
Smyjte ze sebe hříchy! V indickém Puškaru k tomu mají zázračné jezero 



Proč se Džajpuru říká Růžové město není třeba vysvětlovat, na obrázku je Hawa 
Mahal – Chrám větrů.  



Nejčistší město světa? V 
Singapuru dostanete 
pokutu i za jídlo v metru 

V Singapuru žije asi pět 

milionů obyvatel a 

hustota zalidnění je tady 

jedna z nejvyšších na 

planetě.    

Za odhození nedopalku 
nebo pojídání jídla v metru 
tady hrozí pokuta, která 
pořádně zacloumá s 
rozpočtem vyhrazeným na 
dovolenou. Všude je ale 
díky těmto omezením až 
neskutečně čisto. „Tady by 
se snad dalo jíst i z 
chodníku,“ napadne 
leckoho při pohledu na 
čistotu v ulicích. Ne 
nadarmo je Singapur město 
s nejvyšší kvalitou života na 
světě.  



Tato stavba má tvarem 
připomínat ovoce durian. 
S ním je mimochodem 
zakázaný vstup do metra. 
Charakteristicky totiž 
zapáchá. 



Merlion je jeden ze 
symbolů města. Jde o 
mytické zvíře, které je 
napůl lvem a napůl 
rybou.  



Ten, kdo si před cestou do Singapuru nenastuduje průvodce, může tvrdě narazit už 
po příletu na místní obrovské letiště Changi. Z něj vás totiž nepustí, pokud máte 
teplotu vyšší jak 38 stupňů. Prý jde o jedno z opatření, kterými Singapur bojoval a 
bojuje proti nebezpečí ptačí chřipky. O té se už příliš nemluví, ale podle Singapurců 
jeden nikdy neví… 

Singapur – město zákazů 
 
Přitom Singapur minimálně za jednodenní prohlídku stojí. Jen si dejte pozor, abyste 
neporušili jeden z mnoha zákazů, které tady platí. A není to jen zákaz odhazování 
nedopalků. Místní policie přísně postihuje i odhození žvýkačky, přecházení ulice mimo 
přechod nebo skutečnost, že u sebe nosíte pepřový sprej. I to je tady totiž chápáno jako 
přestupek. 

Na pořádek tady dohlížejí stovky bezpečnostních kamer a tisíce policistů. Ti jsou v 
případě prohřešku nekompromisní. Na druhou stranu ale velmi slušní. Navíc poradí, 
když je potřeba, a jen výjimečně se vám stane, že narazíte na nějakého, který 
neovládá angličtinu. Ta je v Singapuru mimochodem jedním z úředních jazyků. 



Mix tradice s modernou a starých 
paláců s mrakodrapy – to je Singapur. 



Hotel v Abu Dhabí – je libo týdenní dovolenou za 16 milionů korun?  



Hotel Emirates Palace v Abu Dhabí na první pohled připomíná pohádkový palác. Míra luxusu 
je tady tak vysoká, že se hotel nevešel do klasické pětihvězdičkové škály, ale u názvu hotelu 
jich svítí rovnou sedm. Prý tady obvykle nocují státníci a důležití politikové. Nezbývá než 
doufat, že ti naši si při případné návštěvě odpustí nejluxusnější balíček služeb. 
Týden tady totiž může dvojici vyjít i na šestnáct milionů, denně tedy do hotelové kasy 
přitečou více než dva miliony. Za co vlastně? „Za let soukromou stíhačkou do Bahrajnu a 
Íránu, výrobu vlastního parfému, pozorování západu slunce z helikoptéry…,“ vyjmenovává 
mluvčí hotelu. 

Přidejte k tomu ještě vylovení vlastní perly ze dna moře a následnou výrobu zlatého 
šperku podle přání klienta, perský koberec, další šperky nebo sportovní zbraně. Tohle 
všechno hotel přibalí jako „drobné pozornosti“ na památku. Jen škoda, že průměrný 
Čech na tento pobyt nenašetří za celý život.  



Chocolate Hills 

(Čokoládové kopce), 

Ostrov Bohol, Filipíny 

Jednou z 

nejnavštěvovanějších 

atrakcí Filipín jsou 

Chocolate Hills. Je jich 

více jak 1700. Pokrývá je 

tráva, která během 

suchého období uschne 

a zhnědne. Odtud 

pochází jejich název. O 

jejich vzniku se vypráví 

legendy, prý se jedná o 

slzy nešťastně 

zamilovaného obra nebo 

to jsou kameny, které po 

sobě házeli obři při 

velké hádce 









Salar de Uyuni je největší 
solnou plání světa. Pro solné 

pláně v Jižní Americe se 

obvykle používá slovo „salar“ či 

„salinas“. Salar de Uyuni 

zaujímá rozlohu 10582 km2 

(jiné údaje kolísají v rozpětí 
10000 – 12000 km2) a leží v 

jihobolívijských departmentech 

Potosí a Oruro, na náhorní 
plošině Altiplano, v nadmořské 

výšce 3656 m.n.m. Celkově 

obsahuje tato solná pláň asi 10 

miliard tun různých solí, 
přičemž ročně se zde vytěží 
25000 tun solí. Nejvíce je zde 

zastoupen halit (NaCl, 

kuchyňská sůl) a sádrovec 

(CaSO4 . 2 H2O). Na bolívijském 

území se také nachází asi 

polovina světové zásoby lithia, z 

níž většina se nachází právě v 

této solné pánvi ve formě 

chloridu lithia (LiCl). 





Vše je ze soli i zdivo. 









Řeka Caño Cristales v 
Kolumbii  bývá 
považována za jednu z 
nejkrásnějších řek na 
světě. Měří 100 
kilometrů a místní jí říkají 
také řeka pěti barev nebo 
duhová. Na dně tu totiž 
roste atypická červená a 
místy růžová řasa, 
podloží tvoří žlutý a 
zelený písek. Světlo a 
různé hloubky tak vytváří 
barevnou mozaiku. 











Giant's Causeway (Obrův chodník), Severní Irsko, Velká Británie 

Dalším geologickým divem je Obrův chodník. Vznikl před 50 až 60 milióny let 

sopečnou čiností a díky sloupcovité odlučnosti čediče. 



The Wave (Vlna), Arizóna, USA 

Pískovcový útvar Wave vytvořila dešťová voda, která si vytvářela koryta. 

Křehká kresba pískovce odráží rytmické střídání přírodních cyklů. 



Sossusvlei, Namib-Naukluft Park, Namibie, Afrika 

Říká se, že písečná vlna Sossusvlei je jedna z největších na světě. Nejlepší 

světlo na pozorování máte při východu nebo západu slunce. 


