asi přece jen ten časový 
posuv. V překlimatizovaném autobusu jsme navlékli svetry, utěsnili jsme v rámci možností 
průduchy klimatizace papírovými kapesníky a vyrazili jsme na první setkání s budhistickou 
architekturou hlavního thajského města. 
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Bangkok nám nepřipadal tak hrozně zamotaný a složitý na orientaci, jak se píše v 
bedekrech. Skrz střed města vede mnohoproudá magistrála, na rozdíl od magistrály pražské 
je ta bangkokská s víceúrovňovými křižovatkami, takže se dá projet městem bez větších 
obtíží. Jen je třeba najít správný sjezd. Občas se jede kus nad zemí, magistrála je podpírána 
sloupy, aby se nekřížila s ostatními komunikacemi. Z těchto míst je dobrý a pěkný výhled na 
Město andělů s jeho stovkami chrámů, ale na druhé straně i moderních mrakodrapů, 
mnohem vyšších než se staví u nás. Vzhled mrakodrapu je pro majitele a nájemníky asi 
velmi důležitý, protože každý vypadá úplně jinak, než ty ostatní. Obzvláště výstřední je 
výšková budova ve tvaru posvátného bílého slona, včetně klů a oka. 

Provoz na magistrále je v rámci srovnání s jinými velkoměsty celkem rozumný, nejsou zde 
zácpy s popojížděním rychlostí pomalejší chůze. To může nastat v klasických uličkách pod 
magistrálou, kde je opravdu nejrychlejším dopravním prostředkem mototaxi (motorka s 
řidičem, který jednotlivce za mírný peníz doveze kamkoliv) nebo klasický slavný thajský tuk-
tuk, tříkolka se šlapajícím řidičem, který klidně utáhne i čtyřčlennou rodinu. 

My jsme neměli zapotřebí tyto služby využívat, protože poloha hotelu Mandarín je natolik 
skvělá, že se dalo dojít do centra pěšky. 

První zastávkou byl chrám Wat Traimit, Chrám zlatého Budhy . Ještě před chrámem nám 
Hynek udělal přednášku o budhismu, jeho historii a současnosti, včetně způsobu uctívání 
(nikoliv modlení, budhismus není náboženství, ale je to filosofie, takže budhista může být 
třeba i křesťan, ale častěji bývá hinduistou). Většina budhistických návštěvníků chrámu si 
koupí ve stánku před chrámem trojici posvátných pomůcek – lotosový květ, vonné tyčinky a 
zlatý plátek. Zlatý plátek se nalepí na sochu Budhy nebo jiného světce, tyčinky se zapálí a 
květy položí před sochu jako výzdoba a obětní dar. Lotosový květ je posvátný, protože rostl 
ve šlépějích čerstvě narozeného Budhy, který hned první den svého života (v poslední 
reinkarnaci před dosažením nirvány) začal chodit. Nejčastěji je vidět lotosy ve formě velkých 
poupat, ale občas jsou i rozkvetlé. Jinak rostou běžně v zavodněných příkopech podél cest, 
ve vodě se podobají naším leknínům. 

V chrámu Wat Traimit je hlavní dominantou samozřejmě socha Budhy, která je zde ale na 
rozdíl od jiných chrámů z pravého zlata. Dlouho to nikdo netušil, protože socha vypadala 
jako vyzděná z cihel, ale když se rozšiřoval přístav a jeřábem se snažili sochu přemístit, 
jeřáb tíhu neunesl, socha spadla a odloupl se kousek štuku, pod kterým zazářilo zlato. 
Zřejmě v době nájezdů barmských hord byla takto socha zamaskována a ochráněna před 
roztavením. Barmští budhisté totiž uctívali Budhu v mírně odlišných polohách a všechny 
„špatné“ sochy bez milosti ničili. 

Nad vzácnou sochou byl postaven nový chrám, sochy Budhy jsou v Thajsku obvykle tak 
obrovské, že musí být nejdříve postaveny sochy a až nad nimi později je dostavěn chrám. 
Zde socha váží skoro pět a půl tuny, vše je ryzí zlato, také se zdejší Budha leskne mnohem 
více než jiní, kteří bývají obvykle bronzoví. A těchto necelých šest tun zlata ani není nijak 
zvláštně hlídaných. Pro budhisty je socha Budhy posvátná, takže z jejich strany žádné 
nebezpečí nehrozí, a ostatní návštěvníci také nejsou nebezpeční, protože zlato nikdo 
neodrýpne a socha je tak těžká, že pro její uloupení by byl potřebný jeřáb, který se ale k 
soše nedostane přes chrámové budovy. 

Do chrámů (a nejen do nich) se v Thajsku vstupuje zásadně bosky, boty se musí nechat 
venku. Zpočátku nám to dělalo problémy, zvláště když jsme chodili v teniskách na 
zavazování, ale pak jsme si zvykli. Žádné boty se nikdy nikomu neztratily. Je třeba si v 
chrámech dávat pozor, aby chodidlo nikdy nemířilo k Budhovi, protože by to byl výrazný 
projev neúcty, zdvořilé je alespoň na chvíli v chrámu usednout na paty a chvílí klidu a 
předstíraného rozjímání Budhu uctít. Až na výjimky ta ale není povinné. Další zvláštností je, 
že na rozdíl od křesťanských kostelů je v budhistických chrámem podporován hluk, zejména 
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je vítaný zvuk zvonů, železných tyčí, gongů a jiných kovových předmětů. Proto je v každém 
chrámu spousta zvonků, na které je každému povoleno zvonit rozhoupáním srdce zvonu 
nebo úderem přiloženou palicí. 

Součástí většiny chrámů je i prostor s automaty na horoskopy. Po vhození příslušné mince 
se v automatu roztočí ruleta s čísly. Číslo, na kterém se kotouč zastaví, udává číslo 
předpovědi na další období života. Tyto předpovědi jsou ve skříních s očíslovanými 
přihrádkami, podobných skříním na píchačky, které dříve stávaly u vrátnic našich továren. 

 

Wat Tramit 

V areálu chrámu Wat Traimit jsme navštívili ještě několik dalších budov s bronzovými 
sochami Budhy i jiných světců, každá nová budova v nás ještě vzbuzovala nadšení, protože 
jsme netušili, že podobných svatostánků jsou v Thajsku desetitisíce. 

Chrámový komplex What Pho, Chrám ležícího Budhy , je nejstarší chrámový komplex v 
Bangkoku. V relativně nenápadné budově je neuvěřitelná pozlacená socha Budhy v 
odpočívající poloze, s délkou 46 metrů a výškou 15 metrů. Socha je tak obrovská, že je 
problém si ji pořádně prohlédnout (natož ji vyfotit), protože od ní není dostatečný odstup, 
takže první pocit po vstoupení do budovy je, stojíme u zlaté stěny. Deset minut trvá, než se 
socha obejde nepříliš pomalou chůzí. Obvyklou zastávkou je místo u chodidel, odkud je 
teoreticky možné dohlédnout od jednoho konce sochy k druhému, fotky se ale stejně moc 
nepovedou, hlava se totiž ztrácí v dálce v přítmí chrámu. Černá plochá chodidla jsou 
vykládána perletí se 108 výjevy kladných Budhových vlastností. 

Budově nad ležícím Budhou by prospěla rekonstrukce, už se na ní začíná pracovat, 
zajímavé je financování akce. Ve stánku u Budhova pupku se prodávají střešní tašky 
podobné našim bobrovkám, přičemž koupená taška se pochopitelně nechá na místě, aby se 
použila na zakrytí střechy, ale její novopečený majitel ji může označit svým podpisem. Tím 
se na dlouhou dobu zapisuje do historie chrámu jako jeho sponzor. 

Dalším způsobem získávání peněz od místních i od turistů (zejména dětských) je asi 120 
kovových misek podél stěny chrámu. U stánku lze za 20 bahtů zakoupit váček s mincemi o 
nominální hodnotě 0,01 bahtu, které se musí po jedné vhodit do všech misek. Protože tyto 
mince prakticky nelze použít pro jiné účely (kvůli jejich nepatrné hodnotě), všichni zájemci o 
štěstí opravdu tyto mince do misek nahází, takže je možné je večer vysypat a penízky znovu 
nasáčkovat pro další den. I naše děti si zde štěstí nadšeně koupily. 

V komplexu chrámu jsou i další budovy, celý klášter je poměrně rozsáhlý a mnichové v 
oranžových přehozech s obrovskými vějíři přes rameno dokazují, že klášter je stále živý a 
obývaný. Mezi budovami jsou dlážděné prostory s různými sochami a kamennými svícny, 
občas je zde parčík s jezírkem a umělým vodopádem, na větvích starého stromu sedí párek 
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barevných tukanů (vyřezaný ze dřeva). 

 

Wat Pho 

V dalších prostorách chrámového komplexu zaujme dvůr lemovaný desítkami stejných 
Budhů v životní velikosti, dary různých bohatých donátorů, nebo pozlacená socha – 
dvoumetrový symbol plodnosti a boha Višny. Kdo jej pohladí, bude mít nejméně dvojčata. 
Před touto sochou je pořád plno, ani ne tak turistů jako spíše mladých modlících se Thajek. 

 

Wat Pho - symbol plodnosti (a boha Višny) 

Nejposvátnějším místem kláštera je prostranství s několika obrovskými chedí, věžemi v 
klasickém thajském stylu, v nichž jsou uloženy ostatky panovníků rodu Rámovců dynastie 
Chakrí společně s relikviemi Budhy. Zde musí každého turistu po několika minutách začít 
bolet za krkem, protože majestátná krása mohutných věží nutí všechny hledět neustále 
vzhůru. 

 

Wat Pho 
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Před chrámem jsme mohli sledovat typicky thajský rituál, kdy si budhisté kupují ptáčky od 
pouličních ptáčníků s přeplněnými bambusovými klecemi, aby je mohli pustit na svobodu a 
vykonali tak svůj každodenní dobrý skutek. Okolí parkoviště autobusů je zaplněno stánky a 
různými umělci, provozujícími zde například hudební vystoupení nebo jen předvádějícími 
své barevné kostýmy (přičemž jen těžko lze hádat pohlaví osoby kroutící se v pestrém 
oblečení). 

Ještě před obědem jsme stihli projít nejznámější bangkokský komplex – královský palác – 
Grand Palace s Chrámem smaragdového Budhy Wat Phra Kaeo . Komplex byl budován 
od roku 1782, kdy jej začal stavět Ráma I., jeho následovníci v díle pokračovali a nyní tak 
palác zaujímá rozlohu přes 2,5 km2. Aby neztrácel lesk, je palác se svými střechami 
každoročně renovován novými vrstvami plátkového zlata, takže září do okolí neustále 
čerstvou zlatou barvou. 

Protože se chystala zvláštní návštěva v samotném Chrámu smaragdového Budhy, takže 
chrám měl být po poledni pro veřejnost uzavřen, začali jsme netradičně prohlídku v tomto 
nejznámějším a nejnavštěvovanějším místě Thajska. V centru chrámu uprostřed rozlehlého 
a vysokého pozlaceného oltáře sedí pětasedmdesáticentimetrová soška Budhy, prý z 
jednoho kusu smaragdu (což není pravda, protože tak velký smaragd nemůže existovat, 
spíše se jedná o několik dovedně spojených kusů nefritu nebo dokonce jen zeleného skla). 
Tato soška je Thajci považována za největší vzácnost země a Thajci věří, že dokud je na 
svém místě, nehrozí zemi žádné nebezpečí. 

Samotný král sošku několikrát ročně převléká do úboru podle aktuálního ročního období, my 
jsme zde byli vlastně v období thajské zimy, takže soška měla na sobě zlatou pláštěnku. 
Ovšem my jsme se příliš zimně necítili, protože v komplexu královského paláce nesmí být 
odhalena ramena ani kolena, obuv by měla být plná nebo alespoň s plnou patou, takže jsme 
byli ve zdejším vedru kompletně propoceni. 

 

Královský palác 

Kvůli hrozícímu zavření kaple zde bylo velké množství lidí, dokonce se stálo ve frontě na 
odložení bot před vstupem do kaple. Ale je možné, že takový nával je tu pořád, je to přece 
jen nejposvátnější thajské místo. Pokračovali jsme proto rychle dále do míst méně 
exponovaných. Jen kousek od chrámu stojí skupina několika chedí různých stylů – jedna 
podobná barevným věžím z chrámu ležícího Budhy, další v hrubším khmérském stylu 
jakoby postavená z kamenů (ale asi to bude jen fasáda na cihlové stavbě) a třetí v kulatém 
hladkém provedení zvonovitého tvaru v barvě zlata, kterým je pozlacená. Další věže, již 
menší, svítí čistou bílou barvou, průchody mezi věžemi stráží mnohametroví barevní démoni 
se zlými úšklebky na tvářích. Samozřejmě jsme se s nimi vyfotili, s naším Jirkou – exotickým 
Evropanem se dokonce u démonů fotily místní školačky na výletě. 
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Královský palác 

Po chvilce rozchodu a sledování budhistické modlitby jsme opět společně pokračovali dále 
kolem oploceného královského paláce v evropském stylu, zaujalo nás sloní nástupiště v 
jeho blízkosti – vyvýšený balkón s červeným zábradlím, ze kterého král nasedal na svého 
oblíbeného slona. Teplo bylo opravdu úmorné, takže nás potěšil krámek s přírodními 
šťávami – podle průvodcova názoru bezpečný. Na výběr bylo velké množství různých 
exotických šťáv, my jsme ochutnali příchuť místního známého ovoce litchí a rovněž 
místního, avšak neznámého ovoce, jehož název jsme si ani nezapamatovali. 

 

Královslý palác 

Kolem audienční budovy s královským trůnem jsme se dostali až na konec celého 
rozlehlého areálu, zde stojící muzeum sice není klimatizované, přesto nám ale poskytlo 
alespoň chvilkovou ochranu před sálajícím sluncem. 
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Královský palác 

Před nastoupením do autobusu nás ještě odchytil majitel pěkně urostlé krajty královské, 
Janička tomu pochopitelně nemohla odolat a zkusila, jak by ji slušela jako šála kolem krku. A 
slušela by pěkně. Sice nás ta chvilka radosti stála 100 Bt, což měl majitel vyvedené 
obrovskými čísly na kartonové cedulce, kterou nám ukázal až po atrakci, ale že to nebude 
zadarmo jsme samozřejmě věděli. Možná by šlo trochu smlouvat (autobus měl nastartováno 
a čekal jen na nás, což by byl výborný smlouvací argument), ale vzali jsme to jako charitu. 

 

Krajta královská 

Protože již bylo dost hodin, dojeli jsme k lodi zakotvené na břehu řeky jako plovoucí 
restaurace. Oběd zde byl jeden z nejlepších v celém Thajsku, dokonce i děti si pochutnaly 
(což později bylo spíše výjimkou než pravidlem) a hlavně na sladké zákusky často 
vzpomínaly. Přímo z lodi se nasedalo na lodičky s motorovým pohonem (motor z náklaďáku 
pohání šroub na dlouhé tyči trčící ze zádi loďky). 
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Jídlo na lodi 

Tato plavba sice není v ceně zájezdu, ale nikdo si pochopitelně tento fakultativní výlet (500 
Bt na osobu) nenechal ujít. Plavba po řece Chao Phraya je obrovským zážitkem, určitě 
větším, než pozdější plavba na Mekongu. 

Břehy veletoku jsou hustě osídleny domorodci žijícími v domech z týkového dřeva, které 
dokonale odolává vlhkosti a je tedy vhodné nejen pro nadzemní části domů, ale i pro kůly, 
na kterých se větší část stavení vysunuje nad hladinu řeky. Podlahy v domech nejsou pevně 
propojeny s konstrukcí domu, takže výška místnosti závisí na stavu vody v řece a zaplavení 
místnosti nemůže nastat, protože podlaha stoupá s hladinou případné povodně. V řece nebo 
těsně nad ní je uloženo vodovodní potrubí s „pitnou“ vodou (pro nás Evropany vysoce 
toxickou a evidentně průjmotvornou), jen o něco výše se těsně k hladině prohýbají dráty 
elektrického vedení, které se ani nesnaží předstírat nějakou smysluplnou izolaci. 

Většina domů má přístup jen z řeky. Na řece se odehrává celý společenský život, od 
setkávání s přáteli (některé párty byly opravdu dost hlučné) přes stravování v plovoucích 
restauracích (některým účastníkům našeho zájezdu vyvolával žaludeční nevolnost jen 
pouhý pohled na hygienické podmínky, nemluvě o náporu na čichové ústrojí, když jsme se 
přiblížili dostatečně blízko) až po osobní hygienu, zastoupenou v době naší plavby třeba 
koupáním malého batolete v neckách na verandě, umýváním nádobí v řece nebo 
dováděním kluků školního věku přímo kolem našeho člunu – pak že prý se Thajci neradi 
koupou.  

 

Chao Praya 

U jedné z restaurací udělal kapitán krátkou zastávku, jeho žena nám rozdala balíky 
toustového chleba a už se po bocích lodi začaly objevovat ryby, něco mezi kaprem a 
sumcem, netrpělivě čekající na pravidelné krmení. Nejhladovější exempláře trhali kousky 
chleba přímo z ruky, ostatní ryby slušně čekaly na hozené kousky. Pro děti docela pěkný 
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zážitek, ale spokojení byli i dospělí. 

Zpočátku vedla plavba relativně civilizovanými úseky, například kolem hangáru se 
zakotvenou královskou flotilou, která ovšem nebyla hustým mřížovím příliš vidět, ale s 
přibývající vzdáleností od centra jsme se dostávali do míst, který připomínala spíše povodí 
Amazonky než asijskou řeku v hlavním městě Thajska. Břehy byly pokryty exotickou 
vegetací, které vévodily vysoké kokosové palmy a menší banánovníky, samotné břehy byly 
schovány pod souvislou vrstvou vodního hyacintu (zduřelé stonky má naplněné vzduchem a 
krásně tak plave na hladině, ovšem jeho zrádný zelený koberce spolehlivě dusí veškerý 
život pod hladinou). Přitom jen o pár set metrů dál musel pulsovat velkoměstský život, nám 
ovšem v tyto okamžiky velmi vzdálený. 

 

Chao Praya 

Paradoxně nízký stav vody v řece nám umožnil delší projížďku, než bývá obvykle, protože 
za vyššího stavu turistické lodě neprojedou pod nízkými můstky. I průvodce Hynek, který 
takovou projížďku absolvoval už mnohokrát, se začal dostávat do tak vzrušeného stavu, že 
už jen opakoval: „Tak to jsem ještě neviděl, to jsem opravdu nezažil, on snad ještě zabočí 
do dalšího kanálu, no to už opravdu není možné!“ 

Ale všechno jednou skončí, takže najednou jsme ze sítě kanálů vypluli na otevřenou hladinu 
Chao Phrayi, která je zde širší než Dunaj v Bratislavě nebo Vídni, dokonce zde byly vlny 
podobné mořským, a už jsme uháněli k Chámu ranního úsvitu (nebo ranních červánků?) 
Wat Arun  na protilehlém břehu řeky. 

 

Wat Arun 

Chrám začal stavět v první polovině 19. století Rama II., dokončil jej ovšem až jeho syn 
Rama III. Věže dosahují výšky 20-ti patrové budovy a celý chrám je vyzdoben miliony 
porcelánových talířků, střípků a úlomků, takže vypadá celý jakoby porcelánový. Po obvodu 
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chrámu a věží lze procházet po úzkých chodnících a strmých schodištích a obdivovat tak 
třeba sochy démonů, kterak s rukama vykloubenýma dozadu podepírají věž. Pod vrcholem 
věže hledí na každou stranu hlava slona se třemi choboty pro štěstí. 

 

Wat Arun 

Před vstupem do chrámu jsme ještě dostali informaci o betelu a betelových palmách, 
protože jeden z mladých exemplářů rostl u vstupního turniketu.  

 

Betelová palma a lotosové poupě 

Následoval výklad s prohlídkou a na závěr návštěva muzea s fotografiemi a rodokmenem 
královské rodiny. Přestože to je pro Thajce jistě velmi zajímavé téma, nás možná více zaujal 
na zemi sedící mnich, který právě uděloval požehnání skupince Thajců, posílené uvázáním 
pleteného náramku na zápěstí – opatrný musel být při vázání náramku ženám, protože těch 
by se správně neměl vůbec dotknout. Ale asi se to nebere tak důsledně. 

Po nezbytném focení a nakupování nás naše loďka převezla zpět na správnou stranu řeky, 
autobus už čekal, aby nás dovezl do hotelu, kde jsme se ale jen rychle umyli a převlékli, 
protože nás čekala večeře s ukázkami klasického thajského tance. 

První šok jsme zažili, když nás hned u vchodu donutili vzdát se pohodlí našich bot, které 
jsme museli nechat u vchodu, spolu s desítkami dalších návštěvníků, výhradně turistů 
(zaznamenali jsme americkou angličtinu, francouzštinu a ruštinu). Při pohledu na hromadu 
bot jsme nevěřili, že ještě někdy dostaneme zpět právě ty své. Ale protože každý dostal 
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lísteček s číslem (na rozdíl od chrámů), nakonec jsme odcházeli opravdu ve svých.  

Další nepříjemnost jsme tušili při pohledu na stoly asi dvacet centimetrů vysoké, vypadalo to 
sezení v kleče na patách. Ale opět byla panika zbytečná, pod stoly byla jáma, takže jsme do 
ní mohli spustit nohy a sedět tradičně evropsky, jen snad bez opěradla, které ale nijak 
nechybělo. Zato obsluha k nám musela vždy zakleknout, což působilo velmi exoticky. 
Příjemná byla klimatizace, která byla optimálně seřízená, takže jsme si odpočinuli od 
venkovního vedra, ale netrpěli jsme zimou jako v autobusu. 

Každý z nás dostal jednu prázdnou větší misku na jídlo a kolem ní rozestavěných šest 
terakotových misek menších, každou s jiným typem tradičního thajského jídla – jedna 
polívka s krevetkama, jedno masa smažené v těstíčku, pálivé maso (asi opečené na pánvi), 
nudle (také velmi pálivé), směs zeleniny s masem a jedna miska s obsahem naprosto 
záhadným. Celkově docela dobré, každý si mohl najít alespoň jednu-dvě věci podle své 
chuti, dokonce i děti snědly skoro vše (kromě pálivých extrémů). 

Už při servírování jídla se ztlumilo osvětlení a začalo představení. Pod pódiem byl usazený 
asi desetičlenný orchestr s domorodými nástroji (strunné a bicí, převládaly xylofony) a 
jednou nejméně stoletou zpěvačkou – možná ne stoletou věkem, ale určitě vzhledem a 
vyluzovanými tóny podobnými smrtelnému chroptění. Každé ze šesti čísel uvedla 
moderátorka ve třech jazycích, rozumět ji bohužel nebylo ani v jednom. Naštěstí Hynek 
netrpí nesmělostí ani přehnanou pietou, takže bez ohledu na ostatní turisty zplna hrdla 
moderátorku překřičel a jednoduchý děj Rámajány nám tak ozřejmil. A i v průběhu 
představení neváhal vyskočit a podat nám patřičně hlasitě vysvětlení zvláštního chování 
podivných postav na jevišti – to asi Francouzi hleděli, to z Pařížských operet neznají. 

Prvním kusem byl „Tanec dlouhých prstů“. Na pódiu se legračně pohybovala šestice 
tanečnic včetně hlavní hrdinky princezny Síty, všechny se strnulými úsměvy (takže jejich 
obličeje vypadaly jako hlavy z muzea voskových figurín), naprosto synchronně, jakoby měly 
ruce spojené neviditelnými tyčemi. Tento dojem ještě posilovaly prsty na rukách, většinu 
tance vyvrácené nepřirozeně nahoru kolmo k dlaním. Prý se tomuto umění učí thajské dívky 
od útlého věku.  

 

Tanec 

V druhém dějství se přidaly další postavy, zejména hrdinný princ Ráma s družinou a opičí 
král Hanuman. Bohužel asi není dostatek mladých mužů ochotných účastnit se takovýchto 
vystoupení, protože i některé mužské role hrály ženy (obvykle se v Thajsku převlékají muži 
za ženy, zde to byl jediný případ opačné úchylky). 

V rámci oživení a zapojení turistů se postupně část děje přenesla i do prostor restaurace, 
možná za to ale mohlo jen nepříliš velké hlediště. Mezi stoly se proháněli démoni i se 
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zeleným ocasatým Hanumanem, symbolický tanec byl vystřídán symbolickým šermem. 
Zpěvačka přešla od chroptění k vřískání a orchestr hrál, seč mu síly stačily.  

V podobném duchu se neslo všech šest ukázek až do šťastného zachránění princezny Síty 
hrdinným princem Rámou. Celkově jsme byli překvapení – protože jsme něco podobného 
čekali, mysleli jsme, že to bude k uzoufání nudné. Ve skutečnosti to bylo docela zajímavé a 
dokonce i hezké, rozhodně to mělo specifickou asijskou atmosféru. V žádném případě jsme 
se nenudili ani neusínali, a nebylo to jen tím, že jsme po celou dobu konzumovali šest chodů 
naší večeře. 

Plni dojmů z prvního kompletního dne jsme se vrátili do hotelu, děti ihned usnuly, my jsme 
se ještě museli sbalit na zítřejší další cestu. 

Ráno jsme vyrazili celkem časně, abychom stihli alespoň první část dnešního programu za 
relativně příznivé teploty. Projeli jsme Bangkokem ještě před ranní špičkou a vydali se po 
celkem udržované asfaltce na sever. Cesty v Thajsku na sever od Bangkoku jsou v poměrně 
dobrém stavu, na rozdíl od jiných exotických zemí nehrozí zlomení nápravy ani zapadnutí 
autobusu. Provoz je sice silný, ale ne natolik, aby nebylo možné předjíždět pomaleji jedoucí 
auta.  

Po nepříliš dlouhé době jsme dojeli k areálu královských zahrad a bývalého letního sídla 
thajských králů Bang Pa-In . Hned po vystoupení z přechlazeného autobusu jsme poznali, 
že ani včasné vstávání dnes nepomohlo, a že zimou rozhodně trpět nebudeme. Přesto jsme 
pohrdli malým turistickým vláčkem a vydali jsme se obdivovat areál po svých. 

Celý komplex nechal vybudovat Ráma V. – Chulalongkorn koncem 19. století v různých 
stylech, od typicky asijských (thajských, čínských a japonských) staveb po paláce ryze 
evropského vzhledu. Na mnoha místech zní z neviditelných reproduktorů relaxační hudba, 
celá oblast leží na březích několik jezer, rybníčků a průplavů, což spolu s příjemným vánkem 
trochu zmírňuje spalující žár tropického slunce. 

U prvního z rybníčků jsme nakrmili vodní želvy a poslechli si základní výklad, dále jsme se 
pak sice pohybovali společně, ale Hynkovi vstupy se týkaly už jen víceméně kuriozit a 
zajímavostí, protože více bychom asi nesnesli. 

Na jezírku stojí jedna z nejznámějších místních staveb – uprostřed jezírka bez spojení s 
břehy stojí pohádkový letohrádek „Božské křeslo osobní svobody“ Rámy V., Aisawan 
Thipha-at , na který král utíkal před ruchem okolního světa a vladařskými povinnostmi (nebo 
před manželkou, to už si Hynek přesně nepamatoval). Nyní zde stojí alespoň jeho socha v 
životní velikosti a nostalgicky pozoruje davy turistů. 

Kousek za letohrádkem je kanál pozoruhodný svým významem pro thajské právo. Dříve totiž 
se žádný smrtelník nesměl dotknout člena královské rodiny, a to pod trestem smrti. Tento 
zákon změnil jeden z Rámů po smutné příhodě: už ve vyšším věku si přivedl k mnoha 
desítkám svých manželek novou ženu, mladou, krásnou a chytrou. Ta se stala jeho 
nejoblíbenější favoritkou a dokonce mu porodila několik dětí, což ostatní zasloužilé 
manželky sledovaly s velkou nevolí, která rostla spolu s vlivem nové ženy na krále. A právě 
v této době se nová královna se všemi svými dětmi vydala na lodičce na kanál, kde se za 
nevyjasněných okolností lodička převrhla a královna byla i se svými dětmi těžkými šaty 
stažena pod vodu. Sloužící jim nesměli pomoci, a tak se všichni utopili uprostřed kanálu 
širokého kolem deseti metrů s hloubkou neklesající pod dva metry. Přestože se šuškalo o 
spiknutí manželek, král zakázal vyšetřování své královské rodiny a ihned nesmyslný zákon 
zrušil. Ovšem zbytek života už nenašel pohodu ztracenou společně s oblíbenou ženou a 
dětmi. 
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V centrální části areálu stojí Mudrcova rozhledna . Několika patrový altán ve stylu čínských 
pagod poskytuje rozhled po celém parku, ve vyšších patrech dokonce povívá větřík a 
osvěžuje turisty po zdolání schodů. Odpočinou si i nohy, protože boty tradičně zůstaly pod 
věží a mramorová podlaha je příjemně chladnější než okolní země. 

Zde jsme si také ověřili, že přísný požadavek na pevnou obuv platí v praxi jako zákaz 
nazouváků – již sandály s páskem přes patu jsou akceptovatelné. Bohužel zakrytá ramena a 
kolena jsou povinná téměř bez výjimek. 

Bosky se musí i do další rozlehlé budovy, tentokráte v japonském stylu, kde si lze 
prohlédnout interiéry a mimo jiné i oblečky Smaragdového Budhy, připravené ne jinou než 
aktuální sezónu. Nechali jsme si chvíli ovívat zpocená záda velkými větráky a pokračovali 
jsme dále do zahrady (po zažehnání hrozícího konfliktu při porušení zákazu fotografování 
jedním kolegou a po zakrytí částečně odhalených ramen jedné kolegyně). 

Děti se vyřádily v zahradě s keři sestříhanými do tvaru různých zvířat, nejčastěji slonů, 
dokonce ani já jsem si nemohl nechat ujít fotku se zeleným kamarádem. 

 

To už jsme se ale pomalu oklikou vraceli ke vchodu, poslední částí prohlídky bylo Skvělé a 
blýskavé bydlišt ě králů, opět s interiéry a královským trůnem. Hlídka před vstupem byla 
ještě ostražitější než obvykle, takže i bermudy byly shledány nevyhovujícími a musely se 
použít sarongy (dlouhé sukně indického typu) z místní půjčovny (ke cti Thajců nutno 
podotknout, že grátis). 

Znovu jsme nakrmili želvičky plovoucí v nazelenalé vodě a za chvíli už jsme seděli v 
chladivém autobusu. 

Dalších asi 20 km severně leží bývalé hlavní město Thajska Ayutthaya , dříve metropole 
jedné z největších asijských civilizací. Bohužel roku 1767 napadly říši hordy méně 
civilizovaných barmánců, kteří město vyplenili a téměř srovnali se zemí. Zůstaly po nich jen 
ruiny a rozvaliny, z nichž můžeme ještě i nyní usuzovat na obrovskou moc tehdejšího 
Thajska. Zachovaly se jen základy staveb a bezhlaví Budhové, které barmánci neušetřili, ač 
byli sami také uctívači Budhy – thajská verze Budhu totiž zobrazuje sice také v sedmi 
základních pozicích (stejně jako barmská), ale zejména sedící Budha se zde zobrazuje 
mírně jinak než u sousedů, což byl pro barmánce dobrý důvod k zurážení všech hlav 
sedícím Budhům.  

Jedna z hlav zapadla ke kořenům posvátného Budhova stromu – banyánu, který postupem 
staletí hlavu absorboval do svého spletitého kořenového systému a vytvořil tak jednu z 
nejznámějších ayutthayských atrakcí – zarostlého Budhu. 

Chvíli jsme se procházeli ruinami, ale vedro a vědomí daleké cesty před námi nás brzy 
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dohnalo zpět k autobusu, kolem tržiště s různými suvenýry, ale i se stánky s domorodými 
potravinami neurčitého živočišného či rostlinného původu. Něco jsme samozřejmě poznali 
(banány, ananas, mango, papáju, ryby či drůbež smažené na oleji v primitivních wok-
pánvích), v něčem jsme tušili červy a hmyz (ale nelze to tvrdit s jistotou), chlebovníky a další 
ovoce nám ukázal Hynek, drtiče cukrové třtiny na sladký nápoj jsme sice poznali, ale že se 
ta divná tekutina dá i pít jsme v praxi neověřovali (vypadalo to příliš nebezpečně a vzhledem 
k příštím hodinám v autobusu bez WC se nikdo neodvážil zariskovat). 

Kolem 1400 jsme dorazili do známého opičího města Lopburi . Protože v rámci polopenze 
byl na dnešek naplánovaný oběd, zastavili jsme nejdříve v restauraci s velkými sochami 
makaků na pergole před vchodem. Tradiční oběd formou bufetu byl tentokrát trochu ostřejší 
a méně tradiční, takže děti se tolik nenajedly, ale na zahnání hladu to stačilo. 

Podle zamřížovaných oken jsme poznali, že se blížíme k opičímu chrámu. Opice jsou zde 
totiž tak drzé, že kradou zejména jídlo (ale nejen jídlo, třeba i třpytivé věci jako hodinky nebo 
šperky), a to i z vyšších pater. Na rozdíl od očekávání nestojí opičí chrám v pralese nebo 
džungli, ale přímo uprostřed města, což je trochu zklamání. Celý nepříliš rozlehlý areál je 
oplocen, samozřejmě ne kvůli opicím, pro které nepředstavuje plot ani tu nejmenší 
překážku, spíše je zde plot kvůli turistům a jejich penězům. Turistika a s ní související 
poskytované služby zde tvoří podstatnou část příjmů města a mnoha jeho obyvatel. 

 

Hned u vchodu každá skupinka turistů dostane spolu se vstupenkami také asi desetileté dítě 
s dřevěným prakem, které má za úkol chránit návštěvníky před nejdrzejšími makaky, kterých 
jsou zde stovky. Agresivnější bývají obvykle vůdčí samci, ze kterých mají ostatní členové 
tlupy viditelný respekt. Opice samozřejmě vědí, že kromě toho krmení, které mají ti velcí 
dvojnožci v rukách, tak také ukrývají ty lepší kousky v batozích a taškách, proto je dobré je 
trochu prohledat. Také já jsem při natáčení na kameru najednou málem upadl dozadu, 
protože mně skočila opice na záda a drala se do batůžku. 
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Turistům to ale obvykle příliš nevadí, berou to jako zpestření a navázání kontaktu s přírodou. 
Průvodce Hynek si nechal opice naskákat na ramena a ohryzávat lísteček na tričku, který 
opicím evidentně chutnal. 

 

Po počátečních obavách se všichni s opičkami rychle sblížili. Jistě k tomu dopomohly i 
balíky chipsů a dalšího krmení. Část opic byla již asi přejedena, protože si turistů nevšímala 
a věnovala se raději jiným kratochvílím, k potěšení okolního publika.  

 

Pomalu jsme se vydali na cestu kolem ruin chrámu, který sám o sobě samozřejmě nikoho 
nezajímal. 

 

Naši dětští průvodci se začínali trochu nudit, proto začali škádlit zejména ženy nenápadným 
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přiblížením zezadu a štípnutím do lýtka, což obvykle vyvolalo překvapené vyjeknutí – každý 
pochopitelně očekával spíše obtěžování opicí než malým klukem. Když už to přestalo být 
vtipné, začal se jeden z kluků přátelit s jednou z opic, které se to velice líbilo, asi v ní 
probouzel mateřské pudy.  

 

Většina opic ale už jen polehávala ve stínu chrámu, který skýtal alespoň provizorní ochranu 
před spalujícím sluncem. 

  

Dokončili jsme prohlídku chrámu a děti už se nedočkavě vrhly hlavními dveřmi dovnitř. 
Vznikla tak možnost pořídit paradoxní foto s lidmi za mřížemi a opicemi venku, jak je sledují 
a hrají si s nimi skrze mříže. 

Jinak vnitřek chrámu příliš zajímavý není, maximálně zaujme neuvěřitelný puch, dokonce 
mnohem horší, než bývá v opičích pavilonech zoologických zahrad, protože ty bývají 
alespoň občas čištěny. Zde však opice žijí relativně přirozeným životem a uklízet nánosy 
trusu a jiného odpadu nikoho ani nenapadne. Navíc je zde neuvěřitelné horko, takže si děti 
naposledy pošimraly oknem pár mláďat, která na ně na oplátku vyplázla jazyk, a raději jsme 
rychle vyšli zpět na vzduch. Ono v tomto horkém odpoledni i naprostá většina opic dá 
přednost pobytu venku před vydýchaným vzduchem rozpáleného chrámu. 

Ještě těsně před nastoupením do autobusu se pár opiček snažilo vyžebrat cokoliv k jídlu, 
přestože autobus parkoval mimo areál opičího chrámu, většinou ale měly smůlu, protože 
veškeré jídlo již bylo rozdáno.  

Nasedli jsme do autobusu a za prakticky neustálého Hynkova zajímavého povídání o historii 
i současnosti Thajského království jsme pokračovali rýžovými poli stále na sever. 

Ještě před výjezdem z města jsme navštívili královský palác s muzeem, který nás zaujal 
především nesnesitelným horkem, dětem se ale líbila legenda o zákazu stoupání na prahy 
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mezi místnostmi, protože v nich sídlí duchové, které přece nechceme rozzlobit. Palác stojí 
uprostřed parku, kde se dalo odskočit na WC a kde rostly nádherné barevné květy. 

 

V parku probíhala slavnost spojená s divadelními představeními a s vystoupením dětského 
orchestru lidových nástrojů (něco jako v restauraci v Bangkoku, jen dětských hudebníků bylo 
mnohem více, řádově kolem třicítky). 

Cestou jsme projížděly často menšími vesničkami, zaujala nás jedna z nich, která ležela v 
údolí menší říčky, kdy byl zřejmě horší televizní signál, protože nad všemi dřevěnými domky, 
které by honosností mohly soutěžit s našimi vesnickými kurníky, trčely několik metrů vysoké 
antény, což působilo velmi bizarním dojmem. 

Mnohem příznivěji na nás zapůsobila zastávka u benzínové pumpy, kde byly zároveň i 
prodejna dřevěného zahradního nábytku z různých druhů dřeva a zdřevěnělých lián. Hlavně 
děti vyzkoušely všechny lavičky s opěradly vyřezanými do tvaru draka, opice či jiného 
zvířete. Ale houpačky a závěsné houpací sítě (v Latinské Americe zvané „hamaky“) jsme 
využili i my. 

Poprvé zblízka jsme si prohlédli papáju s jejími půlmetrovými plody, u plotu stálo asi 1,5 m 
vysoké termitiště přepásané pruhem oranžové látky, podobně jako zde bývají ozdobeni 
sedící Budhové.  

Po cestě jsme vyslechli Hynkův výklad o současné panovnické rodině, hlavně o jednotlivých 
dětech jako potenciálních nástupcích oblíbeného Rámy IX. na královském trůně (podle 
tradice by jeho nástupcem měl být nejstarší syn, v tuto chvíli to ovšem pravděpodobněji 
vypadá na nejmladší dceru…) 

Už v autobuse nás Hynek připravil na ubytování v nejhezčím hotelu celého pobytu – hotelu 
Topland, dokonce jsme měli štěstí a dostali jsme pokoje spojené průchozími dveřmi, což je 
pro rodiče s dětmi velmi výhodné. Ale nejhezčí na hotelu je venkovní bazén na střeše nižší 
hotelové budovy, tedy na úrovni čtvrtého patra, s okouzlujícím výhledem na město 
Phitsalunok . Kolem bazénu rostou kokosové i jiné palmy, večer je bazén nasvícen světly, 
která přes listí palem a zelinkavou vodu v bazénu nasvěcují celý prostor zelenou barvou. 

Bazén je otevřen do 2200, takže jsme měli necelou hodinu na koupání. Lehátka byla touto 
dobou samozřejmě volná, ručníky nám půjčili přímo u bazénu. My jsem si ve volném bazénu 
docela dobře zaplavali, děti kromě toho stihly otestovat i menší bazénky po stranách a 
skluzavku. Pár minut se s námi koupal Hynek a další dva páry z našeho zájezdu, později už 
jsme měli bazén jen pro sebe. 

Bohužel jsme zde měli zamluvenou jen jednu noc a ráno jsme pokračovali v programu. 
Snídali jsme trochu dříve než obvykle, abychom v 800 byli u školy vzdálené jen pár ulic od 
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hotelu. Školní den v Thajsku začíná nástupem všech dětí na nádvoří školy, je to docela 
pěkný zážitek a byli jsme rádi, že nás sem Hynek s Ann mimo oficiální program zavedli. 
Nádvoří školy o velikosti slušného náměstí již bylo zaplněno neposednými dětmi, které byly 
v neustálém pohybu. Zklidnění nastalo úderem osmé, kdy ze školy vyšel studentský orchestr 
za zvuků ryčné hudby. Mezi nástroji převládaly různé bicí, ale slyšet byli i klávesové foukací 
harmoniky, nějaký druh trubky a jiné.  

Děti jak na spartakiádě okamžitě zaujaly svá místa. Děvčata byla oblečená do bílých 
halenek s modrými sukněmi po kolena, kluci v bílých košilích mají béžové kraťasy také po 
kolena. Ovšem skoro třetina dětí byla v modročervených sportovních úborech – jak jsme se 
dověděli, začínají dnes tělocvikem. Kapela dopochodovala na opačný konec náměstí, dav 
se zklidnil a ředitel školy přednesl projev, zřejmě k událostem minulého dne. Občas na 
projev děti reagovaly různým otáčením, dřepnutím, zvedáním rukou a podobně. Pak za 
zvuků hymny čestná dětská jednotka vztyčila vlajku Thajského království, následovala 
krátká modlitba a opět za zvuků ryčného pochodu se všichni rozprchli do svých tříd. 

Pěšky jsme popošli několik set metrů k tržišti před chrámem jménem Wat Mahathat (jak 
jinak, chrám s tímto jménem je skoro v každém thajském městě). Na domorodém tržišti nás 
kromě již známého sortimentu zaujaly koše s kurkumou – jakoby zvětšenými burskými 
oříšky, které se suší a melou na mouku. Ta se pak použije na přípravu těsta jako suroviny 
pro pečení chlebových placek. Kolem dalších košů s lotosovými poupaty a zlatými plíšky 
jsme se probojovali ke vstupu do chrámu, který ale otevíral až v devět, takže jsme chvíli 
sledovali odstraňování starého vosku a jiných nečistot na nádvoří před chrámem. 
Dominantou chrámu byl – jaké to překvapení - opět velký, sedící pozlacený Budha, tentokrát 
se symbolickým plamenem kolem hlavy. Protože se příliš nelišil od ostatních podobných 
soch, sledovali jsme spíše obchodně zdatného mnicha, jak uděluje požehnání za koše a 
kbelíky s prefabrikovanými dary pro mnichy, které se ani nenamáhá prohlížet a rovnou je 
šoupá zpět do obchůdku k dalšímu prodeji. 

Za hlavní chrámovou budovou je nejposvátnější část chrámu – kamenné chedí v barmském 
stylu, pod ním u našich dětí velmi oblíbený zvon s palicí a v altánku několik méně tradičních 
soch, např. známý čínský bůh štěstí s velkým, kulatým holým břichem. 

Při kratším přejezdu do města Sukhotai  jsme po cestě pozorovali občasná stáda vodních 
buvolů pomáhajících zemědělcům na polích s těžkou prací, ale kolem Sukhotaje je 
vystřídala stáda jiného dobytka – zebu. Na rozdíl od černého vodního buvola je zebu menší, 
méně mohutný a má mnohem menší rohy, zato má ale na zádech výrazný hrb, nejobvyklejší 
je světle hnědá barva, ale vyskytují se i bílé nebo tmavší mutace. Hned na první zastávce u 
chrámu Sri chum jsme si měli možnost prohlédnout celé stádo zebu.  

K chrámu jsme šli opět tržištěm, tentokrát čistě turistickým. Převládaly dřevěné výrobky, nás 
zaujaly dřevěné žáby, hnědé, žluté a zelené, s řadou hrbolků na hřbetě a s paličkou 
prostrčenou otvorem v bocích. Když se paličkou lehce přejede přes hrbolky, žába krásně 
skřehotá, chce to ovšem trochu cviku a uvolněné zápěstí. Trhovci cvik zajisté mají, protože 
skřehotání se neslo od všech stánků, cena lidová – 50 bahtů před smlouváním za 
stoprocentně rukodělný výrobek (každá žába je mírně jiná) je velice příjemná cena. 

Dalším zajímavým artiklem jsou například hnízda snovačů, zajímavé jsou i různé dřevěné 
sošky. Děti zaujala figurka v sudu s končetinami na pružinkách, které se po prudkém 
vytažení ze sudu napřímí, a to v počtu pěti, to vše za ohromného smíchu prodavačky, která 
se směje, jako by toto kouzlo viděla poprvé. 

Už od tržiště je vidět poměrně nenápadnou krychlovou stavbu s úzkou štěrbinou místo 
vchodu, kterou je vidět skutečně obrovská bílá socha sedícího Budhy, vyplňující skoro celou 
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budovu. 

 

Natlačili jsme se štěrbinou dovnitř mezi chrámové stěny (jméno chrámu je Wat Sri Chum) a 
sedící sochu. Se zakloněnými hlavami jsme hleděli na obrovskou sochu (rozpětí mezi koleny 
je 11,5 metru), na které nám Hynek demonstroval zvyklosti při zobrazování Budhy. Budha 
se zobrazuje pouze v sedmi základních polohách, každá z nich má přesně popsaná 
pravidla. Třeba právě sedící Budha má vždy pravou ruku svěšenou přes kolena (prsty této 
sochy jsou delší než je výška dospělého muže), zkřížená do tureckého sedu tak, aby se 
téměř dotýkala země. Dlouhé uši zase znamenají odkaz na jeho královský původ a nošení 
těžkých zlatých náušnic. Špička na hlavě je plamen osvícení. 

Kolem hlavního Budhy je zde několik dalších soch v podobném stylu, tedy Budha sedící 
uprostřed krychlové budovy bez střechy, ovšem zdaleka ne tak monumentálních. Často jsou 
postavy ozdobeny pruhem oranžové látky přes prsa, což je způsob uctívání, dar a současně 
ozdoba. 

Autobusem jsme se dostali skrz současné město do areálu historického parku. Zde dříve 
stávalo velké město, založené na přelomu 13. a 14. století králem Ramkamhaengarem, 
ovšem po asi 150-ti letech bylo dobyto a zničeno Ayatthuyou. Od té doby do poloviny 
dvacátého století bylo město ukryto v džungli. Až v posledních asi čtyřiceti letech byla 
džungle vymýcena a ruiny města byly restaurovány. Nyní je areál historického parku nadále 
udržován a obnovován pod patronací UNESCO a po džungli zde již není ani památky. V 
rozlehlém parku byly obnoveny kanály a jezírka, mezi jednotlivými památkami vozí turisty 
otevřené motorové vagónky ovládané pákami jako naše staré tramvaje (ty připomíná i 
cinkání zvonků při rozjezdu a při dávání výstrahy). Cestičky jsou místy dokonce 
vyasfaltované, jinde vysypané pískem nebo kamennou drtí.  

My jsem prohlídku začali tradičně v ruinách hlavního chrámu Wat Mahathat . Silueta chrámu 
nám připadla poměrně známá, skoro jistě se zde odehrávalo několik dobrodružných filmů. 
Dominantami jsou opět sochy Budhů, vyniká několik vysokých soch stojícího Budhy. 
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Protože bylo pozdní dopoledne a blížil se čas oběda, bylo zde velké vedro, takže jsme při 
výkladu hledali kousky stínu, což je trochu problém, protože spíše než souvislé zdi je zde 
mnoho sloupů, které ale mnoho stínu neposkytují. 

Vláček nás popovezl mezi týkovými stromy k dalšímu chrámu, Wat Sra Si, postavenému v 
khmérském stylu se třemi kamennými chedími (prostřední o něco vyšší než postranní). Zde 
byl krátký rozchod, dětem se líbila hlavně tajuplná zákoutí mezi zdmi chrámu a věžemi.  

 

Pěkné jsou také keře a stromy okolo chrámu, včetně mohutně rozkořeněných banyánů s 
náznakem stínu pod rozložitou, ale nepříliš hustou korunou. 

Zde jsme také nakoupili první suvenýry. Neodolali jsme a koupili asi 15 cm vysokou figurku 
thajského rolníka v placatém klobouku s ráhnem s dvěma koši přes rameno. Tento oblíbený 
suvenýr se sice dá sehnat kdekoliv v celém Thajsku, ale obvykle z obyčejného tmavého 
dřeva a velmi hrubě opracovaný (později jsme takové ještě nakoupili v Laosu po cca 60 
bahtech), zde jsme ovšem dostali figurku z týkového dřeva velmi jemně do hladka 
opracovanou. Cenu jsme srazili asi na polovinu (z 300 na 150), ale museli jsme k tomu vzít 
ještě zelenou kvákavou žábu za základní cenu 50 Bt (k velké radosti dětí).  

Kolem několika dalších ruin chrámů jsme dojeli k Chrámu obrovského jezera, s několika 
budovami na březích a ostrůvcích zřejmě umělého jezera. Na zdejším chedí nám Hynek 
vysvětlil symbolický význam jednotlivých částí těchto zvonovitých věží, které připomínají 
budhistům jejich patrona Budhu (např. spodní nejširší část je obrácená Budhova miska). 
Před chrámem je v poměru k ostatním místním sochám malinká socha (v životní velikosti) 
kráčejícího Budhy, která je považována za nejhezčí zobrazení Budhy vůbec. Realistická 
socha překvapí hlavně tím, že na první pohled zobrazuje ženu. Jemné rysy ovšem mají 
znázorňovat Budhův královský původ a dvorní výchovu.  

 

Před chrámem u jezírka s lekníny a lotosy všechny zaujal trs rákosu nejméně 8 metrů 
vysoký. Bambus je travina, některé druhy rostou rychlostí až 40 cm za den – ty se dříve 
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používaly k mučení a popravám. Odsouzenec byl pevně přivázán nad bambusové výhonky 
a bambus mu prorostl tělem. Prý tak mučili Japonci spojenecké zajatce u řeky Kwai ještě za 
druhé světové války. 

U bambusu pobíhala zvláštní dlouhá ještěrka se světlým hřbetem a tmavými pruhy po 
stranách – scink. Jinde jsme ho pak už neviděli. 

Doposud jsme po areálu jezdili dvěma vagónky, zde ale jsme se natolik přiblížili východu, že 
obsluha vláčku usoudila, že ten kousek už dojedeme natěsnáni v jednom voze, což sice byla 
pravda, ale k pohodlí to mělo daleko. Ale těch 5 minut jsme to i v místním vedru vydrželi. 

Závěrečnou část projížďky po historickém parku jsme ukončili u zajímavého obrovského 
zvonu, který dříve stával před místním královským palácem. Podle legendy každý poddaný s 
pocitem nespravedlnosti mohl přijít a zazvonit na zvon, král se vyklonil z okna a poddaný mu 
přednesl svou stížnost na jednání úředníků. Byla-li oprávněná, byl úředník potrestán, jestliže 
ale král shledal, že byl obtěžován zbytečně, mohl být stěžovatel i popraven. 

Nad zvonem je mohyla se sochou krále Ramkamhaenga, autora thajského písma, s 
ukázkou tohoto písma vyrytou do kamenného monolitu: „Ve vodě jsou ryby, na poli je rýže… 
Kdo se chce smát – smějte se, kdo chce plakat – plačte!“ 

Bylo už poměrně pozdě, takže zastávku na oběd jsme velmi přivítali, opět bylo jídlo děláno 
formou švédského stolu, ale byly zde i pulty s obsluhou, kde jsme si nechali namíchat různé 
varianty salátů z thajských surovin přímo podle svého výběru. Celkem jsme se dobře najedli, 
děti si naložily takové porce sladkostí, že je nakonec nedokázaly ani sníst. 

Na saláty se zde daly použít čínské jídelní hůlky, kterými se nadlouho nastrouhané 
ingredience nabíraly lépe než lžičkou nebo vidličkou. 

Aby nám v autobuse cesta lépe ubíhala, rozdala nám Ann/Anička místní cukrovinky. V 
pytlíku měla nějaké plody tvarem podobné našim křupkám, chuťově ale sladké (možná až 
trochu příliš) a evidentně čistě přírodní. Dětem příliš nechutnaly, já jsem je ale s radostí 
dorazil za ně. 

A tak jsme k večeru dorazili do Lampangu . Abychom neztráceli čas ráno, absolvovali jsme 
ještě večer prohlídku místního chrámu Wat Phra Fang. Hned u vchodu stojí rarita – při 
pozorném pohledu na košatý strom nad vstupní branou lze rozpoznat na složitých kořenech 
banyánu světlejší kořeny, které jsou ale spíše kmínky než kořeny, protože zde banyánem 
prorůstá současně i fikus benjamina. 

Ale hlavní dominantou chrámu je vysoká a zářivě bílá chedí. Kolem stojí 7 menších věžiček 
a chrám s několika Budhy. Před hlavním z nich se sluší chvíli posedět s patama otočenýma 
dozadu, jen je třeba dávat pozor, kam si sednout, protože chrámem lítá spousta holubů, 
kteří občas znečistí koberec či turisty.  

Ve vedlejších chrámech je pak opět k vidění sedm poloh Budhy, v zadní části areálu je 
budova s velkým ležícím Budhou.  

Pod přístřeškem za chrámem je vystavena řada chrámových bubnů mnoha velikostí až po 
průměr více než metrový. I zde je dovoleno vše, co způsobuje hluk, takže děti na bubnech 
rozehrály tam-tamovou diskotéku. 

Další budova byla v rekonstrukci a tak jsme si mohli prohlédnout a osahat i pravé 
bambusové lešení. 

Page 24 of 67Thajsko 2003

24.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



Líbila se nám i socha bílého slona v životní velikosti a kousek dále na stejném nádvoří 
socha sedícího Budhy, kterému přicházejí vzdát poctu slon a opice. 

V areálu roste několik jackfruitů-chlebovníků s obrovskými a určitě těžkými ostnatými plody, 
které rostou přímo z kmene, protože větve by je neunesly. Pěkný byl i menší banánovník s 
dlouhým trsem zdejších minibanánků.  

 

Bylo pozdní odpoledne, turistů už zde moc nebylo, a tak se místní mniši věnovali úklidu a 
zametání areálu. Naše návštěva byla vítaným zpestřením odpolední nudy, takže mniši živě 
reagovali na pokusy o kontakt ze strany některých našich kolegů, kterým např. ochotně 
zapůjčili svá mohutná (zřejmě rýžová) košťata a nechali je vyzkoušet zametání 
budhistického kláštera, za velkého ohlasu mladých mnichů. Za pomoc při zametání (a za pár 
bahtů) se pak nechali i fotografovat. 
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Na nocleh nás autobus dovezl do pětihvězdičkového hotelu Wiengtong v centru města, hotel 
je sice pěkný, ale nám se předchozí hotel v Phitsalunoku líbil více. Děti byly po náročném 
dni celkem unavené (příjemně), takže se osprchovaly a hleděly na televizi. My jsme se zatím 
vydali sehnat něco k jídlu.  

Bohužel nikde jsme zde nenalezli jinde velmi rozšířené obchůdky Seven-Eleven (7-11) s 
non-stop provozem, kde se dá kdykoliv koupit nejen voda, ale třeba i celkem dobré 
hamburgery nebo hot-dogy za lidové ceny do 20 Bt, které děti zbožňovaly. Vyrazili jsme tedy 
do asi 2 km vzdáleného obchodního centra typu našich hypermarketů, kde jsme nakoupili 
vodu a nějaké housky na další den, ale k večeři jsme nic zajímavého neobjevili. Vzhledem k 
pokročilé době už i restaurace začaly zavírat, takže jsme přivítali objev provozovny KFC 
známé svými smaženými kuřecími křidélky.  

Ovšem nastal nečekaný problém s angličtinou, nikdo z personálu nebyl schopen pochopit 
naši objednávku, ať jsme se snažili sebevíc. Ukazovali jsme na obrázek s menu, na prstech 
udávali množství a zkoušeli všechno možné, až nakonec obsluha konstatovala, že rozumí a 
že nám připraví 4 krát po dvou smažených křidélcích, že máme ale 20 minut počkat (přitom 
v pultech měli připravených křidélek dostatečné množství). Neradi jsme usedli a čekali a 
opravdu po dvaceti minutách byl balíček připraven. Až před budovou po otevření jsme našli 
uvnitř tři křidélka a jedno stehno… 

Nenašli jsme v sobě morální sílu se vracet a doobjednat zbytek (platili jsme podle účtu 
správně jen tyto 4 kousky), dotrmáceli jsme se zpět do hotelu a záviděli dětem, jak jim 
chutná. My jsme protentokrát zůstali u sušenek z domova. 

Ráno nás ještě autobusová klimatizace nestihla pořádně vymrazit a už jsme kousek nad 
městem zastavili u ananasové plantáže . Celý svah kopce nad silnicí byl porostlý místo 
vedle místa růžicemi ananasů. Majitelé plantáže bydlí přímo na ní v dřevěném domečku na 
kůlech (mimo velkých měst prakticky veškerá stavení stojí na kůlech, je to ochrana před 
vodou, hmyzem a hady). Přivítali nás u přístřešku, před kterým roste keříček tabáku. Ten si 
zde sami pěstují, suší i balí do primitivních cigaret, které také kuřákům nabídli k vyzkoušení, 
ovšem výměnou za opravdové cigarety, nejlépe americké. My jsme sice neměli co 
nabídnout protihodnotou, ale jednu cigaretku jako suvenýr jsme si také odnesli. 

A už jsme mohli pokračovat po cestičkách do ananasového pole. Ananasy plodí několik let, 
když už neplodí, tak se nahradí čerstvou odnoží. Pole je proto plné rostlin v různých stádiích 
života i vývoje.  

Na zelené růžici dlouhých listů nejprve vyroste červená šištice květu, která postupně zraje 
do plodu s dřevnatou slupkou. Aby plod dozrával pomaleji, svážou se nad ním listy tak, aby 
plod stínily a chránily před sluncem. 

Po procházce polem následovala ochutnávka – thajský ananas, a nejen zde na plantáži, ale 
i v hotelech – chutná úplně jinak, než stejný plod zakoupený u nás. Exportované plody se 
totiž sklízejí nezralé, aby dozrály cestou k zákazníkovi, což jim na chuti nepřidá. Zdejší 
ananasy jsou neuvěřitelně šťavnaté, stačí dotek a už z nich teče sladká šťáva. Majitel 
plantáže vzal čerstvý velký ananas a zručně jej několikrát objel nožem po obvodu po spirále 
kopírující dřevnatou část plodu. Tím se zbavil nejen nejedlého obalu, ale i hlouběji 
posazených tvrdých oček. Když se pak takto ořezaný ananas nakrájí podélně, mají výsledné 
kousky tvary hezkých srdíček, měkkých, sladkých a šťavnatých. 
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Samozřejmě nikdo neodmítl ochutnat, dokonce i místní psi-vegetariáni(?) se od Ann nechali 
ananasem nakrmit. 

Děti objevily u přístřešku odložené ráhno s koši na ananas a hned si vyzkoušely, jak 
namáhavá je práce ananasového plantážníka, protože měly co dělat, aby ráhno uzvedly na 
ramena, přestože koše byly téměř prázdné. 

 

Při další individuální procházce po farmě nás zaujalo třeba vosí hnízdo s průměrem přes půl 
metru, naštěstí prázdné, malá kuřátka exotického vzhledu, keříček chilli papriček a navštívili 
jsme i dřevěný dům majitelů s jednou jedinou místností, ve které ovšem nechybí věž a 
televize. 

A samozřejmě jsme si nenechali ujít příležitost sáhnout si na trs banánů zakončený 
červeným květem. 
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Kromě banánů zde rostlo i několik rostlin papáje, která ač vypadá jako strom, je (stejně jako 
banán) ve skutečnosti bylina. 

Poklidná atmosféra plantáže byla tak příjemná, že se nám ani nechtělo nastupovat do 
autobusu, ale nedalo se nic dělat. Stoupali jsme po úzké silničce stále výše do hor (spíše 
kopců), ráz krajiny byl teď jiný než v předchozích dnech, ale na Čechy zvyklé na Beskydy, 
Jeseníky, Krkonoše nebo Šumavu kouzlo zdejší krajiny až tolik neúčinkuje. Spíše než kopce 
a náznaky skal jsme obdivovali tropickou vegetaci. 

 

Na odpočívadle s pěkným panorámatem jsme dostali pár minut na focení s varováním, 
abychom dávali pozor na jedovaté hady. Nevěřícně jsem při natáčení na kameru sledoval 
Janiččin příkaz: „Hadi? Já chci vidět hada!“ Vzhledem k jedovatosti zdejších kober a 
bungarů já hada vidět raději nechtěl. 
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Jen o chvíli později jsme stáli u další zajímavé scenérie. Nalevo od cesty se tyčila vysoká 
skála porostlá desítkami yukovitých rostlin, napravo byl výhled do hlubokého údolí. Protože 
odpočívadlo bylo v prudké serpentině, museli jsme k výhledu dojít skrz tržiště s kořením. 

Kromě exotického vzhledu upoutala i vůně linoucí se od vystaveného sortimentu, jedna z 
prodavaček zaslechla kašel někoho z turistů (z autobusové klimatizace kašlali všichni, místy 
jsme si připadali jako zájezd z plicní léčebny) a podarovala nás místním přírodním lékem – 
na pohled úplně obyčejnou stromovou větvičkou, která ale vydávala aromatickou vůni. S 
trochou odvahy jsme uposlechli pokynu a větvičku rozžvýkali. Chuť byla podobná vůni, něco 
mezi vanilkou a anýzem, kašel by asi opravdu dokázala uklidnit. 

 

Za stánky byl svah porostlý lesem, který místy musel ustoupit hustým, vysokým 
bambusovým houštinám. Škoda, že nebylo více času na procházku. 

Podobně jako u domů, tak i u význačných cest a zatáček na cestách stojí domečky duchů, 
které zdraví kolemjedoucí řidiči hlasitým troubením. Zde jich bylo opravdu požehnaně. 
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Zůstali jsme venku už skoro poslední, takže poslední výhled do krajiny a pokračovalo se 
dále, škoda, že výhledy teď byly občas zkaženy padající mlhou. Ta zkazila i polední 
zastávku u velkého jezera, které prý je obklopeno majestátným horským masívem. My jsme 
ovšem pořádně neviděli ani na protější břeh, natož na hory za ním. 

Hned před autobusem stál stánek s jídlem, se zdejší specialitou, skákavými krevetami . To 
prodavačka nabrala síťkou z jezera drobné krevetky (asi 4 cm dlouhé, vzhledem spíše 
malinké průhledné rybičky nebo zvětšené akvaristické dafnie), do porcelánové misky 
nasypala různé koření (marně Hynek křičel: „Not spicy, please!“) a symbolicky promíchala 
vzniklou směs hmoždířem. Naštěstí měla miska docela vysoké okraje, protože krevetky 
povzbuzené pálivým chilli začaly skákat jako divé. I po nabrání na lžičku se snažily spasit 
seskočením dolů, ale neměly příliš šancí. Já se obával, že na mne nezbude, a šáhnul jsem 
po lžíci jako první, nedbaje Hynkova varování, že kromě úst budu cítit skákání dnes v břichu 
a zítra i jinde.  

Chuť vzniklého salátu je hodně podobná ostatním thajským zeleninovým salátům, převládá 
pikantní ostrá chuť, rozdíl je hlavně v nárazech skákajících krevet na horní patro ústní 
dutiny. Vzdáleně to připomíná dětské práskavé bonbóny, které se po smíchání se slinami v 
ústech rozprsknou. Rozhodně to není nic hrozného, krevetky jsou natolik malé, že člověk ani 
nevnímá, že jí jiného tvora za živa. 

Kromě Hynka našel odvahu už jen jeden spoluturista, ostatní pohrdli. Kdybych věděl, že ve 
zdejších stáncích nic jiného pořádného k jídlu neseženeme, asi bych si poručil nášup. 

Při procházení jedinou zdejší větší ulicí jsme bohužel neobjevili nic vhodného k jídlu pro 
rodinu s dětmi (problém by byl i bez dětí), takže jsme skončili v obchůdku se smíšeným 
zbožím, kde jsme koupili nějaké oplatky a provizorně se tak zasytili. 

Další cesta netrvala nijak dlouho, za pár hodin jsme se dostali k asijskému veletoku Mekong, 
který v těchto místech tvoří hranici nejdříve mezi Thajskem a Myanmarem – známým pod 
dřívějším jménem Barma, dále pak mezi Thajskem a Laosem. Zdejšímu kraji, kde se 
setkávají tři země (a čtvrtá Čína není daleko) se říká Zlatý trojúhelník a je samozřejmě 
známý pěstováním máku a výrobou opia. 

Nasedli jsme na loď s dlouhou tyčí na zádi, která přenáší výkon motoru z nákladního auta ze 
zádi lodi na vrtuli lodního šroubu na konci tyče ponořeném do vody. Zaujali jsme strategické 
místo hned na první lavičce a poskytli jsme tak ostatním živý štít před vodní tříští vzniklou 
rozrážením vody při rychlé plavbě. 

Nejdříve loď zamířila k barmským břehům. Hned za hranicemi s Thajskem stojí barevná 
velká socha (jiné než velké sochy se v jihovýchodní Asii zřejmě nevyskytují) mnicha s ještě 
větší kobrou kolem těla s roztaženým krkem jako vějířem nad mnichovou hlavou. Tato socha 
vítá Thajce, kteří jezdí do barmského kasína za hazardem, doma zapovězeným. Kasíno je 
jedinou zděnou budovou na zdejších březích, jinak jsou zde jen nuzné rybářské domečky ze 
dřeva. Domečky mají hlavní přístup z vody a vypadají malebně, ale asi jen pro nás, když v 
nich nemusíme bydlet. 
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Barma 

Po prohlídce barmského břehu zamířila loď ke břehům laoským, které ale vypadají velmi 
podobně. Protože byl zrovna nízký stav vody, na první pohled upoutaly vzdušné kořeny 
stromů na březích řeky. 

 

Kolem nás se proháněli rybáři v ještě rychlejších člunech než byl ten náš, na hlavách typické 
placaté klobouky. Občas si na břehu hrály děti, v kalné hnědé vodě se ráchali psi. Na 
březích jsou občas malé rybářské osady se sušícími se sítěmi, jediná větší stavba je 
pozůstatek plánů jednoho z mafiánských drogových bossů na přilákání turistů. 

Díky nízkému stavu je tok občas rozdělen na ramena nízkými písečnými ostrůvky, na 
kterých lze zahlédnout volavky. 

Socialistické republice Laos patří větší ostrov uprostřed řeky, u kterého lze přistát a bez víza 
(ale se vstupním manipulačním poplatkem v thajských bahtech) a razítka do pasu navštívit 
výsostné laoské území. Hned nad přístavem začíná útok na peněženky turistů lákavými 
láhvemi místní whisky s naloženými malými kobrami. Tomu lze ještě odolat, ale pohled s 
razítkem Laosu si koupil úplně každý, přestože stál čtyřikrát více než je obvyklá thajská cena 
(tedy 20 Bt namísto obvyklých cca 4-6 Bt). 
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Celá vesnice je zaměřena na turisty a je vlastně jedním velkým tržištěm. 

 

Sice zde nebylo mnoho času na rozchod, stačili jsme místy nakouknout i za krámky se 
suvenýry a pozorovat i jinou než jen turistickou tvář zdejšího chudého života. Políčka jsou 
sice asi úrodná, drůbež pobíhá volně, protože nemá kam utéci, ale žádná jiná možnost 
výdělku tu evidentně není. 

Protože je zde relativně levně, využili jsme zbytek rozchodu podobně jako ostatní prohlídkou 
krámků a nákupem suvenýrů. Zboží sice je opticky levnější než v Thajsku, ale zato je zde 
menší ochota ke smlouvání, takže výsledná cena se od thajské snížené příliš neliší. Možná 
zdejší sortiment je o něco více autentický než zboží v thajských městech, které občas 
působí dojmem tovární výroby. 

 

My jsme postupně nakoupili několik dárků pro příbuzné, např. vyřezávané dřevěné sošky 
rolníků, opiové dýmky (asi nejlepší zdejší nákup, jedna kovová, jedna z malovaného rohu 
vodního buvola a nejhezčí vyřezávaná, také z buvolího rohu), trička pro děti s vyšitým 
emblémem Zlatého trojúhelníku. 
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Cestou k přístavišti nás pozdravil z klece pták loskuták, ještě jednou jsme obdivovali 
naložené krajty a už jsme se museli nalodit na rychlou cestu zpět. 

U výstupu z lodi pózovalo asi desetileté děvčátko s dvouletou sestřičkou v hodně pestrých 
krojích a pělo dokola tradiční thajskou lidovou „one photo, five bahts, please“ (jedno foto za 
pět bahtů, prosím). Nešlo odolat, takové foto se obvykle docela povede. 

Kousek od přístaviště je známé Muzeum p ěstování opia . Není v něm moc exponátů, ale 
alespoň je zde trochu chládek. Místo vstupenek slouží pohledy s reprodukcemi obrazů z 
historie pěstování opia z muzejní expozice, dokonce mají tolik druhů na výběr, že i naše 
čtyřčlenná rodiny si nemusela brát ani dvě vstupenky stejné. V muzeu mimo jiné zaujmou 
fotky a adresy drogových bossů, kteří jsou podobně jako mafiáni v Americe nebo Itálii natolik 
právně bezúhonní, že je nelze trestně postihnout, přestože thajská vláda se snaží drogový 
trh a pěstování opia potírat všemi prostředky.  

Zajímavým exponátem je depresivní kopie opiového doupěte s postavami zfetovaných 
kuřáků opia v životní velikosti, ostatní exponáty představují opiové dýmky s příslušenstvím a 
nástroje používané při pěstování, výrobě a prodeji opia. 

V poslední části muzea je expozice věnovaná žirafím ženám – horskému kmeni dlouhých 
krků, který i v současnosti obývají ženy s obručemi prodlužujícími jim krk do nesmyslné 
délky (nevěrné ženě jsou obruče násilím sundány a žena umírá na zlomení vazu nebo 
udušení). Protože v našem programu tento kmen nebyl, prohlédli jsme si alespoň fotografie. 

Před muzeem je opět trh (ještě jsme dokoupili jedno tričko), nad muzeem na kopci je chrám 
s dlouhým přístupovým schodištěm hlídaným draky po stranách, na jehož zdolání nikdo 
nenašel morální sílu. 

Přiblížil se večer a my jsme odjeli rýžovými poli do města Mae Sai, nejsevernějšího 
thajského města, kde přímo na barmské hranici stál náš hotel Wang Thong. Náš balkon vedl 
do Barmy, děti měly výhled na bazén. Protože ale tato část Thajska spadá do malarické 
oblasti, myšlenky na koupání v bazénu jsme zapudili, už se totiž stmívalo a za setmění útočí 
komáři rodu Anophaeles přenášející malárii. Rychle jsme v obchůdku 7-11 nakoupili vodu a 
raději jsme strávili večer v hotelovém pokoji, riziko malárie je sice v řádech desetin promile, 
ale proč riskovat, že ano?  

Prvním bodem dnešního programu byla návštěva horských kmen ů Akha a Lanu . Ráno 
jsme tedy po snídani vyrazili autobusem na pár kilometrů od města vzdálenou benzínovou 
pumpu (hned nás každého vyfotili s krojovanou Thajkou, večer jsme si mohli koupit 
obdélníkové umělohmotné mističky se svou fotkou, se stojánkem po 100 Bt). Po chvíli 
čekání pro nás přijela místní terénní auta tmavě zelené barvy, s korbou vzadu otevřenou a 
lavicemi pro 4 osoby po stranách, v Thajsku taková auta jezdí jako nejobvyklejší druh taxíku 
(snad mimo Bangkoku). Autobus by totiž do hor nevyjel. 

Odbočili jsme z hlavní silnice a užší asfaltovou cestou plnou zatáček a serpentin začali 
stoupat do hor. Protože korba auta nemá zadní stěnu, měli jsme výborný výhled na 
exotickou krajinu severního Thajska. Ovšem nevýhodou je, že při takto točité cestě je lepší 
hledět dopředu než dozadu, takže jsem raději rychle polknul kinedril. Auto před námi asi 
mělo nějaký problém, protože nestačilo tempu, takže jsme jej divokým manévrem předjeli a 
začali jsme se mu vzdalovat, až nám zmizelo z dohledu.  

Až při návratu jsme se dověděli, že řidič ve snaze dohnat ostatní nevybral jednu z mnoha 
zatáček, auto převrátil na střechu a kompletně jej rozmlátil. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 
Když jsme si podobný zážitek chtěli fakultativně připlatit, tak už to nebylo možné. Navíc 
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postižení dostali po láhvi místní whisky Mekong výměnou za slib, že nebudou žalovat 
cestovní kancelář za způsobenou újmu (což zřejmě stejně neměli v úmyslu). 

Po necelé hodině jízdy jsme se dostali prakticky až na hřeben místního pohoří, kde stojí 
první domorodá vesnice. Prvním překvapením byla asfaltka až přímo do vesnice, druhým 
zděný kostel a škola. Ale zbytek vesnice už byl alespoň trochu ve stylu „horských kmenů“, 
tedy dřevěné domy na kůlech. Na druhé straně silnice nás nejdříve přivítalo černé čínské 
prase volně se procházející vesnicí.  

 

Šli jsme za ním a zavedlo nás k prvnímu domu, kde zalehlo pod podlahu verandy (vše na 
kůlech), kde za ním přiběhlo několik malých selátek, a protože to byla bachyně, začaly od ní 
pít mléko. My jsme si zatím prohlédli obydlí (nijak zvlášť se neliší od domku na ananasové 
farmě), za focení se platily první bahty (rozhodně ne poslední, prakticky co cvaknutí 
spouště, to mince – problém není v tom, že by to bylo drahé, ale drobné brzy dojdou a co 
pak? – vyplatí se s tím počítat dopředu a nashromáždit si co nejvíce mincí). 

Pokračovali jsme ke škole s jedinou velkou místností, prakticky bez nábytku, kde mladý 
učitel učil hejno dětí různého věku, oblečených úplně stejně jako ve velkých městech, jen 
možná trochu více ušmudlaných. Turisti jsou pro ně ještě lepší než přestávka, hned se 
všichni začali předvádět a vysloužili si tím hrsti bonbónů, což jejich rozpustilou náladu ještě 
zlepšilo. 

Aby je učitel uklidnil, začal s nimi zpívat thajskou písničku a posléze recitovat anglickou 
abecedu, což jsme opět ocenili dalšími bonbónky. 

Za školou už byly opravdu jen tradiční domečky s domorodými obyvateli jak z katalogu 
cestovní kanceláře. Hned se odevšad začaly rojit zejména starší ženy v krojích, vesměs 
velmi malých postav, místo zubů jen zkrvavené dásně (následek žvýkání betelových listů), v 
ústech dlouhé opiové dýmky. 
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Málem jsme způsobili incident, když jsme vyfotili a natočili dvě kuřačky, ale peníze jsme jim 
chtěli dát dohromady. Museli jsme velmi rychle najít další drobné, aby na nás přestaly ječet 
svými bezzubými ústy. Pak se ale klidně nechaly vyfotit ještě jednou. 

  

Jinde už jsme byli poučenější, takže problémy nenastaly – kuřačky si dokázaly udržet až 
neuvěřitelný přehled o tom, kdo je fotil a ještě nezaplatil, takže bylo zbytečné snažit se 
nedostatkové drobné nějak ušetřit. 

Některé sice byly tak zdegenerované, že vypadaly, jakoby se měly každým okamžikem 
rozpadnout na kousky, ale nakonec naši návštěvu přežily asi všechny. 

 

Volnou chůzí jsme došli na konec vesnice, kde nás naložily naše teréňáky a pokračovali 
jsme do další vesnice, vzdálené asi 12km. Tato druhá vesnice byla ještě civilizovanější než 
ta předchozí, dokonce hlavní cesta vesnicí byla vydlážděna něčím na způsob zámkové 
dlažby. 
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Zde se už domorodci ani nenamáhají převlékat kvůli nějakým turistům do krojů, protože tato 
druhá vesnice nežije z fotografování, ale z prodeje suvenýrů. Několik žen sice plete koše z 
palmového listí nebo dělá podobné domácí práce, peníze za foto sice vezmou, ale netváří 
se, že by za námi utíkaly, kdybychom si je vyfotili bez zaplacení (na rozdíl od předchozí 
vesnice). 

Většina žen ale má rozložené stánky a prodává tradiční sortiment suvenýrů. Prý se některé 
vyrábějí přímo zde ve vesnici, ale kdo ví… 

My jsme pár dárků pro příbuzné nakoupili, třeba dřevěné tácky pod skleničky z černě 
lakovaného dřeva s pestře barevnými thajskými ornamenty, v dřevěné krabičce stejného 
provedení. 

Pohodlnou chůzí s kopce jsme došli do dolní části vesnice, kde jsme dětem rozdali poslední 
bonbóny. Nasedli jsme do aut a vyrazili zpět do doliny. Zřejmě abychom docenili použití 
terénních aut, vydali se řidiči rozbitou polní cestou, takže jsme konečně mohli mít pocit, že 
jsme v kraji nepříliš poznamenaném civilizací. Ale to bychom museli zapomenout na 
předešlý asfalt a zámkovou dlažbu. 

Po nasednutí do autobusu jsme poprvé zamířili zpět na jih. Po nějaké době jsme se ocitli 
uprostřed oblasti rýžových polí, takže Hynek zavelel zastavit a mohli jsme si rýži prohlédnout 
zblízka. Dále od silnice do políček jsme ale nesměli, protože prý jsou plná thajských kober.  

Sice jsme řešili hádanku, jak kobra pozná domorodce (kterým asi neublíží) od turisty, ale 
domorodci asi mají jiné návyky a vědí, jak se správně chovat a co dělat v případě uštknutí. 

Když už jsme začínali být dlouhou jízdou unavení, zastavil řidič uprostřed pustiny u skupiny 
domečků kolem horkého pramene. Na tento bod programu se děti celkem těšily, protože zde 
měla být možnost uvařit si v přírodní vodě křepelčí vajíčka.  

Horký pramen je větší kruhová studna s doutnající vodou (prý až 95 stupňů teplou), do které 
lze v drátěném košíčku spustit křepelčí nebo i jiná vejce, po půlhodince by měla být uvařena. 
Ale uvařena zde nerovná se jedlá! Vejce jsou totiž uskladněna kdovíjak dlouho přímo na 
slunci, hygiena v okolí není vůbec žádná, takže o poživatelnosti vajíček lze mít důvodné 
pochybnosti.  
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Prošli jsme si stánky, dali jsme si zmrzlinu – pochopitelně balenou Algidu, ta se zde dostane 
všude – a trs banánů. Celkově tato zastávka byla zklamáním, představovali jsme si „horké 
prameny“ úplně jinak. 

Po dalších několika dlouhých hodinách jsme konečně dorazili do dnešního cíle, největšího 
severothajského města (a po Bangkoku druhého největšího v celé zemi) – Chiang Maie . 
Bohužel později, než jsme plánovali, a tak Hynek operativně změnil program a místo do 
rukodělných dílniček jsme ještě před ubytováním v hotelu vyjeli serpentinami s výhledy do 
údolí k nejvýše položenému thajskému klášteru Doi Suthep . 

Protože chrám stojí ještě kousek nad parkovištěm, jezdí se nahoru zubačkovou lanovkou, 
podobně jako v Tatrách na Hrebienok, ale mnohem kratší, tak kolem 150 metrů, navíc v 
neprůhledném laminátovém tunelu. Zdejší klášter je rozlehlý a výstavný, s výjimkou 
bangkokských chrámů se nám líbil zdaleka nejvíce. Hned u východu z lanovky začíná 
bohatá výzdoba, hlavní chrám lze dokola obejít po bohatě zdobeném nádvoří se barevnými 
sochami např. božstva s mnoha rukama a několika choboty, v modré či zelené barvě.  

 

Za rohem stojí dvojitá řada zvonků, které děti ihned vyzkoušely, zatímco my jsme hleděli do 
údolí na město, které se ale už propadalo do večerního oparu. Kromě zvonů je zde i gong o 
průměru 150 cm, který je ale těžké rozeznít, protože u něj není palice a rukou se do něj bije 
obtížně. Když už ale gong začne znít, pak jeho zvuk je hluboký a dlouhý. 

Kolem několika jackfruitů jsme se vrátili ke vstupu do areálu, kde nám za 10 Bt půjčili 
sarongy – černé s pěknou výšivkou ženám, červené kalhotové mužům. Pobavila nás 
příhoda, kdy jeden z turistů (ne od nás) viděl sarongy s cenovkou 10 Bt a považoval to za 
cenu prodejní, nikoliv zápůjční.  

 

Protože i zde panuje kult bílého slona, nemohla ani tady chybět jeho socha. Průčelí všech 
budov v klášteře je zdobeno hlavně zlatem, vše je krásně vyřezáváno a kombinováno s 
dalšími pestrými barvami. Odložili jsme boty a vešli do rozměrného chrámu Wat Prathat. 
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Chrám má uprostřed atrium a kolem něj zastřešenou chodbu s malovanými výjevy a 
sochami ve výklencích. Ovšem hlavní dominantou dvora je obrovské zlaté chedí s 
královskými bronzovými slunečníky. 

 

Protože zde bylo relativně dost času (i když bychom nakonec využili i delší rozchod), 
zkoušeli děti natočit několik záběrů na kameru, abych i já měl důkaz o pobytu v Chiang Mai. 
Teprve při sledování videa jsem se pak zděsil, jak směšně jsme vypadal v červeném 
sarongu, pod kterým jsem si ještě vpředu nechat trčet ledvinku s doklady a penězi. 

Ještě jednou jsme obešli chedí tyčící se uprostřed atria a vydali jsme se zpět k našim botám 
na první nádvoří. Dolů k parkovišti vede dlouhé schodiště lemované zábradlím tvořeným těly 
obrovských šupinatých hadů. Protože kolem schodiště je parčík, je procházka dolů velmi 
příjemná, a tak zatímco my jsme si pěkně užívali, děti nám utekly dolů a asi 10 minut jsme je 
nemohli najít, protože nás čekaly dále, než jsme my předpokládali.  

Ubytovali jsme se na dvě noci v hotelu Downtown Inn, bohužel jsme dostali pokoje sice se 
sousedními čísly, ale rozdělené dlouhou chodbou, schodištěm, výtahy a místností pro 
personál. Nakonec to ale nebylo tak hrozné. 

Ráno jsme opět vyrazili do kopce, po celkem krátké době jsme zastavili u hadí farmy . 
Prohlédli jsme pár klecí s apatickými hady, ale větší část prohlídky areálu jsme nechali na 
dobu až po představení. Byli jsme jedinými turisty na stupňovitých dřevěných tribunách asi 
půl metru od malého šapitó, ohraničeného čtvrtmetrovým okrajem, pro hady evidentně lehce 
překonatelným. Abychom co nejlépe viděli, zůstali jsme s výjimkou Jirky v první řadě. 
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Vystoupení začalo drezúrou dvou thajských kober s hrozivě rozevřenými límci. Krotitel hadů 
mrštně uhýbal před výpady kober, takže to vše působila celkem nevinně. Krotitel si ponechal 
jednu z kober, aby nám detailně předvedl její pěkný límec. Ovšem když pak násilím otevřel 
kobře tlamu a ukázal nám její zuby, začali jsme teprve chápat nebezpečnost nepříliš 
vzdáleného hada. Na dotvrzení našich pocitů nechal jeho pomocník zakousnout kobru do 
skleničky přikryté kouskem látky a dno skleničky se zaplnilo prudkým kobřím jedem.  

 

Následovalo vystoupení se škrtičem krajtou tygrovanou, kterou jsme již znali z Bangkoku. 
Další část show obstaraly hbité užovky a skákající had. Ten byl nejdříve vzletnými slovy 
vylíčen jako velmi jedovatý a pomocníci s bednou s hadem zacházeli s viditelně mnohem 
větší obezřetností než např. s kobrami. Když pak bednu opatrně otevřeli a dlouhými bidly 
ukázali kousek hada, jeden z nich opět bidlem vymrštil do publika silný kus provazu, což by 
u někoho mohlo způsobit šok, kdybychom nebyli včas na tento kousek připraveni Hynkem. 
Samotný had dokáže doskočit tak asi do jednoho metru a navíc není vůbec jedovatý. 

 

Následovalo focení obecenstva s hadem, naše rodina začala, ale fotili se pak i další. Ovšem 
z žen jen Hanka (Janičce stačila fotka z Bangkoku). Následovalo vybírání peněz formou 
házení bankovek do šapitó a volno k prohlídce farmy. 

V objektu farmy je samozřejmě nejvíce klecí s různými hady, ale kromě nich je tu i menší 
zoologická zahrada s morčaty a s myšmi (krmení), jsou zde z dalších plazů leguáni, želvy a 
krokodýl, ptáky zastupuje páv a orel, z dalších hlodavců je zajímavá promyka, která neslouží 
jako krmení, protože naopak sama dokáže hada zabít a sníst. Celá farma je ukryta pod 
korunami stromů a palem, takže procházka v jejich stínu je mnohem příjemnější než pobyt 
na slunci.  

Kolem centrální části farmy jsou billboardy s informacemi o hadech, jejich životě a stravě. 
Ale asi nejzajímavější jsou velké nádrže s metrovou kruhovou stěnou po obvodu, ve kterých 
na stromech a keřích leží desítky, možná stovky různých hadů, od neškodných užovek po 
nejjedovatější bungary. 
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Přestože jsme k hadí farmě před její návštěvou přistupovali poměrně s nedůvěrou, nakonec 
se nám zde líbilo, i díky klidné a příjemné atmosféře v celém areálu. Když nás Hynek 
konečně dostal do autobusu, dal nám základní informace k dalšímu bodu programu – sloní 
farm ě, vzdálené jen pár kilometrů od farmy hadí. 

Hned u vstupu do rozlehlého areálu na svazích kopce jsme si po 20 Bt koupili několik 
svazků banánů a cukrové třtiny (vypadá jako tvrdý přerostlý orobinec) na krmení. Protože do 
koupání slonů v říčce protékající střediskem zbývalo asi půl hodiny, šli jsme se zatím 
podívat na slony a zbavit se jejich potravy. Zpočátku jsme jim podávali banány opatrně a 
zdálky, přece jenom obrovská zvířata vzbuzují respekt, ale po překonání počáteční 
nedůvěry jsme se s nimi spřátelili a poplácali jsme je vždy po chobotu, což se jim evidentně 
líbilo. 

  

 

Obešli jsme všechny strany sloního parkoviště a spravedlivě jsme podělila všechna zvířata. 
Protože se přiblížil čas koupání, zaujali jsme strategické místo na můstky přes řeku, odkud 
byl hezký výhled do předpokládaného místa koupání. A vybrali jsme dobře. Po pár minutách 
začali přicházet první sloni, někteří i za našimi zády po můstku, sešli k říčce a ponořili se 
slastnými výrazy do proudu. Celé koupání trvalo kolem 3 hodiny a lepší místo než na našem 
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můstku bychom asi těžko dokázali vybrat. 

  

 

Po skončení koupele jsme se snažili co nejrychleji přesunout do amfiteátru na sloní show, 
ale stejný nápad měli pochopitelně všichni ostatní turisté, takže místa v první řadě už byla 
obsazena. Vidět ale bylo odevšad a děti si dokonce sedly na zem, aby byly co nejblíže. 
Představení začalo pochodem slonů, první dva nesli v chobotech uvítací transparent, ostatní 
za nimi se drželi choboty za ocas svého předchůdce. Jen jeden slon to nevydržel a zdravil 
obecenstvo divokým kroužením chobotu. 

Následovalo několik tradičních čísel se sedáním na zadní nebo pochod s hraním na 
harmoniky v chobotech. Pěkné číslo bylo s nasazováním klobouků na hlavy mahutů, kdy po 
nasazení klobouku sloni pro jistotu narazili klobouky opravdu na doraz několikerým 
poklepáním chobotem na mahutovu hlavu. Zvláště jednoho slona vždy potlesk vyhecoval k 
projevům nadšení. 

 

Dalším číslem byl fotbal, kdy sloni nejdříve odkopávali přihrané míče, pak jim mahuti přinesli 
branku a sloni stříleli panalty na jednoho z nich. Většinu střel chytil, pokud nešly těsně vedle, 
přestože střelci různě naznačovali střely a používali různé finty, ale když pak opravdu padl 
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gól, nadšení publika (a samozřejmě i nadšení slona-střelce) neznalo mezí. 

Nejvíce asi pobavil „člunkový běh“, kdy dva sloni měli rozestavěné kuželky a měli je 
postupně sbírat a odnášet do připravených košů. Zatímco jeden se poctivě dřel, druhý dělal 
šaška a po každé odnesené kuželce udělal pukrle na diváky. A když už bylo vítězství 
prvního skoro jasné, posbíral šašek všechny zbývající kuželky najednou a odnesl je do koše 
naráz, čímž těsně vyhrál. 

Až neuvěřitelně působilo další číslo, kdy čtyři nejnadanější sloni dostali malířské stojany s 
archem papíru, jejich mahuti jim podávali štětce namočené do barvy a sloni malovali obrazy. 
Nám nejbližší slon byl abstrakcionalista a maloval různobarevné linie, druhý slon zase 
pointilisticky pokryl papír barevnými tečkami. Ale zbývající dva sloni byli realisté a jeden z 
nich nakreslil keř s listy a květy, druhý zase strom s hnědým kmenem a větvemi, na větvích 
zelené listy a barevné květy. Já bych asi podobný obraz nezvládl. 

Na závěr předvedla skupina pracovních slonů, jak dříve sloni pomáhali při práci se svážením 
a skládáním dřeva. Dnes už sloni pracovat nesmějí, ale představení pro turisty a vození 
turistů se za práci nepovažuje a i sloni to evidentně považují spíše za zábavu. Velká část 
představení včetně různých „vtipů“ a legrácek je naučená drezůrou, ale i tak je vidět, že slon 
je inteligentní zvíře a že spoustu činností dělá s rozmyslem a nejen mechanickým 
opakováním naučených činností. 

 

Po představení byla volná chvíle na vyfotografování se se slony, za mírný bakšiš mahutovi 
jsme toho samozřejmě využili. Přestávka mezi show a následným trekem byla trochu delší, 
takže jsme nemuseli spěchat. Trekově upravených slonů je sice hodně, ale všichni účastníci 
show se také chtějí svézt, a tak chvíli trvalo, než jsme se dostali na řadu. Na slony se 
nastupuje z dřevěného nástupiště postaveného do úrovně slonova hřbetu. Slon má na 
zádech lavičku pro dva lidi, vzadu uvázanou pod ocasem, někteří mají vzadu „SPZ“ se 
jménem a věkem (obvyklý věk byl kolem 40 let). Na hlavě vpředu sedí mahut, který se o 
slona stará od jeho (i svého) mládí. Jízda je celkem příjemná, sedadlo se sice trochu 
kymácí, ale není třeba mít obavu z pádu. 
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V campu je několik tras, tím pádem se mahuti našich dvou slonů domluvili a vzali nás jinou 
trasou než ostatní, proto jsme byli celou dobu prakticky sami a nepotkali jsme nikoho jiného. 
Cesta vedla udržovanou džunglí po cestičkách vyšlapaných slony, často i místy s tak 
prudkým spádem nebo stoupáním, že člověk by měl problém zdolat celou trasu po dvou. 
Místy byly pěkné výhledy na camp, místy se jelo lesem. 

Já jsem jel s Jirkou a natáčel jsem na kameru (včetně digitálního focení), ženy jely spolu za 
námi a fotily. Náš mahut byl mnohem komunikativnější, prakticky nezavřel pusu, když se 
nesnažil povídat si s námi, tak si alespoň prozpěvoval. Pletl dohromady několik jazyků (La 
Elephan je snad francouzsky, ke zpomalení tempa krmení nabádal německy – langsam, 
něco občas anglicky a zbytek asi thajsky). Hned na počátku cesty nás zbavil starostí s 
krmením, prostě dal celý trs banánů slonovi do chobotu najednou, třtinu jako druhé sousto a 
bylo po jídle. Zato druhý slon měl s jídlem problémy, protože nedokázal ohnout chobot 
dostatečně dozadu. 

 

V jedné celkem zajímavé partii trasy slezl náš mahut po chobotu na zem a nabídl se, že nás 
natočí na naši kameru. Sice s obavami, ale přece jen jsem se odvážil mu ji svěřit. Když jsme 
pak prohlíželi výsledek, nestačili jsme se divit, co prováděl, zejména zběsilé zoomování 
dopředu a zpět téměř znemožnilo najít kousek použitelného záběru. Ale mahut byl se svým 
výkonem evidentně spokojen. 
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Prudkým svahem v lese na konci areálu jsme se dostali zpět k říčce, sloni se zde trochu 
osvěžili (my taky, tak tak jsem stačil uchránit kameru od sprchy), ale zpět k nástupišti už 
jsme došli po pohodlném chodníku bez nebezpečí kotrmelce slona s námi na hřbetě. 

Přesunuli jsme se pěšky do poslední části areálu, kterou jsme ještě nenavštívili, do sloní 
školky. Zde jsou shromážděni mladí sloni, žijí zde se svými matkami až do dorosteneckého 
věku. Ve speciálním přístřešku bylo čtrnáctidenní novorozeně (150 kg), jako všechna 
mláďata velmi milé. Nejdříve sice jen polehávalo ve stínu, pak se ale probudilo a začalo 
běhat po přístřešku a kolem své přivázané matky (přivázané proto, aby v obavě o mládě 
neublížila turistům). 

  

 

Na chvíli se honilo s kohoutem, pak se nechalo od turistů škrábat po své tlusté kůži. Celý 
přístřešek byl pořád v obležení, takto mladého slona člověk nevidí každý den. Plni dojmů 
jsme se sešli v autobuse a děti usoudili, že pokud to bude jen trochu možné, tak si 
minimálně trek na slonech musíme zopakovat, nejlépe co nejdříve na Koh Samui. 

Mezitím nám pěkně vyhládlo, vydali jsme se tedy do orchideové farmy na oběd. Orchidejová 
farma je zde totiž spíše restaurace, která využívá orchidejí k přilákání zákazníků. Místo 
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vstupenky zde každý dostane malou orchidej do klopy, jídlo bylo servírované o několika 
chodech ve vzdušném srubu, jehož stěny tvořila síť s vodou tekoucí se střechy. To spolu s 
větráky zde dělalo celkem příjemné klíma. Děti se ale nemohly soustředit na jídlo, protože je 
lákalo okolní atraktivní prostředí. Dojedli jsme proto co nejdříve a vydali jsme se prozkoumat 
farmu. Nejdříve jsme dostali krátký výklad o pěstování orchidejí od našeho kolegy ze 
zájezdu – pěstitele orchidejí, pak jsme už individuálně pokračovali v prohlídce. Hlavní částí 
zahrady je pěstírna orchidejí, které zde sice pěstují po tisících, ale jen v několika základních 
druzích a odstínech. 

Nám se více líbil umělý prales, kterým se dalo procházet v iluzi exotické divočiny. Další částí 
byl motýlí dům, kde měli lítat motýli, ale protože jsme přijeli ve špatnou dobu, byli ještě 
všichni teprve zakukleni a nebylo po nich ani památky. Ale prostředí bylo samo o sobě tak 
pěkné, že jsme děti na spletitých cestičkách museli hledat. 

  

 

V další části bylo několik těsných klecí se zvláštními thajskými kočkami a velmi, velmi 
smutnými psy, zmořenými vedrem. Protože farma je velmi rozsáhlá, už jen zběžně jsme 
proletěli zahradou čínského stylu s bonsajemi a stromečky zastříhanými do různých tvarů, 
přehlídku autoveteránů jsme vynechali úplně. U hlavní budovy nás ještě pozdržely velké 
červené ryby v jezírku a několik umělých interiérových fontánek z kamene a dřeva. Pod 
stromem s oranžovými mandarinkami jsme počkali na ostatní a vrátili se hromadně k 
autobusu. 

Příjemně nasyceni jsme se vrátili do města, abychom zbytek dne strávili exkurzemi po 
rukodělných dílničkách soustředěných nedaleko od sebe v jedné části města. První 
zastávkou byli řezbáři, kteří dokážou vykouzlit z teakového dřeva neuvěřitelná díla. 
Nádherné trojrozměrné obrazy, nábytek s vyřezávanými plochami nebo s využitím původní 
struktury dřeva a kořenů např. pro nohy nebo opěradla křesel, vše vysekané ručně pomocí 
malých dlátek schopných sekat i „za roh“, aby iluze třetího rozměru byla dokonalá. 

Za účelem focení se dlátek chopil i kolega ze zájezdu, ale skutečně udeřit dlátem do 
vzácného dřeva se neodvážil. Ceny jsou totiž astronomické, takže nakonec stejně většina 
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zájezdu skončila v prodejně suvenýrů, pravděpodobně vyrobených z odpadu jako vedlejší 
produkt hlavní činnosti. 

Snad ještě více se nám líbila dílnička s ručně vyráběnými papírovými slunečníky. Z buničiny 
se nejdříve vyrobí papír (podobně jako ve Velkých Losinách, ale v mnohem menším 
objemu). Mezitím se připraví dřevěná konstrukce, dřevo se naštípá na tenké laťky nožem, 
dírky se vyvrtají svidříkem - ruční vrtačkou se spirálovou drážkou, kterou lze roztočit pomocí 
pohybu jezdcem nahoru a dolů. Papír se v sedmi vrstvách přilepí a ručně namaluje. Po 
zaschnutí je takový slunečník plně funkční a lze jej složit a rozložit (otázka je kolikrát a co by 
s deštníčkem udělal déšť). 

Jako suvenýry zde prodávají jako stojánky na tužky kusy bambusu o průměru 5 cm, asi 15 
cm vysoké, rovně nebo šikmo seříznuté a hlavně pomalované thajskými motivy zářivých 
barev. Za cenu 25 Bt nelze nekoupit, bohužel doma nám nedostatečně vyschlý bambus 
napadla plíseň, po vysušení se ale dají použít.  

Další využití zručnosti zdejších malířek je malování přímo na trička či kalhoty turistů podle 
motivu ze vzorníku. Prý taková malba vydrží i praní. My jsme místo toho raději koupili menší 
slunečník s průměrem 80 cm v modré barvě pomalovaný barevnými květy orchidejí, ceny 
jsou opravdu lidové. 

Zpracování kůží ani nebylo skutečnou dílnou, jen ve vzorkovně nám hosteska předvedla 
několik druhů kůží: pevného rejnoka, vzácného krokodýla, slona, různé hady a další. V 
prodejně bylo možno koupit výrobky z těchto kůží (kabelka z rejnoka 25.000 Bt), zaujaly nás 
kalhotové pásky z krajty i s hlavou zakrývající přezku. Pak jsme ale chtěli prodejnu opustit 
vchodem, což nebylo možné a na správný východ nás nasměrovala vysoká dlouhovlasá 
prodavačka v sukni a lodičkách, ze které se podle řeči vyklubal transvestita. 

Poslední dílničkou bylo zpracování hedvábí. To už jsme znali z Číny, zde se ale kokony 
bource morušového liší barvou – v Číně jsou bílé, zde jsou žluté až do zlatova. Prý je to 
způsobené odlišnými vlastnostmi zdejších moruší. Zde jsme viděli poprvé celý proces 
včetně kompletního životního cyklu bourců. Nejdříve se z vajíčka velkého jako zrnko máku 
vylíhnou miniaturní housenky, které jsou neskutečně žravé a až tisíckrát zvětší po pastvě na 
listech moruší svůj objem. pak se zakuklí a z kokonu se vylíhne malý nenápadný motýlek, 
něco jako větší mol, a cyklus se opakuje. Pokud ovšem není vývoj zastaven ve fázi kokonu. 
Jestliže se kokon spaří ponořením do horké vody, je možné asi 10 jeho tenkých vlákének 
spříst do hedvábné nitky. 

Z barveného hedvábí zde na tkalcovských stavech tkali látky různých vzorů, některé látky 
malovali ručně až jako utkané. Tuto práci dělají i postižení lidé jako jednu z mála možností 
uplatnění. Ovšem ruch tkalcovských stavů se ozýval hlavně při průchodu turistů, po projití 
posledního z nás ihned stroje umlkly. 

Večer jsme i s dětmi vyrazili na zdejší vyhlášený trh, náš hotel stojí téměř uprostřed. Dalo se 
zde vybírat ze širokého sortimentu zboží, hlavě textilního, ale ceny nebyly nijak speciální, 
smlouvalo se špatně. Až po návratu domů jsme ale ocenili kvalitu koupených věcí, která je 
mnohem lepší, než mají podobné výrobky z našich tržnic. 

Koupili jsme nějaká trička, já jsem si koupil tradičně hedvábnou kravatu, jako raritu máme 
jednoduché tenké pantofle do hotelu. Po hodince už jsme ale padali únavou (hlavně děti), a 
tak jsme šli do hotelu. 

Tím skončil program našeho poznávacího zájezdu. Ráno už jsme se ani neviděli s některými 
kolegy, protože odletěli jinými letadly už brzy ráno, buď domů do Prahy nebo na jiné ostrovy. 
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My ostatní jsme po snídani odjeli na letiště na společný přelet do Bangkoku. Už tady na 
letišti nás hostesky rozdělily podle cílové destinace a dostali jsme podle cíle cesty barevnou 
nálepku na šaty. 

V Sukhotaji jsme mezipřistáli, ale ani jsme nevystupovali z letadla (kromě čínské vládní 
delegace, která se nechala i na necelých deset minut odvézt do budovy letiště). Speciální 
obsluhu měl mnich na sedačce přes uličku za námi, se kterým letušky zacházely se zvláštní 
úctou. Měl i zvláštní menu a po příletu pro něj přijelo speciální auto. 

V Bangkoku jsme se ani nestihli pořádně rozloučit s ostatními kolegy, protože letištní 
hostesky nás nekompromisně podle barev našich nálepek směřovaly na přestup, takže 
přestože mezi přistáním a nástupem na linku na Samui bylo jen asi deset minut času, stihli 
jsme ještě i záchod. 

Už z letadla jsme si mohli prohlédnout zelený ostrov nepravidelných tvarů s průměrem 
kolem 25 km, Koh Samui. Z výšky nevypadá moc velký, ale později při cestování po ostrově 
už se tak malý nezdá. Na ostrově roste okolo 15.000 kokosových palem, kokosy jsou 
(samozřejmě po turistice) jedním z hlavních zdrojů příjmů ostrovanů, podle prospektu na 
hotelu se prý každý měsíc z ostrova vyveze na 3 miliony ořechů (což je ale 200 kokosů na 
palmu, takže minimálně jedno z těchto čísel nebude přesné). Palma je symbolem ostrova a 
platí nařízení, že žádná budova na ostrově nesmí převyšovat okolní palmy.  

Přistávací dráha letiště je skryta v palmovém lese, vidět je až na poslední chvíli. Celé letiště 
je velmi citlivě zasazeno do přírody, okolo přistávací dráhy jsou vysázeny exotické květiny, 
od letadla k letištní budově doveze turisty otevřený pestrý vagónek. Samotné letištní budovy 
tvoří jen střechy na kůlech, vše z palmového dřeva, stěny jsou volně otevřené do přírody. 
Ale i v takovém přístřešku pracuje moderní technika včetně počítačů a pásů na zavazadla. 

Ihned po vyzvednutí zavazadel se nás ujal delegát místní partnerské cestovky s nápisem 
FIRO na cedulce, který nás usadil do klimatizované dodávky a dovezl nás asi 
dvacetiminutovou cestou podél pobřeží do našeho hotelu. 

Podle katalogu jsme si doma vybrali hotel Fair House Resort **** na nejznámější 
kohsamuiské pláži Chaweng (skutečnost je ještě lepší, hotel leží u pláže Chaweng Noi, 
která je od hlavní pláže oddělena skalnatým výběžkem a je využívaná jen dvěma hotely). Od 
ruchu hlavní silnice je hotel perfektně izolován golfovým hřištěm a palmovým hájem, hlavní 
budova leží na menším kopečku nad pláží, bungalovy jsou roztroušeny na svahu od budovy 
k moři. Protože hlavní budova využívá svahu, mohl architekt navrhnout celá dvě poschodí, 
aniž by porušil pravidlo o maximální výšce budovy. Všechny pokoje mají vstup z pavlače na 
straně palmového lesa s výhledem z okna a velkým balkonem směrem na moře, přímo pod 
okny našich pokojů byl bazén s vodopádem uprostřed tropické zahrady. 
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Formality na recepci jsme rychle vyřídili, osvěžil nás welcome drink – barevný koktejl 
ozdobený tradiční orchidejkou. Bohužel jsme opět nedostali sousední pokoje, ale protože 
jsme byli jen ob jeden pokoj, nebylo to tak hrozné. Recepční sice slíbila, že se pokusí sehnat 
sousedící pokoje (ale bylo vidět, že tomu sama příliš nevěří), navíc když už jsme se měli na 
týden vybalit z kufrů, tak se nám nechtělo vše znovu stěhovat. Museli jsme mezi pokoji ujít 
asi zanedbatelných 5 metrů navíc, větší nevýhodou bylo, že jsme nemohli využít výhody 
sousedících balkonů. 

Ani jsme se příliš nevybalovali, jen jsme našli plavky a vyrazili jsme se osvěžit na pláž. 
Přestože obvykle cesta trvá jen asi 5 minut, nám to poprvé trvalo déle, protože jsme museli 
obdivovat nádhernou vegetaci po stranách cesty, zejména orchideje, ibišky a mnohé 
neznámé květiny na sestříhaném trávníku a palmách. Až další den jsme zjistili, že jsme 
vlastně šli po delší a méně udržované cestě, sloužící hlavně personálu. Správná cesta vede 
kolem bazénů a bungalovů přímo exotickým parkem. 

Byli již trochu pozdě, u moře skoro nikdo nebyl, půjčily jsme si velké, modré plážové ručníky 
(bohužel poslední dva, obsluha zde čekala spíše na vrácené ručníky než na vydávání 
čistých). Na pláži jsou laminátová lehátka tvaru protáhlého „S“, která jsou perfektně 
navržená tak, aby při položení hlavy dozadu ležela vodorovně, při mírném posunutí těžiště 
dopředu se ale pěkně překlápějí do polohy křesílka s opěradlem. Navíc se s nimi výborně 
manipuluje (jsou lehká) a na noc je personál stohuje na sebe. 

 

Slunečník ani nebyl potřebný, stejně jsme byli skoro pořád ve vodě. Pláž je pokryta bílým 
pískem, po kraji ji lemují palmy a jiné stromy, takže lze nalézt místo ve stínu i bez 
slunečníku. Moře (kolem 28°C, občas možná i více) je světle modré až do tyrkysova, přístup 
do moře pozvolný, ráno optimálně, večer při odlivu se jde i dvacet metrů pouze po kotníky 
ve vodě a je třeba jít dále, aby se dalo plavat. Za našeho pobytu byly jen jednou větší vlny 
(ale plavat se dalo), jinak byly standardní, tak akorát. Ale slyšeli jsme, že i v sezóně se 
občas udělají vlny tak velké, že moře může být i nebezpečné. 

Už skoro potmě jsme vylezli z moře, vrátili ručníky, spláchli sůl v bazénu a vrátili se na 
pokoj. Už na stropě recepce jsme zaregistrovali mrštné gekonky, asi deseticentimetrové, 
bílé až průhledné, několik jich bylo na stěnách schodiště (i kapličky s Budhou) a pavlače, ale 
ten nejhezčí, barevný a minimálně 30 cm dlouhý, hlídal dveře ze stropu nad vchodem do 
dětského pokoje. 
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Gekoni díky svým přísavkovým tlapkám běhají po zdech a stropech, jakoby pro ně 
neexistovala zemská přitažlivost. Živí se hmyzem a jsou proto oblíbení, žijí spokojeně spolu 
s lidmi v jejich domech a pokojích, dokonce i na hotelových pokojích, aniž by je někdo 
vyháněl (kromě některých choulostivých turistů). S lidmi si nepřekážejí, lidé využívají 
podlahu a stěny, gekoni převážně stropy. My jsme je na pokoji nikdy neměli (dveře našich 
pokojů měly utěsněné spáry nad prahem i ostatní), ale určitě bychom se jich nebáli. Gekoni 
se pohybují hlavně po setmění, proto se špatně fotí, protože fotoaparáty při zaostřování 
přibleskávají, a to gekonům vadí. 

Děti šly spát, my jsme ještě vybalili věci z kufrů, nastavili klimatizaci a usnuli jsme taky. Ráno 
jsme sešli do plážové restaurace na snídani, podobně jako jinde formou švédských stolů, 
snad ještě o něco bohatších než jinde, s několika druhy ovocných džusových šťáv, obsluhou 
na kafe a čaj, teplými i studenými pokrmy a s kuchařem připravujícím na přání vaječná jídla 
(omelety, volská oka odlitá do formiček tvaru srdce apod.).  

Protože po návratu na pokoj, převlečení do plavek a cestě zpět na pláž již byla nejlepší 
místa obsazena, další dny jsme rovnou u snídaně nafasovali ručníky a roztáhli jsme si 
lehátka a slunečník pod stromy na okraji pláže, místo jsme si tak de facto obsadili na celý 
týden, a protože podobně si místa vybrali všichni, většinou nehrozilo nebezpečí obsazení 
oblíbeného místa někým jiným. Kromě strategického brzkého stínu mělo naše místo výhodu 
v blízkém altánku, kam jsme si nechali nosit z restaurace jídlo. 

Kromě výletových dnů jsme tady na pláži trávili větší část dne. Děti byli téměř pořád ve vodě 
(první dny v tričku, protože slunce je zde nemilosrdné a ani krémy s ochranným faktorem 20 
na dlouho nepomůžou), na procházky po pláži v tom vedru nebyla nálada. Jen první den 
jsem podnikl výlet na obě strany, abych se ujisti, že jsme opravdu na té nejlepší pláži v okolí. 

  

Pláž končí na jedné straně kamenitým výběžkem, na kterém stojí restaurace a za ním se do 
nedohledna táhne hlavní pláž Chaweng. Přestože restaurace nebyla nijak daleko, ani 
jednou jsme zde nebyli, protože jídlo v našem altánku bylo mnohem pohodlnější. Ale výhled 
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tady byl na obě strany jak na fotky do katalogu. 

  

Na druhou stranu pláže se šlo trochu hůře, je to delší procházka a nelze jít schovaný ve 
stínu. Pláž místy není tak udržovaná, bylo zde třeba hodně vyplavených sépiových kostí 
(také máme jednu doma na památku). Až před dalším hotelem je zase pláž udržovaná. 
Palmy zde rostly krásně našikmo, ale neměly obrané ořechy, takže se pod nimi nebylo 
možné ukrýt do stínu. Před nebezpečím varovaly i výstražné tabule. 

 

Některé palmy jsou obrostlé cizopasnými rostlinami a liánami, což je dělá ještě exotičtější. 
Oproti očekávání rostou nakloněny ne po směru větru, ale proti, zřejmě jak neustále 
překonávají jeho sílu. 
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Procházka ač netrvala ani půl hodiny mne docela unavila, takže jsem se rád vrátil k našemu 
místu a skočil se schladit do moře. 

Kousek od pláže, tak kolem 50-ti metrů, je bazén se sladkou vodou, neuvěřitelně čistou a 
teplou. Naše první kroky z moře obvykle mířily pod sprchu a do tohoto bazénu, abychom ze 
sebe smyli sůl. Bazén byl často úplně prázdný a po vlnách v moři se zde na klidné hladině 
výborně plavalo. Zahrada kolem bazénu byla až neuvěřitelně dokonalá.  

  

 

Kromě samotného bazénu k plavání byl zde připojen i kruhový bazének s vířivými 
bublinkami, který jsme si občas pouštěli a relaxovali jsme při bublinkové masáži celého těla. 
Od moře povíval celou dobu příjemný větřík, který spolu se stínem dělal teplotu vzduchu 
celkem přijatelnou. Děti by z vody nejraději ani nevylézaly, maximálně si doběhly půjčit 
nafukovací duše, které byly na pláži k dispozici. Atmosféru pohody doplňovali černí ptáčci se 
žlutými zobáky (přesto nepřipomínali kosy) svým melodickým pískáním. Lidí se nebáli, 
oplatku si klidně zobli i z ruky.  

Z pláže jsme se vraceli na pokoje vždy k večeru, po schodech nahoru se šlo trochu hůře než 
ráno s kopce. Proto jsme vždy po zdolání stoupání odložili věci na lehátka horního bazénu a 
okoupali se ještě jednou. Zdejší horní bazén měl neobvyklý výhled – obvykle totiž nebývají 
bazény na kopci nad mořem a při plavání tak člověk nemá pod sebou výhled na moře z 
ptačí perspektivy, jak je to tady. Nad bazénem je i altánek s domečkem duchů, v bazénu 
samotném je využito profilu podkladu k netradičnímu povrch dna s různými vyvýšeninami a 
mělčinami, na kterých lze pohodlně sedět nebo i ležet. 
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Bazén je vlastně tvořen dvěma nezávislými částmi, výškově posunutými asi o metr, 
oddělenými útesem a přepadem vody. Do nižší části ústí i umělý vodopád. Kolem bazénu je 
kromě exotických rostlin i potůček s lekníny, lotosy a živými rybami, kromě sociálního 
zařízeni ukrytého mez keři v suterénu se odtud také vchází prosklenými dveřmi přímo do 
recepce. Bazény jsou (zřejmě díky přitékající vodě) mírně chladnější a poskytují tak větší 
osvěžení než bazén na pláži. Odtrhnout se odtud a odejít na naše pokoje přímo nad 
bazénem bylo vždy umění. 

Mezi hlavní budovou a recepcí teoreticky měla fungovat kyvadlová doprava malými 
elektromobily, ve skutečnosti stálo autíčko na stanovišti jen výjimečně, více se vozil personál 
než hosté, ale pěší cesta byla natolik okouzlující, že jet autem by byla škoda, takže jsme to 
zkusili jen jednou (k velké spokojenosti dětí). Naopak hotelové taxi do města fungovalo 
naprosto spolehlivě. 

Městečko Chaweng totiž leží stranou od hotelu, takže jsme obvykle na cestu do města 
využili hotelové taxi (po 40 Bt na osobu) a zpět jsme si ulovili taxi na ulici (stejná vozidla, 
jako nás vezla k horským kmenům, jen barevnější). Hotelové taxi mělo odjíždět každou 
půlhodinu, ale když bylo více lidí, jel i kdykoliv dříve, naopak když nebyl na svém místě, 
stačilo pět minut počkat. 

Na cestu domů nebylo nutné složitě taxík shánět, protože v kteroukoliv denní i noční dobu 
jezdily jedinou hlavní ulicí Chawengu jeden za druhým, stačilo prostě se rozhodnout a do 5 
vteřin se vždy povedlo navázat oční kontakt s volným vozem, který stačil k prudkému 
zabrždění. Cena se musí dohodnout před nastoupením, občas jsme jeli oba dohromady za 
80 Bt, častěji ale za 100 Bt, dráž nikdy (i když první požadovaná cena byla obvykle 200 Bt). 
Cesta v otevřené korbě je obvykle velmi divoká, řidič pořád troubí a chce přibrat další 
pasažéry, při sebemenším projevu zájmu prudce brzdí a nasedají další turisté.  

Podél jediné komunikace je jeden stánek za druhým, obvykle se zde prodávají suvenýry, 
oblečení, boty, v některých domech jsou restaurace (často mají vystavené ryby nebo plody 
moře na policích vyplněných drceným ledem), hodně je taky provozoven s tradiční thajskou 
masáží, a samozřejmě jsou tu i podniky, do kterých lákají hlavně německé turisty vyzývavě 
oblečené dívky. Jídlo a pití jsme občas kupovali v některém z místních supermarketů nebo v 
obchůdku 7-11. Zejména ledová káva z mrazničky dokázala v horké noci osvěžit. 

Děti zůstávaly na pokoji a hleděli na televizi, my jsme prakticky každý den jeli do města. 
První den jsme se domů vraceli pomalu pěšky (2 km jsme šli dvě hodiny), prohlíželi jsme 
sortiment na stáncích a hlavně jsme zašli do každé cestovky (nejméně 20) a hledali jsme 
možnosti výletů a zjišťovali podmínky. Co nejblíže hotelu jsme nakoupili vodu (podle typu 
obchodu mezi 12 Bt až 20 Bt za 1,5 l) a vrátili jsme se na pokoj příjemně unaveni s plnou 
taškou prospektů s informacemi o možných výletech. 
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Při návštěvě města po výletu do vnitrozemí jsme unaveni neodolali nadháněčkám do 
masážního salonu, který zde opravdu slouží jen k tradičním masážím. Na výběr je tradiční 
všeobecná masáž (jedno nebo dvouhodinová), masáž zad, masáž chodidel a akupresura 
chodidel. My jsme absolvovali nejznámější tradiční hodinovou masáž.  

V převlékárně jsme dostali bavlněné volné kalhoty a haleny, do kterých jsme se převlékli, 
uložili jsme se na žíněnky a masérky se do nás pustily. V salonu bylo příjemné přítmí, klid a 
nevtíravá tichá hudba rušená jen tlumenými pokyny masérek. Obě pracovaly naprosto 
synchronně, začaly masáží nohou, postupovaly velmi důkladně od mačkání citlivých bodů 
na chodidlech, přes tahání prstů, promačkání lýtek až po stehna. Po nohách následovaly 
ruce (včetně vytahání prstů, až to praskalo). V sedě se pokračovalo různým vytáčením noh 
a rukou, pak následovala masáž krku a hlavy včetně temene a proklepání vršku hlavy. Na 
závěrečnou masáž zad zbyla čtvrthodinka a obě masérky skončily prakticky stejně téměř na 
minutu přesně po jedné hodině. Po chvíli odpočinku a vypití šálku čaje jsme zaplatili 
dohodnutých 150 Bt za osobu a jako jiní lidé vyšli zpět na rušnou ulici. 

Celá procedura je opravdu hodně příjemná a člověk by ji vydržel asi každý den. My jsme si ji 
zopakovali ještě jednou v altánku přímo na pláži našeho hotelu, sice dvakrát tak drahou, ale 
zase se nám zdála ještě příjemnější, možná i díky použití kokosového oleje k lepšímu 
prohnětení svalů (a také příjemnějším masérkám, které dávaly srozumitelnější pokyny ke 
změně polohy). Thajská masáž je skutečně velmi silným zážitkem a nikdo by ji v Thajsku 
neměl vynechat. 

Po pláži občas chodili prodavači všeho možného, nás zaujalo hlavně plážové oblečení. 
Pěkné jsou lehké průhledné šátky na zavázání za nebo pod krkem, které lze uvázat přes 
mokré plavky a projít tak i recepcí slušného hotelu nebo rušnou ulicí bez pohoršení z 
nedostatečného oblečení, Hanka i Janička si po jednom koupili. A Janičce jsme koupili i 
zvláštní letní oblečení z podobného materiálu v medové barvě, kdy na horní část těla se 
váže šátkový top a na nohy se obleče velmi vzdušná kombinace sukně a kalhot, které 
vzniknou protažením cípu látky mezi nohama a uvázáním do pasu. Vznikne netradiční letní 
oblečení, které lze nosit na neformální příležitosti i mimo pláž. Na první pokus nikdo není 
schopen si to obléci sám, ale po předvedení prodavačem je vše brzy jasné. 

Jídlo od plážových prodavačů jsme nekupovali, protože jsme využívali služeb hotelové 
restaurace. Ochotní číšníci chodili i po pláži a my jsme si dohodli výsadu, že nám jídlo nosili 
přímo na pláž do altánku asi dva metry za našimi lehátky.  

 

Vybírali jsme buď podle jídelního lístku nebo podle aktuální nabídky. První dny pobytu 
probíhaly dny thajské kuchyně, kdy za velice lidové ceny (kolem 60 Bt!) bylo možno 
ochutnat různé místní speciality a dokonce se aktivně zúčastnit jeho přípravy (ale 
kuchařkám se nedalo rozumět, tak jsme to obvykle nechali na nich, jen jsme marně prosili o 
šetření pálivými přísadami). Výborné byly hlavně pikantní nudle posypané ořechovou drtí. 
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Většina jídel je příšerně pálivých, až při jídle tečou slzy. Nelze nijak Thajce přesvědčit, aby 
jídlo udělali méně ostré. Číšníci se vždy zajímali, jak nám chutnalo, a my jsme vždy říkali, že 
to bylo výborné, ale zbytečně ostré, což oni nechápali („Jak by to mohlo být ostré, vždyť to 
bylo indické curry, to přece není ostré, ostré je thajské curry!“). Talíř je vždy ozdoben 
orchidejemi, které se samozřejmě nejedí. 

Kromě běžnějších jídel jsem si jednou poručil i modrého kraba, čímž jsem si vysloužil uznání 
číšníka, který toto jídlo považoval za největší lahůdku z jídelního lístku, na druhou stranu 
jsme ho i pobavili, protože součástí přineseného jídla byla i keramická miska s hnědou 
tekutinou, ve které plavaly orchideje. Usoudili jsme, že se jedná o součást jídla, 
pravděpodobně nálev nebo zálivku k namáčení kousků masa nebo zeleniny a až na 
poslední chvíli nás číšník zarazil, že miska slouží k mytí prstů zašpiněných louskáním kraba. 
Krabí maso je sice dobré, ale otázka je, zda to stojí za tu námahu s jeho dobýváním. Oběd 
mně trval nejméně hodinu. 

Děti samozřejmě nebyly schopné jíst tak ostrá jídla, ale hotel počítal i s dětmi a na jídelníčku 
měl „Fair house sandwich“ a „Fair house hot dog“. Ve skutečnosti byl sendvič a párek jen 
součástí velkého obloženého talíře buď s tousty plněnými masem nebo s houskami s 
párkem, vždy s velkou oblohou a hranolkama. Na takové stravě by děti vydržely i více než 
týden… Zvláště, když k pití měly krásně barevné nealkoholické koktejly (nejlepší byl žluto-
oranžovo-červený „Fair house cocktail“ nebo třešňový „Sherry temple cocktail“), vždy s 
orchidejí, brčkem a umělohmotným míchátkem. 

 

My dospělí jsme nebyli omezeni na nealko, takže u nás vítězila tradiční piňakoláda 
netradičně přímo v kokosovém ořechu (do kokosového mléka se přidá bílý rum nebo 
baccardi), ale zkoušeli jsme i mnoho dalších koktejlů, vesměs vynikajících. Kromě 
piňakolády v kokosu byl další výborný koktejl servírován ve vydlabaném ananasu. 

Tyto koktejly jsme si dávali nejen k obědu, ale chodili jsme na ně i večer, kdy obsluha 
rozložila na pláži přímo u moře asi dvacet stolečků se dvěma křesílky (nám srazili dva 
dohromady) a osvětlení zajišťovaly louče a svíce. Koktejly míchali barmani přímo před námi 
u barpultu za stolečky. 

Orchideje z jídla a pití bylo možno použít na ozdobu plavek ☺ . 
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Velkou výhodou bylo, že se nemusela nosit peněženka s penězi, vše se platilo jen podpisem 
šeku s číslem pokoje, šeky se zaplatily najednou při odjezdu a odhlašování hotelu. 

Hned druhý den pobytu nás navštívil pan Adam z místní partnerské cestovní kanceláře 
(když jsme našli vzkaz za dveřmi podepsaný Mr. Adam, byli jsme docela zvědaví, kdo to 
bude, ale vyklubal se z něj obyčejný Thajec, takže netušíme, zda se skutečně jmenuje 
Adam nebo je to jeho pseudonym pro turisty podobně jako u Aničky / Ann). Kromě 
organizačních záležitostí a předběžných informací o odletu nám nabídl zajištění výletů.  

Teď se nám hodila znalost možností i cenových relací, protože jsme mohli kvalifikovaně 
popsat, co vlastně chceme. A chtěli jsme polodenní (odpolední) výlet do vnitrozemí, který by 
obsahoval cestu džípem 4x4, procházku džunglí s návštěvou vyhlídkového bodu (nejlépe 
nejvyšší místo ostrova), návštěvu vodopádu, kaučukovníkovou plantáž, jízdu vozíkem 
taženém vodními buvoly, cvičené opice sbírající kokosy, stylovou večeři a hlavně sloní trek. 
Adam byl sice překvapený konkrétností našich požadavkům, ale zde nic není problém, chvíli 
počítal a řekl docela odpovídající cifru. Protože jsme znali relace a věděli jsme, že může jít 
níž, chvíli jsme ho tlačili až jsme se dostali k ceně skoro dumpingové (velká sleva pro obe 
děti, přestože nad 12 let se již zde obvykle sleva nepočítá) a dohodli se na 1.800 Bt. Možná 
by šlo jít i níže, ale to už by asi moc nevydělal a to jsme zase nechtěli.  

Podobně pak probíhala i licitace o celodenní šnorchlovací výlet, který nás nakonec stál o 
něco více – 2.200 Bt včetně oběda a pití zdarma po celý den. Dohodli jsme způsob 
zaplacení, datumy a hodiny odjezdu (samozřejmě od recepce našeho hotelu) a všichni jsme 
se spokojeně rozloučili s pocitem dobrého obchodu. Svou roli možná sehrál i fakt, že Adam 
byl jedním z mála Thajců, jemuž bylo rozumět, když mluvil anglicky. 

Nakonec vše skutečně proběhlo přesně podle dohody, po celou dobu pobytu nenastal žádný 
významnější zádrhel, nikdy se nestalo, že by někdo něco nedodržel nebo zapomněl. Hlavně 
při výletech, transferech a přestupech mají Thajci vše zorganizováno a turisty si předávají z 
ruky do ruky tak, aby se nikdo nemohl ztratit. 

A ve středu po obědě nás opravdu v recepci čekal náš průvodce po vnitrozemí ostrova Koh 
Samui s řidičem v otevřeném džípu s pohonem na všechna 4 kola. Program byl sestaven 
individuálně podle našich požadavků, takže jsme jeli jen my čtyři (tedy 2 lidi z cestovky na 4 
turisty). Vyrazili jsme nejdříve po okružní asfaltové cestě kolem ostrova, projeli jsme kolem 
druhé nejznámější pláže ostrova Lamey beach a brzy jsme odbočili do lesa, samozřejmě 
palmového. Tady už cesta byla trochu horší, ale pořád to docela ušlo. 

Po několika kilometrech jsme dojeli na planinu s farmou, kde nás čekal první naplánovaný 
bod výletu, tzv. Buffalo cart, projížďka na vozíčku taženém vodními buvoli. Vodní buvol je 
velké a majestátné zvíře černé barvy s dlouhými rohy. Ten náš zblízka vypadal ještě větší, 
než jsme si ho představovali podle toho, co jsme viděli z oken autobusu. Vypadá velice 
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klidně a mírumilovně a asi takový i je. 

Nasedli jsme na bryčku a vyrazili na vyhlídkový okruh kolem farmy. Celou cestu chudák 
buvol vypouštěl různé exkrementy, nevíme ale, zda je to normální vlastnost nebo si nechtěl 
zadělat stáj a držel to v sobě až poveze turisty. Okruh vedl kolem rýžových a obilných 
políček, celkově nebyl moc dlouhý, připadali jsme si trochu jako když se u kolotočů děti vozí 
do kruhu na ponících. Ale v tomto srovnání ten náš okruh byl přece jenom delší a 
zajímavější.  

 

Po dokončení kolečka jsme si býka pěkně zblízka prohlédli a pohladili. Došli jsme k dojmu, 
že se jedná o velice sympatické zvíře. Nasedli jsme zpět do džípu a vrátili jsme se na lesní 
cestu. Po nepříliš dlouhé jízdě byly palmy vystřídány listnatými stromy – kaučukovníky. Že 
se blížíme k další zastávce naší cesty jsme poznali podle nařezaných kmenů s přivázanými 
nádobami na zachytávání husté bílé tekutiny vytékající z uměle poraněných stromů. 

 

Surovina vypadá jako disperzní lepidlo herkules, po nějaké době ztuhne a je možno ji v 
ručních lisech vylisovat do gumových obdélníků tvaru rohožky na boty, které se dále suší a 
pak posílají do továren k dalšímu zpracování. K výrobě jedné rohožky je třeba kaučuku z asi 
33 stromů. Kromě kaučukovníků jsme tady měli možnost prohlédnout si zblízka i zvláštně 
vychrtlé thajské kohouty, které už jsme párkrát zahlédli z autobusu při projíždění vesnicemi.  

Jen pár set metrů od kaučukové farmy (kde jsme museli sjet z cesty a kousek projet lesem) 
bylo větší parkoviště, kde už parkovalo několik dalších džípů. Připojili jsme se k nim, dohodli 
si dobu odjezdu a vyrazili jsme sami pár desítek nebo stovek metrů džunglí k nejhezčímu 
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vodopádu na ostrově. Vodopád je skvělý, vypadá opravdu přesně tak, jak na fotografiích a 
prospektech. Ne že by omračoval svou výškou nebo mohutností, jeho kouzlo je v zasazení 
do exotické krajiny. 

 

Chvíli jsme si vodopád prohlíželi, jezírko pod ním se dalo obejít po velkých balvanech přes 
potok až na druhou stranu. V jezírku se koupalo pár turistů (v plavkách) a asi i pár místních 
(kompletně oblečení). Udělali jsme dokumentaci foťákem i kamerou a pomalu se odebrali 
zpět k parkovišti. 

U parkoviště je pár stánků se suvenýry, konečně jsme zde narazili na skutečné autory květin 
vyřezávaných z mýdla usazených do krabiček různých typů, nám se nejvíce líbí orchidejky v 
černých lakovaných krabičkách. V uplynulých dnech jsme několik podobných stánků 
prohlídli, ale buď byly orchideje v jiných krabičkách nebo byly černé krabičky s jinými květy a 
prodejci nedokázali květy prohodit z krabičky do krabičky. Až zde nám ochotně prodavačka 
přehodila květy a krabičky do námi žádané kombinace. Bylo nutno květ trochu nožem 
přizpůsobit a dobarvit, což ženě nedělalo nejmenší problém. A cena byla bez smlouváni 80 
Bt na kus (ve městě 100 Bt, v hotelu 400 Bt). 

Využili jsme i místní toalety a v dohodnutou dobu jsme se vrátili k džípu, kde už nás čekali 
čtyři Američani, které cestovka operativně přidala k nám na přejezd k další zastávce 
programu. Po stále výše stoupající cestě jsme serpentinami dorazili k vojenskému objektu, 
kde nás nechali projet závorou téměř pod vrchol nejvyššího bodu ostrova (635 m n.m.) na 
skalnatý útes s vyhlídkou na polovinu ostrova a okolní moře s malými ostrůvky. 

Pod námi se rozprostíral jednolitý les několika tisíc palem. Na střídačku jsme se s 
Američany navzájem vyfotili a chvíli jsme v klidu vychutnávali poklidnou atmosféru místa. 
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Moře palem jsme nechali za sebou (pod sebou) a kolem polopřírodní zahrádky s různými 
druhy květů (poznali jsme jen ibišky) a dvou kostnantých kohoutů jsme se vrátili do džípu. 
Sjeli jsme opět do civilního sektoru a lesní písčitou cestou nás řidič s průvodcem vezli dále 
do nitra ostrova, až u nenápadné odbočky do džungle zastavili. Prošli jsme vyšlapanou 
cestičkou mezi houštinami k dravému potoku s obrovskými balvany jakoby poházenými do 
cesty divokému proudu, přes který vedl nepříliš spolehlivě vypadající můstek z 
neopracovaných dřevěných kůlů. A po chvilce cesty do kopce se objevil dřevěný přístřešek s 
několika uvázanými slony. 

To už se kolem nás rojilo několik domorodců. Jeden z nich, vypadal trochu jako šéf, s námi 
začal domlouvat focení při trekingu na slonech, což jsme se po chvilce váhání rozhodli 
absolvovat, přestože podmínky se zdály být poněkud riskantní – teď zaplatit 300 Bt za dvě 
fotky cca 15 x 22,5 cm, které budou k vyzvednutí večer na recepci našeho hotelu. Ale 
abychom se vešli všichni na jednoho slona (a možná i proto, že slonů se nám na náš počet 
s Američany a se třemi Japonkami, které zde už čekaly, zdálo příliš málo), prý si mám vlézt 
na slona do mahutovské pozice, Hanka s dětmi bude sedět na sedačce (Japonky taky 
seděly všechny na jedné sedačce, ale mimo sedačku jsem seděl jen já. 

Z dřevěného nástupiště standardního typu jsem se za pomoci několika párů rukou dostal na 
sloní krk největšího z přítomných slonů (jeden kel měl až do půlky uražený), ostatní si sedli 
na sedačku a vyrazili jsme. První pocit byl, že jsem se ocitl na pouti ve strašidelném hradu, 
kde je chodba ze dvou pásů pohybujících se opačnými směry. Krk totiž u slona navazuje na 
„ramena“ a kopíruje tak pohyby nohou – při vykročení pravou se pravá část krku posune 
dopředu a kousek nahoru, ale levá stojí na místě a samozřejmě ihned vše naopak při 
vykročení levou. Navíc jsem marně na hlavě hledal nějaká madla, snad bych na chycení 
použil i uši, ale ty jsou u slona indického příliš nízko. Hanka na sedačce za mnou dělala 
záchranu dětem, které pro lepší vyvážení seděly po stranách (na rozdíl od Chiang Mai zde 
sedačky neměly žádné zajištění typu řetízek, provaz nebo závora), přesto nějak záhadně 
našla ještě volnou ruku na to, aby mne jistila držením za ucho batůžku, který jsem měl na 
zádech. 
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A slon se zde nehodlal procházet po vyšlapaných pěšinkách lesem s parkovou úpravou jako 
při předešlém treku v turistickém středisku – zde je přece pravá džungle (nejen turistická), 
tak ať si to turisti trochu užijí, vede trek cestou necestou přes prudká stoupání a prudké 
spády přes balvany a kořeny stromů. Zatímco já jsem si připadal jako při balancování na 
velkém míči (ač jsem dozadu tvrdil, že se mně jede docela dobře a je to skoro jako jízda na 
kole), skuteční mahuti se asi dobře bavili. Slon samozřejmě nečekal, že by ho ten tvor za 
krkem nějak řídil a poslouchal pokyny svého pána, který běhal kolem nás s naší kamerou a 
točil a točil. Po zkušenostech z minula jsme kvalitě záběrů moc nevěřili, ale tento 
kameraman byl skvělý, evidentně netočil poprvé, jeho záběry se v podstatě nemusely 
dodatečně stříhat ani jinak upravovat. 

Teprve když už jsem opravdu začal připomínat pověstný hadr na holi, prozradil mi náš 
mahut tajemství – slonovi se nesedí za krkem, ale je třeba si sednout úplně dopředu na 
hlavu. Ta je stabilní a sedí se na ní s sto procent lépe naž na krku. Posunul jsem se dopředu 
a hned jsem se cítil bezpečněji. Nohy jsem sice křížem přes sebe nebo dopředu na chobot 
nedal, přestože tak zkušení mahuti občas jezdí, ale i tak už jsem si dovolil sledovat motýly a 
jinou divokou a exotickou přírodu kolem sebe.  

Mahut vrátil kameru, kterou si Hanka pověsila na krk, přičemž se jí asi omylem sama přepla 
ze Stand-by do Record, takže máme zdokumentovanou její obavu o život živitele rodiny. 
Vidět je sice jen detail sloní kůže, ale slyšet jsou všechna její doporučení, jak se mám 
správně držet. Sloni totiž občas procházeli místy, kde by člověk měl co dělat, aby se udržel 
na dvou nohách, naši pěší průvodci si museli pomáhat rukama (možná proto vrátil kameru, 
aby měl volné ruce). Kolem nás rostly nám neznámé stromy, samozřejmě kromě 
vsudepřítomných kokosových palem, vše porostlé cizopasnými nebo symbiotickými liánami. 
Slyšet bylo nějaké ptáky a hmyz, který kolem nás i létal, zastoupený například barevnými 
motýly. Trochu hluku dělali i sloni, na příklad když náš slon rozšlápl kokosový ořech, a 
samozřejmě mahuti, protože mahut se slonem komunikuje pomocí hlasitých krátkých 
povelů. 

Na jedné z mítinek následovalo slíbené focení, aparát vypadal docela profesionálně. Večer 
byly fotky na recepci asi o 15 minut později, ale jinak byly dokonalé, nejhezčí z turistického 
focení v Thajsku (ale pěkné byly i portréty dětí na kovové připínací placky z Chrámu Wat 
Traimit v Bangkoku, o kterých ani nevíme, kdy a kdo je fotil). 

Pak už jsme pomalu začali uhýbat doleva a doleva, až jsme se dostali zpět na začátek treku. 
Děti ještě natočili pár záběrů na kameře (Janička ze slona, Jirka už z krmení po vysednutí) a 
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trek po necelé hodině sloní chůze džunglí skončil. Opět jsme část našich bahtů utratili za 
banány a třtinu, dali jsem sice všem slonům, ale nejvíc dostal ten náš.  

Popošli jsme kousek nahoru od sloního stanoviště a uviděli jsme u palmy uvázaného 
nervózního makaka – nejrozšířenější thajskou opici. Makaky je sice možno naučit pracovat a 
pomáhat při sběru kokosů z vysokých palem, ale úplně ochočit se většinou nedají. Musí se 
uvazovat a je třeba dávat bedlivý pozor na jejich drápy a zuby. Hned po makakovi jsme 
zaregistrovali i dževěnou boudu, ze které se vyklubal regulérní obydlený thajský obytný 
domek (s jednou místností, jako na severu u horských kmenů), zde, uprostřed džungle. Na 
kryté verandě seděly na patách tři ženy a ležela jedna kočka, u bambusové konstrukce s 
pověšenými kokosy seděl asi majitel makaka a před domem stál stůl, za který nás náš 
průvodce posadil.  

Následovala ukázka tradiční thajské kuchyně. Předehru obstaraly Japonky, které, ještě 
zmožené nervovým vypětím z jízdy na slonovi, uviděly komára. Naprosto synchronně 
všechny tři sundaly naráz své batůžky, vytáhly každá svůj spray a začaly zběsile stříkat na 
sebe, kolem sebe a na zděšeného komára. Pak teprve spokojeně usedly a začaly konečně 
sledovat přednášku. Na stole se postupně objevilo několik druhů koření, ale my jsme poznali 
stejně jen lemon grass, citronovou trávu, kterou jsme viděli už dříve. Tato tráva nejen že 
voní k nerozeznání od skutečného citrónu, ale i tak chutná. Další koření připomínalo různé 
jiné trávy, květiny, kořeny a další části rostlin, ale názvy opravdu netuším. Samozřejmě 
kromě chili papriček, kterými zde vše začíná a končí, Thajci je snad dávají i do palačinek. 

Dostali jsme odborný výklad k jednotlivým druhům, ale nás stejně zajímal hlavně výsledek. 
Průvodce proměněný v kuchaře vše nastrouhal, nakrájel a nadrtil v misce a zalil horkou 
vodou, čímž prý vznikla normální omáčka thajského curry. Na vaření masa sice nebyl čas, 
naštěstí ale vše bylo připravené, takže každý dostal misku s rýží zapláclou trochou masa 
zalitého curry omáčkou. Jídlo vypadalo opravdu velmi nebezpečně a hygiena okolního 
prostředí vypadala na kombinaci úplavice a cholery s tetanem, ale přesto se všichni odvážili 
zkusit, jak to bude chutnat. Kombinace sice byla thajsky (= děsivě) pálivá, ale celková chuť 
byla zvláštně zajímavá. První miska nejdříve byla nabídnuta mně, hned jsem si pomyslel, že 
vypadám nejodvážněji, ale byl to jen připravený thajský vtip, protože kuchař ještě než misku 
položil začal vykřikovat: „Óhh, Thai culture, Thai culture!“ a s poukazem na tradiční thajskou 
slušnost dal nejdříve ženám, čili Japonkám po své pravici. 

 

Po spartakiádě s repelenty jsme neočekávali, že by Japonky byly schopné pozřít toto 
evidentně nesterilní jídlo, ale k našemu překvapení se na misky vrhly, jakoby neměly v 
hotelu polopenzi, a než se kolem stolu dostala obsluha až k nám, měly prázdno a 
reklamovaly nášup. Dostaly a my samozřejmě taky. Při pohledu na náš apetit raději kuchař 
mísu s polotovarem uklidil do bezpečí (těžko říci, zda pro obyvatele srubu na večeři nebo na 
další den pro novou dávku turistů). 
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Dalším číslem představení byl kokosový ořech. Byla nám předvedana mladá palma rostoucí 
z kokosového ořechu a následně Thajec jiný ořech šikovně nasekl, aby bylo možné vylít 
mléko do misky a dát nám všem ochutnat. Bylo výborné a osvěžující. Načnutý ořech pak byl 
mačetou přepůlen úplně a dostali jsme po větším kousku dřeně, skořápku teď máme doma v 
květináči jako suvenýr. Ještě nám předvedli strouhání kokosu na zaostřeném kůlu a lisování 
kokosového oleje ze vzniklé drtě a další bod výletu, „tradiční thajská kuchyně“, byl u konce. 
Nejdříve jsme se obávali, zda to nebyl současně i bod „večeře v ceně výletu“, protože 
najedeni jsme ještě určitě nebyli, ale naše obavy byly liché. 

Ale ještě dříve byla ukázka výcviku makaků ke sběru ořechů z palem. Vycvičení makaka 
není levná záležitost. Trénink trvá šest měsíců a každý měsíc stojí 1000 Bt, což je na místní 
poměry hodně. My jsme viděli až závěrečnou fázi výcviku. Na bambusové konstrukci u 
srubu byly navázané kokosy a opice je měla za úkol ukroutit, což se jí po poměrně velkém 
úsilí za pomoci všech čtyř končetin (a ocasem se držela) povedlo. Pak jsme následovali 
opici i s trenérem na kraj palouku, kde ji nechal majitel na dlouhém vodítku vyšplhat na 
palmu (mně by pád z té palmy trval déle než opici trvalo vyběhnutí nahoru) a natrhat několik 
kokosů. V koruně palmy jsme většinou viděli jen vystrčené opičí pozadí, protože ořechy 
rostou blízko kmene, ale padající kokosy nás nenechaly na pochybách, že takový pracant se 
majiteli vyplatí.  

 

Když pak opice usoudila, že už na palmě jiný zralý plod není (nebo že už turisté viděli dost), 
spustila se bleskurychle po kmenu dolů (jako hasiči po tyči) a vrátila se k pánovi. Oba si 
dřepli na kraj pěšiny a spokojeně se usmívali, navzájem si hodně podobní hlavně výrazem v 
obličejích. Ani se netvářili, že by chtěli bakšiš (i když opička by určitě něco uvítala), byli 
spokojeni, že turistům se líbilo. 

 

Kolem srubu a slonů jsme se vrátili přes potok k džípům, Američani poračovali s Japonkami 
a my jsme už sami dobrodružně lesní cestou opouštěli naším autem prales. Po vyjetí z lesa 
na okružní cestu kolem ostrova nás řidič s průvodcem vzali do restaurace s poetickým 
názvem „Západ slunce“. Opravdu zdejší pláž je orientovaná k západu a Jihočínské moře 
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zde vytváří fotogenický záliv s několika skalnatými ostrůvky podél srázného pobřeží. Do 
západu ještě chyběla asi hodina času, takže jsme byli asi jedinými hosty, servírované jídlo 
bylo docela dobré, i naší průvodci u vedlejšího stolu také povečeřeli.  

Nechal jsem si na mapě ostrova ukázat trasu dnešního výletu (opravdu jsme viděli více než 
polovinu ostrova), průvodce mě překvapil na Thajce neobvykle dobrou orientací v mapě. Na 
definitivní západ slunce se nám ani nechtělo čekat, takže jsme zaveleli k odjezdu na hotel. 
Před recepcí jsme se rozloučili s řidičem i průvodcem (na bakšiš se tvářili skoro překvapeně, 
že to jako ani nemuselo být, ale oba si vzali). Z dnešního dne jsme byli nadšeni – ráno v 
klidu vykoupat v moři, oběd v altánku na pláži, nádherný výlet a večer jsme stihli posedět v 
restauraci na pláži a zkusit nový koktejl, který jsme ještě nepili. 

Pro mne byl tento den nejhezčím z celé dovolené a myslím, že hlavně sloní trek se nám 
všem vryl do paměti nesmazatelně. Kdoví, zda ještě podobný výlet na slonech někdy 
zažijeme. Relativně brzy jsme si šli lehnout, jednak velmi příjemně unaveni ze dne plného 
zážitků, a jednak nás ráno čekal další výlet, tentokrát šnorchlovací. 

Ráno jsme si přivstali na snídani, abychom byli včas před recepcí, protože nás čekal dlouhý 
výlet po moři, na Koh Samui se totiž příliš nešnorchluje, pouze snad na jednom místě na 
jižní straně je pod vodou něco k vidění. Tentokrát přijel jen řidič s bílou dodávkou, do které 
kromě nás nastoupil i další pár z našeho hotelu, a vydal se s námi na okružní jízdu 
Chawengem, protože jsme stáli ještě u několika hotelů (většinou velmi pěkných) a nabírali 
další lidi. Pak jsme projeli pobřežní cestou opačným směren než včera až do přístavního 
městečka na severozápadní straně ostrova. 

Ulice k přístavu naší cestovky byla zatarasena zásobováním, takže poslední metry jsme 
museli pěšky. Prošli jsme chodbou nevalného vzhledu k moři, kde bylo ráhno se šnorchly a 
brýlemi různých velikostí. Víceméně úspěšně jsme našli své velikosti (až na Jirku), pro 
jistotu jsme nafasovali i ploutve, přestože je obvykle nepoužíváme, a nalodili jsme se. Loď 
vypadala celkem moderně, na přídi byla místa pro dobrodruhy, kterým nevadí vodní tříšť, my 
jsme raději zůstali sedět vzadu kousek od dvou evidentně silných a výkonných motorů. 
Společnost tuto trasu provozuje nejen pro šnorchlovací zájezdy, ale také jako kyvadlovou 
dopravu mezi ostrovy, možná i proto byla všechna místa zaplněna a dokonce současně s 
námi vyjížděla i druhá loď stejné firmy, také plně obsazená. 

Pasažéři byli různí, kromě nás tu bylo několik Američanů, dva japonské páry, nějací 
domorodci a jeden pár jsme typovali na Francouze, ale kdo ví. Posádku tvořil kormidelník 
(spíše řidič) a dva plavčíci s vlasy do culíku, telenovelové typy. Hned po odražení od břehu 
začali nabízet pití a tak to bylo celý den, opravdu jsme žízní netrpěli. Motory hned ukázaly 
svou výkonnost, po pár vteřinách už jsme měli špici ve vzduchu a velkou rychlostí jsme se 
vzdalovali od břehu.  

Čekalo nás asi 80 km cesty po moři, mezipřistáli jsme ale už po 35 km u sousedního 
ostrova, kde vystoupili domorodci používající tuto linku místo autobusu. Mezi několika 
dalšími ostrůvky jsme prokličkovali na volné moře a po celkem dvou hodinách plavby 
(kombinované chvílemi s letem těsně nad hladinou) jsme se přiblížili k ostrovu Koh Tao. 
Cestu jsem měl zpestřenou pozorováním létajících ryb, které vždy vystřelily ze zpěněné 
brázdy za lodí a letěly v půlmetrové výši nad hladinou několik desítek metrů, některé určitě 
více než padesát – na moři se vzdálenost špatně odhaduje, možná to mohlo být i více. 
Bohužel i tak dlouhý let trvá jen kraťoučký okamžik, takže jsem je vždy viděl jen já a už jsem 
si začal myslet, že trpím fatou morgánou, než je zahlédli i další spolucestující. Celkem jsem 
jich po cestě tam i zpět viděl kolem deseti. 
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Kolem ostrova Koh Tao jsme jen propluli k trojostrůvku Koh Nang Yang, který je často 
fotografován na thajských propagačních materiálech. Jsou to totiž tři ostrůvky – kopečky, 
vzdálené od sebe kolem sta metrů do tvaru tupoúhlého trojúhelníku, krajní ostrůvky jsou 
spojené s prostředním uzoučkou třímetrovou šíjí, asi metr nad hladinou moře. Všechny jsou 
porostlé palmami, do moře kromě písečné spojovací hráze spadají prudkými kamenitými 
srázy, celé pobřeží je lemováno několikametrovými balvany poházenými v moři a na březích 
bez ladu a skladu. Exotika každým coulem. 

 

Na doporučení průvodců jsme začali s potápěním na té straně šíje, kde kotvily lodě (bylo jich 
tu nejméně patnáct). Ploutve jsme nepoužili, brýle nám seděly dobře, až na Jirku, kterému 
do nich teklo. Chvíli jsme zkoušli všechno možné, až nakonec jsem se vrátil na člun pro jeho 
brýle z domova, které jsme prozřetelně vzali s sebou. Přestože jsem je podceňoval a myslel, 
že nejsou tak dobré jako celkem profesionálně vyhlížející soupravy z vybavení cestovky, 
výborně se osvědčily. Ač se Jirka zpočátku jako plavec cítil nejistě, se svými brýlemi se 
lehce položil na vodu a za chvíli šnorchloval jako zkušený potápěč. 

Kolem nás se okamžitě začaly rojit pruhované žluto-černo-modré dvaceticentimetrové ryby. 
Na lodi nás vybavili toustovým chlebem na krmení, ryby s tím počítaly a čekaly, kdy 
začneme. Po ponoření ruky s chlebem do vody se shlukly do stohlavých hejn a začaly 
neuvěřitelnou rychlostí uždibovat. Po nějaké plachosti nebylo ani památky, dotknout se 
jakékoliv z nich nebyl problém (na to jsme z mexického Karibiku nebyli zvyklí). 
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Nejvíce si to užívala Janička, která se dostávala místy až do tranzu a z jejího šnorchlu se 
neslo nad hladinou ryčení takové intenzity, že jsme se původně obávali, že jí ryby obraly po 
způsobu piraní spolu s chlebem i maso z prstů nebo celé ruky, a že slyšíme poslední její 
hlasový projev před kompletním sežráním dravými rybami. Ryby ji sice opravdu okusovaly 
ruku, ale když se jim nezdála dost jedlá, tak opravdicky nestiskly a věnovaly se pouze 
chlebu. Ale pocit fyzického kontaktu s přírodou byl natolik silný, že projevy nadšení ještě 
hodnou chvíli neustávaly, takže jsme se snažili nasměrovat se poněkud dále od lidí, aby si 
někdo nemyslel, že máme nějaký problém. 

Před odjezdem na dovolenou jsem si pořídil jednorázový podvodní fotoaparát se čtyřstovkou 
filmem, který jsem teď začal testovat. V brýlích se těžko hledí do hledáčku, fotil jsem tedy od 
boku. Protože to bylo mé prvné podmořské focení, párkrát jsem udělal nějakou chybu typu 
focení nahoru proti hladině, což dopadá stejně jako focení proti světlu, ale celkově fotky 
docela vyšly. 

Moře zde bylo celkem mělké, často jsme dosáhli i na dno, ale protože bylo pokryté souvislou 
vrstvou rozbitých, polámaných a tedy i ostrých korálů, lepší bylo to nezkoušet. Většina ryb 
patřila k jednomu druhu, ale občas se objevily i jiné typy, které zase nebyly tak ochočené. 
Když jsme rozdali všechen chleba, vrátili jsme se k šíji a přešli jsme jí na druhou stranu. Teď 
jsem začal zkoušet točit na kameru, s tlukoucím srdcem jsem ji vložil do obalu a utěsnil 
těsnící lištou. Protože to vypadalo, že první nesmělé ponoření pod hladinu přežila, riskl jsem 
její ponoření při šnorchlování. Nenapadlo mne díky nezkušenosti s podmořským natáčením, 
že lepší orientace by byla s displayem otočeným o 180o a točil jsem jen odhadem, protože 
do hledáčku jsem přes brýle a obal neměl šanci dohlédnout.  

Tato strana moře se ukázala jako lepší, navzdory radám průvodců. Ryby zde byly ve více 
druzích, kromě již známých se občas objevily drobné neonově modré rybičky, také modré 
dlouhé štíhlé ryby připomínající mořské jehly ve větším a pestřejším provedení, velké 
červené motýlí ryby podobné zvětšeným skalárům, duhově zbarvené papouščí ryby a 
mnoho jiných druhů, které jsme nenašli ani v příručce podmořského potápění (možná proto, 
že byla grátis). 
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Protože při focení a natáčení se nedá užívat si pořádně šnorchlování, vrátil jsem kameru a 
aparát na loď. Protože jsem předpokládal, že už dnes nic zajímavějšího neuvidíme, vytáhl 
jsem kameru z obalu, aby se zbytečně v tom horku nepařila. Udělal jsem několik záběrů 
okolí a kouzelného panoramatu trojostrůvku, ověřil jsem zbývající čas a vrátil se na zbývající 
čtvrthodinku k rodině do vody. Když nás pak začali svolávat, měli jsme problém nadšené 
děti dostat zpět z vody na palubu. Více než dvě hodiny pod vodou bez chvíle odpočinku jim 
přišly krátké. 

Vzdálenost k hlavnímu ostrovu Koh Tao nebyla pro naše motory problém, již za pár minut 
jsme přistávali v zátoce s malou plážíčkou a chodníčkem do kopce k restauraci ukryté ve 
stímu palem, kde jsme měli oběd zaplacený v ceně výletu. Na vzdušné verandě u dřevěných 
stolů jsme si našli jeden čtyřmístný, ke kterému jsme se usadili. Oběd byl servírovaný, 
docela bohatý a dobrý. Ovoce bylo tolik, že jsme ho ani při nejlepší vůli nedokázali sníst, a 
to jsme byli pěkně vyhládlí. 

Druhou část výletu jsme začali okružní plavbou podél rozeklaného pobřeží Koh Tao. 
Podobně jako Koh Samui i tento ostrov je souvisle pokryt palmami, mohutné balvany podél 
pobřeží místy vytvářejí různé zvláštní útvary a formace. Scenérie se neustále měnila. 
Neustále se objevovaly nové a nové zátoky, které jsme míjeli nejkratší cestou bez vplouvání 
dovnitř, až se objevila jedna zátoka na první pohled větší než ostatní, kde už u břehu kotvilo 
několik lodí. Připojili jsme se k nim a nepoučeni z dopoledne jsme opět poslechli průvodce a 
vydali jsme se nalevo od lodi. 

Opět hejna známých rybiček, některé druhy byly i nové, chleba jsme rozdali už jen poslední 
zbytky. Na rozdíl od ranního potápění zde byla skutečná hloubka, kromě nádherných ryb tu 
byly i stejně úžasné korály všech možných typů. Problémy s občasným vypláchnutím brýlí 
bylo nutno řešit nalezením podmořské korálové věže končící pod hladinou v rozumné 
hloubce pro stoupnutí a chvíli odpočinku. Postupně jsme se dostali až hodně daleko od lodí 
a ostatních lidí, kolem bylo slyšet už jen šumění vln a příboje na vzdáleném pobřeží, hluk 
turistů povalujících se na uzoučké pláži k nám dávno nedoléhal. Neměli jsme ponětí o čase, 
proto jsme se rozhodli vrátit blíže k lodi. 

Zkontrolovali jsme čas a vydali se na méně doporučovanou pravou stranu, kde i turistů bylo 
znatelně méně. A zde nás čekalo nejhezčí šnorchlování dnešního dne. 

Mohl jsem litovat už dofoceného filmu v aparátu a mokrého obalu na kameru, do kterého 
jsem se bál ji znovu vložit, aby se na ní nezkondenzovala vlhkost. Nádherné korálové 
útvary, mnohametrové podmořské věže, někdy končící i malým ostrůvkem nebo útesem nad 
hladinou, bludiště rozeklaného pobřeží s desítkami těchto útesů a ostrůvků, korály všech 
možných barev a odstínů, ryby sice ne v hejnech, ale zase v rozmanitějším druhovém 
složení, sasanky a ježci, útvary připomínající zévy, které nepřetržitě otvíraly a zavíraly vlnitá 
ústa filtrující vodu, a to vše v dokonalém soukromí bez ostatních turistů, kteří zůstali v pro ně 
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bezpečnějších vodách blíže přístavu. Jen občas se mihl nějaký profesinálně vyhlížející 
plavec, většina s bombou na zádech (pochopitelně kyslíkovou). Místy nebylo ani průzračnou 
vodou vidět na dno, jen korálové sloupy poskytovaly neopakovatelnou podívanou. Najít 
místo na chvíli odpočinku už se téměř nedalo, občasné věže byly příliš strmé a příliš ostré, 
ale brýle se nám celkem usadily a nebylo nutné je sundávat. Děti ani nevnímaly, že plavou, 
jen volně ležely na vodě a sledovaly kouzelné útvary a projevy podmořského života. Občas 
se nám v bludišti útesů úplně ztratily, ale když jsme viděli, s jakou jistotou se v moři 
pohybují, neměli jsme o ně nejmenší strach. Janička se i potápěla do dvoumetrové hloubky, 
aby některé zajímavé detaily prozkoumala zblízka, přebytečnou vodu pak ze šnorchlu 
vyfukovala velrybím způsobem. 

Tak jsme strávili spokojeně další více než hodinu, druhé šnorchlování trvalo celkem kolem 
tří hodin, celkem jsme ve vodě byli možná pět hodin a bylo nám to skoro málo. Ještě že 
jsme od začátku důsledně plavali v tričkách, jinak bychom si nějakou dobu na spálená záda 
nelehli. Velice neradi jsme se vraceli do ruchu turistů kolem lodí, kterých snad ještě přibylo, 
mnoho jich bylo dokonce kompletně vybavených pro skutečné potápění, ale já myslím, že o 
mnoho více než my ani vidět nemohli. Neradi jsme se nalodili a vydali se na zpáteční cestu, 
teď již bez zdržení přistáváním na ostrově v půlce cesty.  

Zase se občas nečekaně objevily létající ryby, jinak cesta proběhla bez většího vzrušení. 
Všichni spolupasažéři vypadali velice spokojeně, ať už šnorchlovali jako my nebo se jen 
koupali a slunili na plážích. Na břehu jsme si ještě mohli koupit nevkusné zelené talířky s 
našimi fotografiemi pořízenými ráno při nastupování na loď, ani jsme o ně neměli moc velký 
zájem, ale při slevě za čtyři kusy a pátém kusu zdarma (Jirka byl dvakrát) jsme nakonec 
neodolali. Stejná dodávka jako ráno nás v obráceném pořadí rozvezla po hotelech, my jsme 
vystoupili jako poslední. 

Protože děti ještě nebyly s námi ve městě, přemluvili jsme je, aby šly výjimečně také, 
protože jsme chtěli udělat nějaké nákupy. Víceméně úspěšně jsme si zasmlouvali a koupili 
pár kousků „značkového“ oblečení, v originálních obalech, s originálními visačkami a 
dokonce v originálních taškách renomovaných firem. Ceny byly poměrně příznivé (výsledné, 
po smlouvání), přestože u nás se dá sehnat také ledacos a za výhodnou cenu. Ale kvalita se 
nám osvědčila mnohem více než tuzemské tržnicové zboží. Koupili jsme nějaká trička a 
tílka, kraťasové sukně, pantofle, thajský vyšívaný župánek, dresy Barcelony a Realu, 
expediční kraťasy s velbloudem (Camel trophy), prostě pro každého něco. A dětem figurky 
slonů s chobotem nahoru (štěstí) přilepené herkulesem (také jeden hned doma upadl) na 
lyžinu pro vonné tyčinky. 

Před odchodem do města jsme dofotili podlední film na gekonech, samičce roháče (asi) a 
kudlance nábožné u našich pokojů. Ve fotolabu jsme zkusili dohodnout cenu za našich 
sedm filmů a jednorázový foťák, výsledek byl příznivější než české ceny, takže jsme rovnou 
nechali udělat fotky 10 x 15 (cena jedné fotky byla asi 6 Bt, tedy pod 4 Kč včetně vyvolání 
filmu a dostali jsme je další den, už zasunuté do alba). Děti už byly znatelně unavené – není 
divu – ale jízda zběsilým taxíkem je pobavila, my už jsme byli zvyklí, tak nám to ani nepřišlo. 

Poslední celý den jsme už jenom užívali u moře a bazénů, v relaxačním koutku na pláži 
jsme si nechali dát poslední thajskou masáž, drahou ale perfektní, v našem altánku jsme 
naposledy poobědvali s piňakoládou v kokosovém ořechu pro děti Fair house koktejlem. 
Dostat děti z posledního horního bazénu (Viewpoint tophill swimming pool) bylo umění, 
protože věděly, že za pár hodin budou třeba bruslit na rybníku za domem, což jim nepřipadlo 
moc atraktivní. 

Večer jsme předběžně sbalili věci a vydali se už bez dětí pro fotky do města, prohlédli jsme 
si je hned v McDonaldu na náměstí. Asi že byl pátek, celé městečko se hemžilo transvestity, 
viděli jsme jich desítky, ale vzhledem k vehemenci, s jakou sháněli turisty ke společnému 
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vyfocení (za peníze) jsme usoudili, že se spíše jedná o komerci než o pocity jako u 
prodavače/čky v Chiang Mai. Ani jsme neměli o fotku zájem, spíše jsme to pociťovali jako 
nepříjemnost než jako atrakci. 

Přesně podle domluvy s Adamem nás ráno vyzvedla dodávka, známou cestou jsme objeli 
čtvrt ostrova a po dvaceti minutách už jsme byli na letišti. Trochu jsme měli obavy z 
evidentní nadváhy našich zavazadel, protože pro náš charter byl limit jen 15 kg /osoba, což 
je při cestování s dětmi problém. Věci na cestu jsme měli v příručním zavazadle, takže na 
otázku, kam nám mají odbavit kufry, jsem je nechal odbavit až do Prahy, byli jsme ale jediní 
s tímto odbavením, ostatní se v Bankgoku museli nechat odbavit znovu. Nejdříve to 
vypadalo jako prozíravé řešení, protože za nadváhu se skutečně platilo, což se nás 
netýkalo.Když nám ale kufry do Prahy nedorazily, už jsme tak spokojeni nebyli. 

Let z Koh Samui turbovrtulovým ATR byl celkem příjemný, proti následným letům je to spíše 
takový skok než let. Na letišti v Bangkoku jsme měli několik hodin čas, strávili jsme je 
prohlížením fotek, korzováním po hale, utracením posledních bahtů (řetízky na krk a ruku, 
ne úplně levná kabelka z kůže a hedvábí, vyrobená postiženými lidmi, s výnosem na 
dobročinnost) a večeří u KFC – jsme prostě nepoučitelní. Pro jistotu jsem vzal celou rodinu s 
sebou a postupně na nás všechny ukázal, vztyčil pokaždé dva prsty a zřetelně vždy u toho 
řekl: „Dvě křidýlka, dvě křidýlka, dvě křidýlka, dvě křidýlka, celkem osm křidýlek.“ Po 
čtvrthodině čekání jsem dostal krabici s třemi křidýlky a jedním stehnem. Prostě osm 
křidýlek v Thajsku znamená tři křídla se stehnem a nelze to nijak ošidit nebo obejít. Dorazili 
jsme se pro jistotou hot dogem, bylo to o něco jistější. 

Naše letadlo dorazilo samozřejmě se zpožděním, prostě charter je charter. Cesta zpět zase 
se zastávkou v Ománu probíhala proti směru pasátů, takže pilot si netroufl doletět na 
ománské palivo až do Prahy a navíc mezipřistál v Budapešti. Dovolili nám alespoň z paluby 
letadla zamobilovat domů, že přiletíme o pár hodin později. 

Na letišti v Praze nastal zmíněný problém s kufry, nakonec dorazily o tři dny později, dovezli 
nám je až domů do Lhoty. Vůbec je v Bangkoku nenaložili do letadla, asi se s nimi nechtěli 
tahat, já se jim nedivím, ten velký, koupený speciálně pro Thajsko, vážil skoro 40. 

Děti týden po návratu trochu odstonaly, což jsme lehkomyslně přežili, epidemie SARS totiž 
vypukla až o měsíc později (vše je o měsíc později, zemětřesení v Peru poničilo Arequipu na 
den přesně po našem odletu z města, v Mexiku měsíc po našem odletu bouchla sopka, a 
teď epidemie smrtelného SARSu, mám obavy, abychom příště vůbec dostali víza, já bych si 
ho při této bilanci nedal. 

Celkový dojem z Thajska je jen ten nejlepší. Možná to bylo i tím, že jsme byli s dětmi, které 
to prožívaly velmi silně a byly nadšené. Jestliže někdo není až tak poznamenaný 
poznávačkama, jako jsme my, pak by možná stačilo strávit 2 dny v Bangkoku a zbytek na 
ostrově s výlety. Ale my jsme byli spokojeni s naší verzí. 
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