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1. Odjezd 

21. 07. 2017 
 

Letošní rok jsme se s Míšou domluvili, že v létě strávíme dovolenou v nějaké exotické 

zemi. Že poletíme tam, kde bychom mohli spojit birdwatching a turistiku zároveň s naší svatbou. 

Volba tedy nakonec padla na Srí Lanku. Pořídili jsme si knižního průvodce, na internetu přečetli 

několik cestopisů a spoustu informací. S touto základní inspirací jsme zjišťovali, jaká místa bychom 

tam rádi navštívili a jaké druhy ptáků tam lze tou dobou pozorovat. Sestavili jsme do mobilu česko-

anglicko-latinský seznam ptáků, složky těchto druhů s popisy, fotkami, mapkami výskytu, biotopy a 

hlasovými nahrávkami, což jsme později využili na maximum. Jakmile bylo jasno, kdy a na jak 

dlouho budeme mít volno, naplánovali jsme trasu, zabookovali ubytování, domluvili svatbu přes 

agenturu a vyčkali na výhodnější cenu letenek. Zhruba jsme spočítali útratu na celý pobyt a podle 

toho nakoupili americké dolary v kurzu 24,13 Kč za 1 $. Pro rychlou navigaci jsme do mobilu stáhli 

mapu Srí Lanky. Počítali jsme dny do odletu a těšili se na celé 4 týdny exotiky. 

 

Konečně nastává den odjezdu. Doma je vše sbaleno. Na 6:30 máme objednané taxi a v 6:59 

odjíždíme Leošem směr Praha. Před 10. hodinou transferem přijíždíme na letiště. Balíme batohy do 

fólie, po odbavení a pasové kontrole přicházíme ke gateům. Kupujeme malé občerstvení a čekáme na 

otevření gateu pro náš let. Nastupujeme na palubu Boeing 737-800 a sedáme na naše místa vpravo 

u okna. Na 3. sedadle vedle nás nikdo nesedí. Ve 14:00 odlétáme.  

 

Odlet z Letiště Václava Havla 
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1-Interiér letadla, 2-Lednické rybníky, 3-Klidný let 

 

Po půl hodině dosahujeme letovou výšku 11 km a shlížíme na novomlýnské nádrže a 

Lednické rybníky. Let probíhá klidně, bez turbulencí a s chutným obědem v ceně. Arabští cestující, 

sedící přes uličku, nám nabízí sladkosti a kávu. Hodinu a půl před přistáním si vedle nás na volné 

sedadlo z ničeho nic přisedá cizí arabské dítě. Chvíli se nudí a pak klidně usíná. Po šesti hodinách 

letu před 22. hodinou místního času usedáme na letiště v Dubaji. Vystupujeme do šílených nočních 

40 °C. V letištní hale vybíráme z bankomatu 300 dirhamů v kurzu 6,40 Kč za 1 AED. Procházíme 

kontrolou do odletové části, Míša pípá. Zahalená Arabka při šacování samo sebou nic nenachází, tak 

ji pouští. Kupujeme drahou bagetu za 29 dirhamů a po zápasu s automatem na pití kupujeme 2 džusy 

po 3 dirhamech. V hale plné zahalených arabských pasažérů zažíváme zvláštní pocity. S vědomím 

zdejších mravů si raději dáváme na všechno pozor a nemůžeme se dočkat pokračování v cestě. S 

úlevou sedáme konečně opět do letadla. Sedíme opět u okna, tentokrát vlevo, a čekáme na odlet. 

S půlhodinovým zpožděním se ve 2:00 letadlo dává do pohybu. Odlétáme z Dubaje. 
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2. Přílet do Negomba 

22. 07. 2017 
 

Cesta z Dubaje probíhá v poklidu. Kupujeme si každý 0,5 litru neperlivé vody po 

5 dirhamech a nudle za 10 dirhamů. Snažíme se spát a odpočívat. V letadle dostáváme imigrační 

kartičky na vyplnění. Po 4,5 hodinách přistáváme v 7 hodin místního času na Maledivách. Po 

přistání v Male nevystupujeme. Čekáme 1,5 hodiny, až uklidí letadlo a vystoupí cestující, kteří zde 

zůstávají. Další zase přistupují a pokračují s námi na Srí Lanku. 

 

Pohled na jeden z atolů Malediv 

 

Čeká nás poslední 1,5 hodiny letu, po vzlétnutí si dáváme kávu. V 10:20 místního času 

přistáváme na letišti v Negombu. Časový posun je +3,5 hodiny proti ČR. Z průchodu do haly vidíme 

proletět první ptáky. Poznáváme majnu obecnou a vránu domácí. Procházíme kontrolou s vízem 

a vyzvedáváme bágly. Ve směnárně měníme dolary za srílanské rupie v kurzu 152 Rs. za 1 $. V ruce 

svírám pořádný balík bankovek. Na každé je mimo jiné vyobrazený nějaký endemický pták. My tak 

závidíme Srílančanům jejich ornitologické peníze. Jak to tak vypadá, jsou na svou přírodu hrdí. Ještě 

kupujeme srílanskou SIM kartu za 1300 Rs., kde máme denní limit dat 4 GB + 5 GB noční, 

100 volných minut volání na srílanská čísla a kredit 420 Rs na volání mimo Srí Lanku. 

 

 
1,2-před letištní halou a čekání na odvoz 
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V 11:15 se před halou snažíme najít zamluvené taxi. Pomáhá nám jeden Srílančan, volá 

řidiči a za chvíli přijíždí malé autíčko. S naší bagáží vyplňujeme každičký centimetr miniinteriéru 

a odjíždíme za předem domluvených 1200 Rs. Cestou si zvykáme na šílený provoz a na jízdu vlevo. 

S pomocí řidiče hledáme nejprve agenturu, která nám zařizuje svatbu. Seznamujeme se tady se 

sympatickým Cletusem, který vše zařizuje a bude Míši za svědka. Domlouváme podrobnosti a po 

vyřízení formalit si předáváme telefonní čísla. Necháváme zde svatební šaty, bude je mít na starost, 

abychom se s nimi nemuseli všude tahat. Taxikář nás pak dováží k Araliya White House, našemu 

prvnímu ubytování na Srí Lance. 

 

 
1,2-ubytování v Araliya White House, 3-balík srílanských rupií 

 

Vítají nás usměvaví domácí, nabízí pití a poskytují rady ohledně zítřejší cesty do 

Anuradhapury. Máme čistý pokoj s pohodlnou manželskou postelí. Konečně si dáváme osvěžující 

sprchu, i když není úplně studená. Takové vedro tady je! Ještě, že máme klimatizaci. Z ubytování 

slyšíme pro nás zatím neznámé, tajemné hlasy nějakých ptáků. Odcházíme se podívat kousek do 

města. Hned v naší ulici pozorujeme několik vran domácích. Na rušné ulici jdeme do restaurace na 

pizzu, která, i když nemá být, tak je pálivá. Jdeme do marketu. Dveře nám otevírá uniformovaná 

paní. Kupujeme vodu, sladké pečivo, sušenky a banány. V obchodě je asi 15 zaměstnanců. Někteří 

hlídají bezpečnost, u pečiva si nás prohlíží 4 starší děti, připadáme si jako v ZOO. Jedna slečna nám 

balí pečivo. U pokladny 1 prodavač markuje, 2 nám balí nákup a při odchodu nám paní opět otevírá 

dveře. Po návratu do ubytování v 16:00 ležíme a okamžitě usínáme. Kolem 18:30 se probouzíme. Už 

se stmívá, tak spíme dál. Zatím, co nás v noci žerou komáři, v koupelně odpočívá na záchodové míse 

gekon. 

 

Pozorované druhy: 

Negombo: vrána domácí, majna obecná 
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3. Z Negomba do Anuradhapury a Mihintale 
23. 07. 2017 

 

Budík zvoní v 6:00. Balíme se na cestu a v 7:00 jdeme posnídat na venkovním posezení. Je 

hodně vedro, ale musíme si zvykat. Máme každý 2 volská oka, meloun, tousty, máslo, džem a čaj. Po 

snídani platíme za ubytování se snídaní 3400 Rs. Domlouváme si zde na 16. 8 poslední noc. Vyjde 

nás to o něco levněji. Kolem ubytování létají nejběžnější místní ptáci – vrány domácí. Loučíme se 

a hned za rohem chytáme náš první tuktuk. Zjišťujeme, že tahle malá zastřešená motorová tříkolka je 

ideální pro rychlý přesun na kratší vzdálenosti. S řidičem se dá běžně usmlouvat cena. S bágly se 

tam oba akorát vlezem, ale místní tam sedí klidně i čtyři. Jedeme na autobusové nádraží. Srílančané 

postávající na nástupišti nám sami od sebe hned radí, jakým busem jet na Chillaw. Každý autobus 

má kromě řidiče ještě průvodčího – naháněče, který na každé zastávce svolává cestující. Zároveň 

funguje jako výběrčí peněz za cestu, které vždy od každého vybírá až za jízdy.    

 

 
1-Negombo, autobusové nádraží, 2-první jízda autobusem, cesta do Chillaw 

 

V malém, bílém a ošuntělém autobusu si sedáme i s bágly dozadu. Po chvíli vyjíždíme. 

Výběrčí po nás chce celkem 300 Rs. Neustále někdo nastupuje a vystupuje. Na vlastní oči 

zjišťujeme, jak velmi obydlená Srí Lanka je. Dlouho trvá, než konečně míjíme i nějakou volnou 

krajinu. Po 1,5 hodině a ujetých 32 km vystupujeme v Chillaw. Z nádraží jdeme na zastávku, odkud 

máme pokračovat. Znovu se ptáme na bus směr Anuradhapura. Ochotný vysoký Srílančan se s námi 

otáčí a místo rady nás velmi rychlým krokem asi 200 m doprovází k červenému autobusu, kterým 

máme jet. 

 

Tyto autobusy jsou na Srí Lance nejtypičtější. Ulička úzká, sedadla vlevo po dvou, vpravo 

po třech a pro nás Evropany vše malých rozměrů. Autobusy jsou většinou přeplněné. Výzvou je se 

udržet a vyvažovat stabilitu během jízdy. A to i vsedě. Z pěti velkých reprobeden duní na plné pecky 

místní hudba, hraje televize s filmem nebo klipy, vždy místní tvorby. Samozřejmostí jsou stále 

otevřené přední i zadní dveře, kterými pořád někdo nastupuje a vystupuje, často jen s přibrzděním. 

Zcela normální je vražedný styl jízdy, prudké rozjezdy a brždění, neustálé troubení a šílené 

předjíždění. A do toho ten velmi hustý provoz. Kdo to nezažije na vlastní kůži, neuvěří. A kdo zažije, 

tak nechápe! Ale pro ty, kteří chtějí zažít pravou Srí Lanku, je jízda autobusem plným Srílančanů 

nutností! 

 

Nastupujeme tedy, jak jinak, do přeplněného červeného autobusu. Bágly házíme na 

hromadu zavazadel u řidiče a zažíváme pekelnou jízdu. Řidič řídí bosý, neustále za jízdy telefonuje, 

ladí televizi, otáčí se, aby si povídal, celou cestu zběsile troubí, předjíždí a prudce brzdí. Později si 

i sedáme, ale mačkanice nekončí, ba naopak. Pořád někdo vystupuje a nastupuje, uličkou prochází 

3 lidi najednou, místo po jednom. V buse hraje televize, nejdříve akční film, později videoklipy a mě 
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nad hlavou hodně nahlas duní reprák. Ještě že mám stále z letadla zalehnuté uši. Srílančané jsou milí, 

často se na nás usmívají. Rádi se s námi dávají do řeči a vždy se ptají, odkud jsme. Stejně tak 

i srílanská dívka studující medicínu, která sedí vedle Míši. Cesta nás stojí 490 Rs. Z okna za jízdy 

určujeme timálie žlutozobé, kukačku vraní a chřástala běloprsého. V půlce cesty kolem poledne se 

zastavuje a cestující se jdou občerstvit. Kolem šmejdí majna obecná.  

 

Po čtvrt hodince pokračujeme v cestě. Vidíme značky a upozornění „Pozor sloni“, ale 

žádného nepotkáváme. Ale vidíme buvoly, krávy, kozy a nejčastěji psy. Otevřenými dveřmi a okny 

to v tom vedru příjemně luftuje. Autobus jede i 100 km/h. Nezastavuje všude jako ten bílý, cesta je 

tudíž o poznání rychlejší. Kolem 12:30 si v Anuradhapuře podle GPS necháváme zastavit blízko 

ubytování. Hned je u nás tuktukář. Je to sice kousek, ale necháváme se za 40 Rs. svézt. 

 

V Tree House Holiday Home dostáváme přes počáteční zmatky pokoj a řešíme problémy 

klimatizací. Celkem za noc se snídaní platíme předem 2700 Rs. Po sprše píšeme deník a plánujeme 

odpolední cestu do Mihintale – kolébky Buddhismu na Srí Lance. Na pokoji máme 2 gekony, nějaké 

pavouky a mravence. 

 

 
1,2,3-ubytování Tree House Holiday Home 

 

 
Vegetace u ubytování:1-banánovník, 2-chlebovník různolistý – jackfruit 
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Do Mihintale vyrážíme konečně polehku. Hned za domem začínáme poslouchat ptáky. 

Podle hlasu identifikujeme vousáka hnědohlavého. Chvíli se nám ukazuje dravec, kterého později 

určujeme jako luňáka brahmínského a kolem prolétá pravděpodobně alexandr malý. Po střeše pobíhá 

veverka indická. Má nápadné 2 bílé pruhy na zádech. Zastavuje u nás tuktuk a za 120 Rs. jedeme na 

nádraží New Town station v Anuradhapuře. 

 

 
Anuradhapura: 1-u nádraží New Town station, 2-centrum 

 

Panuje zde čilý ruch. Snažíme se zorientovat a kupujeme 1,5 l lahev vody za běžnou cenu 

80 Rs., lehce chlazenou. Nastupujeme do bílého autobusu. Je v něm horko a později i přeplněno. 

Platíme 70 Rs a po 15 km vystupujeme na křižovatce u Mihintale. Odtud vidíme na kopci velkou 

bílou dágobou, která posvátnému místu dominuje. Bereme si tuktuk. Chceme ještě něco rychlého 

k jídlu, tak jedeme nejdříve ke krámku, kde kupujeme další 1,5 l vody, sušenky a 2 druhy pečiva – 

rybí a s párkem, obojí tradičně pálivé. 

 

 Velká bílá dágoba Maha Seya na vrcholu Mihintale 
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Tuktukář nás veze necelé 2 km až nahoru ke vstupu a celou cestu nám nabízí průvodcování. 

S díky odmítáme, chceme jít sami. Kupujeme 2 vstupenky za 1000 Rs. U blízkých ruin svačíme. 

Dáváme si pozor na věci před opicemi, které jsou tady všude. 

 

 
1,2-ruiny Mihintale, 3-makak bandar s mládětem 

 

Potkáváme makaky bandary, nahoře pak i hulmany posvátné. Po schodech přicházíme 

k posvátnému místu, kde se poprvé na Srí Lance objevil Buddha. Před vstupem na terasu se musíme 

zout, hlídač nám dává boty do velkého botníku. Na prostranství nás oslovuje vysokoškolák, dělá 

průzkum o povědomí turistů o nemocech na Srí Lance. Míša ochotně vyplňuje dotazník. 

 

 Menší bílá dágoba Ambasthala 

 

Obcházíme menší bílou dágobu Ambasthala a jdeme nahoru k velké dágobě Maha Seya, 

kterou jsme viděli už od zastávky busu. Je odtud nádherný výhled, v dálce rozeznáváme obrovské 

dágoby Anuradhapury. 
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Výhled od dágoby Maha Seya 

 

 
1-vyhlídka u dágoby Maha Seya, 2-dágoba Maha Seya 
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Naproti se vyjímá velká bílá socha Buddhy a o kus vedle meditační skála Aradhana Gala. 

Hulmani posvátní nám dělají společnost. Cestou dolů fotím hladové makaky bandary, kteří pozorují 

náš sáček s jídlem. Jeden na mě dokonce zavrčí. 

 

Velká bílá socha Buddhy 

 

Meditační skála Aradhana Gala 
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 Hulman posvátný na vyhlídce u dágoby Maha Seya 

 

Mihintale – makak bandar 
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1-dlouhé schodiště z posvátného místa, 2-srínanské děti 

 

Vyzvedáváme si naše boty a z Mihintale jdeme procházkou zpět až na křižovatku se 

zastávkou. Z cesty pozorujeme spoustu ptáků – hrdličky kropenaté, vousáka zvučnohlasého 

a hnědohlavého, dva bulbuly šupinkové, vlhu proměnlivou, samce skalníka indického, suříkovce 

rehkovitého, nad námi létají rorýsi palmoví a po zemi se nahánějí dva skřivani červenokřídlí. 

Projíždějící nám mávají. Jeden Srílančan se s námi zastavuje, aby si popovídal a zase šel. Jsme zpět 

u hlavní křižovatky a rychle se stmívá. Zastavuje u nás tuktukář, který nás přemlouvá, že nás hodí až 

do Anuradhapury. Začíná se stmívat. Smlouváme tedy cestu na 500 Rs. Odpadá nám tak čekání na 

bus. Řidič se jmenuje Ruwan. Cestou povídá zajímavosti a už je úplná tma. V Anuradhapuře máme 

hlad, tak nám zastavuje u jeho oblíbené rodinné restaurace. Kupujeme si sebou rice & curry za 

500 Rs. Míša vedle přikupuje 6,5 l vody za výhodných 250 Rs. (5 l za 180 Rs. + 1,5 l za 70 Rs.). 

Ruwan, ukazujíc licenci, nám nabízí zítřejší průvodcování po Anuradhapuře za 20$. Povodí nás prý 

po nejzajímavějších místech, aniž bychom museli platit drahé vstupné, takže ještě 30 $ ušetříme. 

Nakonec to bereme. Dováží nás k našemu ubytování a domlouváme se, že nás v 8:00 ráno vyzvedne. 

Snídani si domlouváme na 7:00. Jelikož jsme chtěli prohlídku starobylého města absolvovat původně 

na kolech, jejich půjčení rušíme. Vyptáváme si příbory a pouštíme se do jídla. Jdeme na pokoj 

vychladnout při klimatizaci a dát si sprchu. Dojídáme, dopisujeme deník a po 21. hodině jdeme spát. 

V noci mě přepadá zimnice a k zalehnutým uším se mi přidávají teploty. 

 

Pozorované druhy: 

Negombo: vrána domácí 

cesta do Anuradhapury: vrána domácí, timálie žlutozobá, kukačka vraní, chřástal běloprsý, majna 

obecná 

Anuradhapura: vousák hnědohlavý, luňák brahmínský, alexandr malý, veverka indická 

Mihintale: hrdlička kropenatá (2ex), vousák zvučnohlasý, vousák hnědohlavý, bulbul šupinkový, 

vlha proměnlivá, skalník indický, suříkovec rehkovitý, rorýs palmoví (5ex), skřivan červenokřídlý 

(2ex), makak bandar, hulman posvátný 
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4. Chrámové město Anuradhapura 
24. 07. 2017 

 

Den začínáme v 7 hodin tradiční srílanskou snídaní – string hopper (hromádka takových 

nudlových placiček) s bramborovou kari omáčkou, malé banánky, papája a černý čaj s mlékem 

a cukrem. Vše je výborné, ale já tomu moc nedávám. Není mi ještě po zimnici dobře. Z okna 

pozorujeme bulbula šupinkového, jak sedí na vrcholku tyče. Nápadný je jeho kontrastně červený 

zadek. 

 

 
1-snídaně, 2-bulbul šupinkový 

 

V 8:00 nás přijíždí vyzvednout Ruwan se svým tuktukem. Vyrážíme s ním na prohlídku 

starověkého města Anuradhapury. Parkujeme poblíž Srí Maha Bódhi, posvátného stromu bo – 

fíkovníku posvátného. Roste na nejvyšší terase obehnané zlatými mřížemi a větve má podepřené 

zlatými podpěrami. Tento strom je údajně nejstarší na světě! V jeho okolí to Buddhismem přímo žije. 

 

 
1-Srí Maha Bódhi, posvátný strom bo, 2-prostranství u chrámu 
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1-Mahavihara, orientální knihovna, 2-Mosazný palác 

 

Procházkou pokračujeme kolem orientální knihovny a pozůstatků Mosazného paláce 

k ohromné bílé dágobě Ruvanvelisaya. Je 55 m vysoká a na jejím vrcholu je 60 cm velký krystal. 

Čtvercovou základnu obepíná zeď, zdobená hlavami slonů. V rozích jsou ještě 4 malé dágoby. 

Obcházíme toto monumentální dílo a prohlížíme si vyobrazení, jak se to celé za pomoci slonů 

stavělo. 

 

Dágoba Ruvanvelisaya 
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Zeď zdobená hlavami slonů 

 

 
1-vahalkada, 2,3-místnosti u dágoby 

 

  
1-na vrcholu je velký krystal, 2-jak se to stavělo 
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Míša s průvodcem Ruwanem 

 

Vracíme se k tuktuku, potkáváme majny obecné, volavky nejspíše prostřední nebo 

rusohlavé a hulmany posvátné. V korunách stromů poletují nějací papoušci. 

 

 
1-majna obecná, 2-hulmani posvátní 
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Jsou zde termitiště a mohutné stromy – lončatníky guyanské s překrásnými květy. V dálce je 

vidět další, ještě větší, dágoba Jetavana. Je z červených cihel a ve své době měřila 120 m. Byla to 3. 

tehdy nejvyšší stavba světa. Dnes už bez věžičky měří jen 70 m. I tak je to nejvyšší stavba na světě, 

která je výhradně z cihel. 

 

 
1-termitiště, 2-květ lončatníku guyanského, 3-dágoba Jetavana 

 

Přejíždíme k další ohromné dágobě Mirisavatiya. Ta je podobná a o něco menší jako 

Ruvanvelisaya. V dálce za jezerem s buvoly a volavkami vidíme další obrovskou dágobu 

Abhayagiri. Všímáme si nějakého malého šedohnědého ještěra. To už se blížíme k menší dágobě 

Thuparama. Byla to první dágoba postavená na Srí Lance. Dnes už je ale přestavěna. 

 

 
1-dágoba Mirisavatiya, 2-dágoba Abhayagiri 
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Dágoba Thuparama 

 

Ruwan nám při malé zajížďce ukazuje strom, který je obsypaný kaloni. Projíždíme kolem 

jezírka s kormoránem menším a dvěma čejkami černoprsými. Na drátě pózuje hnědomodře zbarvený 

mandelík indický a vedle něj drongo černý. 

 

Mandelík indický 
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 Drongo černý 

 

Sri Sarananda Maha Pirivena 

 

Další zastávka je v klášteru Sri Sarananda Maha Pirivena s obří bílou sochou sedícího 

Buddhy. Je zde asi 200 mnichů v oranžových hábitech. Jedí 2x denně a to jen do 12:00. Jídlo, které 

jim přináší lidé, je pouze vegetariánské. Mnichy jsou také děti od 5 let věku i ženy. Protože nesmí 

zabít nic živého, musí si holit hlavy. Vyhnou se tak používání chemických přípravků na hubení vší. 

Nesmějí zacházet s penězi, vše jim darují lidé. Sledujeme zrovna velkou ceremonii s bubny 

a průvodem, který zrovna nese jídlo – nejdříve Buddhovi, teprve pak mnichům. Lidé se sem chodí 
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modlit. Když je někdo z rodiny nemocný, píšou na látku přání a po uzdravení sem nosí balíček 

s bylinkami jako poděkování. 

 

Poslední zastávkou jsou královské zahrady Ranmasu Uyana. Na větvích tady sedí dva 

ledňáčci hnědohlaví, ale to už je takové horko, až je to neúnosné. Jsem z toho dost unavený. Ještě že 

tady nejsme na těch kolech! Dalo by se tady toho vidět mnohem víc, ale nám to za daných okolností 

docela stačí.  

 

 
1,2-Ranmasu Uyana 

 

Vracíme se tedy zpět do ubytování. S Ruwanem se cestou nakonec domlouváme, že místo 

autobusem pojedeme jeho tuktukem až do Dambully, kde máme zamluvené další ubytování. Po 

návratu se rychle chladím sprchou, balíme se a vyrážíme. 

 

 
1,2-cestou z Anuradhapury do Dambully 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Po cestě vyprahlou krajinou se od Ruwana dovídáme různé zajímavosti o Srí Lance. V 

půlce zastavujeme na jídlo a vodu. Cesta trvá 1,5 hodiny, mě to připadá jako věčnost. Konečně 

přijíždíme do Dambully k našemu ubytování v Bluesky Guest House. S Ruwanem se loučíme a za 

celý den mu dáváme 6000 Rs. 

 

 
1,2-ubytování Bluesky Guest House 

 

Ubytováváme se a zapínáme klimatizaci. Já si hned dávám studenou sprchu, což hodněkrát opakuji, 

abych srazil horkost. Odpoledne už zůstáváme na pokoji. Po střeše nám skáčou makaci bandaři 

a dělají kravál. Míša jim hází banán, který rychle zblajznou. My si na jídlo dáváme egg roti – 

rýžovou placku s vajíčkem a párek v bulce, co jsme si dovezli cestou a hodně pijeme. Kolem 

několikrát projíždí hrající tuktuk, který prodává pečivo. Postupně usínáme a spíme přerušovaně 

celou noc. 

 

Pozorované druhy: 

Anuradhapura: bulbul šupinkový, hrdlička kropenatá, majna obecná, vrána domácí, drongo černý (i 

s hlasem), mandelík indický, kormorán menší, čejka černoprsá, ibis černohlavý, žluva černokápá 

(hlas), ledňáček hnědohlavý (2ex), hulman posvátný 

Dambulla: makak bandar 
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5. Sigiriya 

25. 07. 2017 
 

Budíme se v 5:00. Je mi lépe, tak se při rozednění chystáme na dávnou královskou pevnost 

– Sigiriyu. U domu poskakují timálie žlutozobé. Na cestě naskakujeme do tuktuku a jedeme 

k autobusáku. Místo cesty busem se ale necháváme ukecat tuktukářem a pokračujeme až na Sigiriyu 

s tím, že nás tam počká a odveze zpět. Usmlouváváme cenu na 1200 Rs. Všude po cestě potkáváme 

hodně dětí, které jedou do školy. Holčičky mají bílé šaty s kravatou a dva copánky. Chlapci mají bílé 

košile s kravatou, kalhoty mají podle věku bílé nebo modré. 

 

 
1-pokladna, 2-mapka Sigiriye 

 

U pokladny jsme před otvírací dobou. Náš tuktukář se nám nabízí, že za nás vystojí frontu, 

tak mu dáváme peníze na vstupné. Na jezírku si zatím prohlížím porosty lotosů a studuji tabuli 

s mapkou Sigiriye. Dostáváme vstupenky za cenu 2x 4620 Rs. a na mapce nám ukazuje parkoviště, 

na kterém nás počká. Po kontrole vstupenek, přecházíme vodní příkop, na kterém objevujeme 

anhingu rezavou a kormorána menšího. 

 

 
1-kormorán menší, 2-mládě hulmana posvátného 
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Ke skále přicházíme nádherným parkovým prostředím s nádržemi. Nestíháme se otáčet za 

ptáky, kteří se ozývají a létají všude kolem nás. Ve větvích stromů fotím šámu stračí, alexandra 

malého, u nádrže pózuje ledňáček říční a skalník indický. Z větve nás pozoruje mladý hulman 

posvátný. 

 

Jedna z nádrží v parku 

 

 
Šáma stračí 
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Ledňáček říční 

 

Skalník indický 
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Park u Sigiriye 

 

   Nacházíme i suříkovce pruhokřídlého, bulbula šupinkového a volavku hnědohřbetou. 

K tomu jsou slyšet hlasy vousáka hnědohlavého a zvučnohlasého, žluvy černokápé a ťukání 

nějakého šplhavce. Před námi se vyjímá monumentální Lví skála – Sigiriya. 

 

 Lví skála – Sigiriya 
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Výstup není úplně jednoduchý, spousta schodů a úzkých uliček. Točitým schodištěm 

stoupáme k historickým malbám na stěně, kterým se říká Sigirijské krásky. 

 

 
1-boulder arch, 2-jedny z prvních schodů 

 

 
1-upozornění na nebezpečný hmyz, 2-jedny z prvních schodů, 3-výstup k Sigirijským kráskám 



27 

Střední část výstupu na Sigiriyu 

 

Počítáme další schody a kolem skály poletují rorýsi domovní. Vystoupáváme na terasu, kde 

dáváme kratší odpočinek s výhledem na protější skálu Pidurangalu. Chladíme se vodou, která tady 

teče z kohoutku. 

 

Výhled během výstupu 
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Výhled na protější skálu Pidurangalu 

 

Jdeme na poslední výstup, který začíná mezi lvími tlapami. Ve skále jsou velká hnízda vos, 

na jejichž nebezpečí upozorňovala výstražná tabule. Vylézáme úplně nahoru na terasovitou plošinu. 

 

  
1-poslední část výstupu začíná mezi lvími tlapami, 2-hnízda vos 
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Mezi lvími tlapami 

 

 
Výhled ze Sigiriye 
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Jsme odměněni nádherným a neomezeným výhledem do okolní krajiny. Před námi krouží 

luňák brahmínský. Jsme na jednom z nejnavštěvovanějších míst na Srí Lance a postupně se to tady 

plní turisty z celého světa. 

 

 
Výhled z vrcholu Sigiriye 

 

 
1,2-výhledy z vrcholu Sigiriye 
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Výhled ze Sigiriye 

 

Zpáteční sestup utíká rychle. Dole je spousta stánků, kupujeme si památeční magnetku 

usmlouvanou na 150 Rs. Na parkovišti nás hned vyzvedává náš tuktukář. Po cestě zpět to Dambully 

po chvíli zastavujeme v restauraci. Mají tady osvěžující colu. Objednáváme si s sebou naše první 

kottu roti. Příprava tohoto pokrmu je doprovázena hlasitým sekáním dvou sekáčků na plotně, kde je 

spolu s plackou roti opékána zelenina a kuřecí maso. Je to typické srílanské jídlo, které si odvážíme 

zabalené do novin. V Dambulle na chvíli zastavujeme u Zlatého chrámu s velkým zlatým Buddhou. 

 

 
1-kottu roti, 2-cesta do Dambully 
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Chrám v Dambulle 

 

 
1-Golden temple, 2-prostředí u chrámu 

 

Proslulé jeskynní chrámy nad námi ale vynecháváme a vracíme se do ubytka. Po sprše si 

vychutnáváme skvělé kottu roti. Připomíná mi to trochu šunkofleky. Čeká nás dnes ještě cesta do 

Polonnaruwy, tak po krátkém odpočinku balíme, platíme za pobyt 2300 Rs. a vyrážíme. 

 

Chceme chytit tuktuk k autobusáku. U jednoho porouchaného nám řidič domlouvá jiný, ale 

my po chvíli odcházíme dál. Je opět šílené vedro a kolem je plno jiných tuktuků, tak nač čekat?! 

Jeden nám po chvíli zastavuje a veze nás k autobusu do Polonnaruwy. Bágly házíme do úložného 

prostoru a usedáme do téměř plného busu. Za cestu dáváme 200 Rs. Já zápasím s horkem a celou 

dobu se zvlhčuji vodou. Srílančané mě při tom nechápavě pozorují, ale mě je to v té výhni úplně 

jedno. V polovině cesty je pauza na jídlo, pití a WC. Po hodině a půl vystupujeme v Polonnaruwě. 
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Hned jsou u nás tuktukáři s všelijakými otázkami, aniž by nás nechali po cestě vydechnout. 

Jsou až příliš ochotní. Přestáváme si jich všímat a staráme se chvíli o sebe. Ověřujeme si, kde přesně 

jsme. Pak jim vysvětlujeme, že máme ubytování 100 metrů odtud a že nic nepotřebujeme. 

Přicházíme do Thisal Guest House. Pan domácí, jmenuje se Kumal, umývá jeep na safari, na které s 

ním zítra pojedeme i my. Potřebují ještě čas na uklizení pokoje, tak si sedáme zatím do stínu. Opět je 

neúnosné vedro. Jak já se těším na klimatizaci! Maminka pana domácího nám přináší čaj, který ač 

horký, tak osvěžuje. Po půlhodině se konečně dočkáváme našeho pokoje a pouštíme klimatizaci. 

Sprcha není tak studená jak v Dambulle, ale pomáhá. Klima najednou nejde, prosíme paní domácí o 

nápravu. Nahazuje jistič a chladíme se dál.  

 

 
1,2-ubytování v Thisal Guest House 

 

 
1-gekon, 2-šišky z brambor, chilli a zeleniny 

 

V nedalekých krámcích nakupujeme vodu a k jídlu 10 ks smažených šišek z brambor, chilli 

a zeleniny za 150 Rs. Přikupujeme ještě velkou colu za 230 Rs. Po pokoji nám pobíhá malinký 

gekon a v koupelně druhý. V 17 hodin se ozývá mručení z okolních chrámů. Dopisujeme po 2 dnech 

deník, já se opět několikrát chladím sprchou. Při prohlížení fotek v zrcadlovce karta vypovídá 

službu. Doufám, že fotky doma zachráním. Náhradní karta snad už neselže. Přikupujeme si k večeři 

egg samosu – pálivou smaženou kapsu s vejcem, sladkou bulku a kokosovou palačinku. Před spaním 

se domlouváme s Kumalem na zítřejší ranní projížďku jeepem po památkách Polonnaruwy za 

2000 Rs. a odpolední safari do NP Kaudula za 13000 Rs. Před 23. hodinou usínáme. 

 

 

 



34 

Pozorované druhy: 

Dambulla: timálie žlutozobá 

Sigiriya: anhinga rezavá, kormorán menší, ledňáček říční, skalník indický, šáma stračí, suříkovec 

pruhokřídlý, alexandr malý, bulbul šupinkový, ledňáček hnědohlavý, volavka hnědohřbetá, vousák 

hnědohlavý (hlas), vousák zvučnohlasý, žluva černokápá (hlas), rorýs domovní (kolem skály), luňák 

brahmínský (na vrcholu) 
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6. Polonnaruwa a NP Kaudulla 
26. 07. 2017 

 

Dnes vstáváme v 7:00. Na snídani máme výborný čaj, tousty, máslo, džem, vaječnou 

omeletu a jogurt, který chutná jako pribináček. Před 9:00 nasedáme do Kumalova jeepu. Kolem 

velkého umělého jezera Parakrama Samudra přijíždíme do rozpadlého města Polonnaruwy. 

Zastavujeme u muzea, ve kterém nám Kumal kupuje vstupenky. Jedna stojí 25$, což za obě po 

přepočtu vychází na 7600 Rs. Přijíždíme k prvním památkám. Hned u parkoviště je vysychající 

jezírko s hejnem postávajících volavek. 

 

Vysychající jezírko 

 

 
1,2-ruiny Polonnaruwy 
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Jdeme se nejdříve projít k nejzachovalejší dágobě Kiri Vihara. Vedle ní si pak 

prohlížíme ruiny Lankatilaka – chrámu s obrovským Buddhou bez hlavy. 

 

 
1-Kiri Vihara, 2-Lankatilaka 

 

 
1,2-Lankatilaka 
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Ruiny Polonnaruwy 

 

Na stromech v okolí ruin poletují žluvy černokápé, drongo šedobřichý, majna obecná, 

skalník indický, housenčík indický a nad námi přelétá čáp bělokrký. 

 

 
1,2-drongo šedobřichý 
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Žluva černokápá 

 

Žluva černokápá (mladý pták) 

 

 



39 

Majna obecná 

 

 Housenčík indický 
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Vracíme se k jezírku, kde se zaujetím pozorujeme spoustu varanů bengálských. Na cestičce 

před námi dovádí veverky indické. Mezi mnoha ptáky jsou zde vidět volavky hnědohřbeté, stříbřité, 

bílé, prostřední a popelavé, čejky černoprsé, holubi domácí, hrdličky kropenaté a ledňáček 

hnědohlavý. 

 

 
Varan bengálský 

 

 
Veverka indická 
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1-volavka hnědohřbetá, 2-volavka stříbřitá 

 

 
1-volavka prostřední, 2-ledňáček hnědohlavý 
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Hrdlička kropenatá 

 

Od jezírka jdeme kolem kontrolního stanoviště. Uniformovaní zaměstnanci při kontrole 

vstupenek obdivují můj foťák s teleobjektivem. Uspokojuji je ukázkou snímků ptáků z jezírka. 

Z obrázků jsou nadšení. Přicházíme ke kamenné svatyni Gal Vihara. Zde jsou z jednoho bloku 

vytesaní čtyři Buddhové. Ten nejmohutnější je ležící a 14 m dlouhý. Bosé nohy nás tady z horkého 

písku už pěkně pálí. 

 

 
Gal Vihara 
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Končíme první zastavení a jeepem se přesouváme do jižní části rozpadlého města. Tady si 

prohlížíme pozůstatky Královského paláce a Sněmovní síně se sochami dvou lvů. 

 

 
Královský palác 

 

 
1,2-Sněmovní síň 
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Pokračujeme ke Quadrangle s pozůstatky chrámů na velkém čtvercovém nádvoří. Raději 

obouváme ponožky kvůli horkému písku a Míša hned vyšlápne žvýkačku. Nejimpozantnější je zde 

bezesporu kruhová stavba Vatadage. Při vstupu málem zapomínáme sundat z hlavy pokrývky. 

Hlídačovo písknutí na píšťalku v tu chvíli asi patří nám. Zajímavá je i velká kamenná kniha Gal 

Pota. 

 

 Vatadage 

 

 
1-vnitřní část Vatadage, 2-měsíční kámen 
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1-Gal Pota, 2-ruiny Quadrangle 

 

  
1,2-ruiny Quadrangle 

 

 
Ruiny Quadrangle 
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Ruiny Quadrangle 

 

 
Ruiny Quadrangle 
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Po prohlídce i ostatních ruin Quadrangle nám Kumal u jeepu ukazuje nějakou opici, sedící 

na stromě. Je to hulman rudolící, o poznání větší než hulman posvátný. Tímto máme splněno 

pozorování všech 3 druhů opic žijících na Srí Lance. Běhají tu i staří známí makaci bandaři. 

 

 
1-makak bandar, 2-hulman rudolící 

 

Zajíždíme na chvíli k hinduistické památce Šivově svatyni a stavíme u dágoby Rankot 

Vihara. Tato 55 m vysoká cihlová dágoba je postavená z 8 miliónů cihel. Je 4. největší na Srí Lance, 

hned za těmi, které jsme viděli v Anuradhapuře. V okolí objevujeme strdimily srílanské, kteří sají 

nektar z rozkvetlého stromu a pár kukačky koel. 

 

 
1-Šivova svatyně, 2-Rankot Vihara v pozadí 
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 Rankot Vihara 

 

 
1-kukačka koel, 2-strdimil srílanský 
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Další zastávka je v nejsevernější části města u velké kamenné svatyně Tivanka s freskami. 

Na střešní konstrukci nad ruinou sedí spolu jeden hulman posvátný a druhý rudolící, takže se dají 

krásně porovnat. 

 

Tivanka 

 

 
1-Tivanka, 2-hulmani posvátný a rudolící 
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Náš průvodce Kumal nám chce ukázat co nejvíce z Polonnaruwy, tak nás veze na jih města 

k soše dávného panovníka Parakramabahua. Ten kromě mnoha jiného vybudoval i naši známou 

nádrž Parakrama Samudra. 

 

 
1-socha panovníka Parakramabahua, 2-nádrž Parakrama Samudra 

 

Po přesunu zpět k muzeu jdeme na prohlídku ruin severně odtud. Nejzajímavější je zde 

poradní síň – Nisssankamalla s hezkou lví sochou. Prohlídku města zakončujeme v muzeu. Jsou zde 

různé kamenné pozůstatky z vykopávek a modely polonnaruwských staveb, které jsou úchvatné. 

Muzeum je dlouhé a klimatizované, i když ne dostatečně. Ale pořád je tu lépe, než venku. Po návratu 

do ubytka máme přes hodinu čas. Stíháme tedy nutnou sprchu a v krámku kupujeme něco k jídlu – 

pro mě egg roti, pro Míšu rybí a zeleninové bulky. Vedro je úmorné! 

 

 
Nisssankamalla 
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1-Nisssankamalla, lví socha, 2-rýžová pole v okolí Polonnaruwy 

 

O půl třetí naskakujeme opět do jeepu a odjíždíme s Kumalem na sloní safari do 50 km 

vzdáleného NP Kaudula. Zajíždíme ještě vyzvednout další 2 lidi. Ti naštěstí nejedou, tak jsme rádi, 

že budeme v jeepu sami. Jedeme vedlejšími cestami, hodně drncavými. 

 

 
1-safari jeep, 2-jezero po cestě 
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Kocháme se nádhernou okolní krajinou s palmami, rýžovými políčky a kopci. Za velkým 

jezerem v dálce pozorujeme našeho prvního slona! Je obrovský. U cesty se objevují mandelíci indičtí 

a vlhy hnědohlavé. Příkopem prochází axisi indičtí a ve větvích stromů se prohánějí hulmani 

posvátní. Při projíždění kolem obydlených míst vybíhají od domů děti, které na nás radostně mávají 

a křičí. U jedněch zastavujeme a Míša jim rozdává bonbóny. U nádrže Giritale stojí velká socha 

Buddhy, na prstu jeho pokrčené ruky sedí majna obecná. 

 

 
Socha Buddhy u nádrže Giritale 

 

 
Krajina po cestě 
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V jezerech a řekách se koupou lidé, nebo perou prádlo. U dalšího jezírka pozorujeme 

kormorány menší, spoustu volavek a přelétá luňák brahmínský. 

 

 
Další jezírko po cestě 

 

Kousek dál jsou čápi bělokrcí, nesyti indičtí, ibisi černohlaví, marabu malajští, volavka 

červená, na kůlu sedí orel šedohlavý a za ním se po zemi prohánějí makaci bandaři. 

 

  
1-smíšené hejno, 2-čáp bělokrký 
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1-marabu malajský, 2-orel šedohlavý 

 

Projíždíme vstupem do parku, kde se nás Kumal ptá, jestli chceme sundat střechu. Kvůli 

žhavému slunci je ale lepší zatažená. Po chvíli nás upozorňuje na krokodýla bahenního, jak odpočívá 

na kameni u vody. 

 

 
Krokodýl bahenní 
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Hrbolatá cesta se táhle džunglí, až se krajina konečně otevírá. Vidíme první slony, jak 

procházejí hustým porostem. Krajinu zde tvoří jezero s uschlými stromy a okolní savanou, po které 

se kromě slonů prohání nejméně 100 jeepů. Kde se objevují sloni, tam se jeepy přesouvají. 

 

Po chvilce si vykračuje skupinka slonů z porostu směrem k jezeru. Jsou mezi nimi i malá 

slůňátka. Za chvíli se objevují další a další skupinky slonů, až jich je tu skoro 50. V dáli se vyjímá 

velký samec s obřími kly. Jeden jeep k němu najíždí tak blízko, že se slon plaší, troubí a utíká zpět 

do křovin. Přijíždíme blíž k jezeru a pozorujeme, jak se sloni krmí, stříkají vodou a plácají ušima. 

 

Jeepy s turisty 

 

Skupinka slonů indických 
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1-skupinka se slůňaty, 2-velký poplašený samec 

 

 
1-dva krasavci, 2-portrét 

 

V travinách občas vidíme lindušky rýžové, volavky rusohlavé, pávy korunkaté a čejky 

černoprsé. Na keřích posedávají vlhy proměnlivé. Na jezeru pozorujeme pelikány skvrnozobé, 

zejozoby asijské, pisily čáponohé a ibisy černohlavé. 

 

  
1-páv korunkatý, 2-vlhy proměnlivé 
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1-volavka rusohlavá, 2-linduška rýžová 

 

Kumal chce, abychom si výlet maximálně užili. Proto máme dohodnuté, že poklepeme na 

bok auta, když budeme chtít, aby zastavil. Ještě popojíždíme na jediné místo, kde se smí v národním 

parku vystoupit z auta. Kolem poletují vrány hrubozobé, u jezera se pasou 3 buvoli indičtí. Společně 

se tady na památku s Kumalem fotíme u jeepu. Slunce se po 18. hodině chystá zapadnout a my 

musíme zpět. Když projíždíme parkem k východu, snažím se ještě vyfotit po zemi poskakující 

kukačku vraní. 

 

 
1-buvoli indičtí, 2-čejka černoprsá 

 

 



58 

 S Kumalem u jeepu 

 

Kukačka vraní 
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Opouštíme park a za tmy se vracíme po hlavní cestě zpět do Polonnaruwy. V 19:30 jsme 

zpět. Protože se opět cítím dost mizerně, ptáme se Kumala na léky nebo nějaké doporučení. Nejprve 

nás chce vzít do lékárny, ale nakonec říká, že lepší bude rovnou kontrola u lékaře. Je tak velmi 

ochotný, že nás veze do soukromé ambulance, kde už ale čeká asi 10 lidí. Nejprve to chceme vzdát. 

Lékař je však naštěstí Kumalův známý, tak jdeme po domluvě hned do klimatizované ordinace. 

Doktor se ptá na příznaky a potíže, měří mi tlak, poslouchá mě stetoskopem a říká, že kvůli řádící 

horečce dengue musím na krev. Za vyšetření platíme 600 Rs. Dostávám 4 druhy léků do papírových 

sáčků přesně na kus a recept do lékárny. Přejíždíme k Medical centre, kde mi dělají krevní testy. 

Mezitím jede Míša s Kumalem do lékárny, kde dostává další 2 druhy léků za 874 Rs. Horečka 

dengue se naštěstí nepotvrzuje a za testy platím 2415 Rs. Všechna potvrzení schovávám pro 

pojišťovnu na proplacení a vracíme se zpět do ubytka. Tam na nás paní domácí čeká s večeří rice & 

curry. Fasuji na noc ještě velkou konev čaje, dávám si první dávku léků a s nadějí jdeme spát. 

 

Pozorované druhy: 

Polonnaruwa: žluva černokápá, drongo šedobřichý, majna obecná, skalník indický, housenčík 

indický, čáp bělokrký, volavka hnědohřbetá, volavka stříbřitá, volavka bílá, volavka 

prostřední, volavka popelavá, čejka černoprsá, holub domácí, hrdlička kropenatá, ledňáček 

hnědohlavý, strdimil srílanský, kukačka koel (1P), varan bengálský, veverka indická 

cesta do NP Kaudula: mandelík indický, vlha hnědohlavá, majna obecná, kormorán menší, luňák 

brahmínský, čáp bělokrký, nesyt indický, ibis černohlavý, marabu malajský, volavka bílá, volavka 

červená, orel šedohlavý (1ex), axis indický, hulman posvátný, makak bandar, slon indický (1ex) 

NP Kaudula: linduška rýžová, volavka rusohlavá, páv korunkatý, čejka černoprsá, vlha proměnlivá, 

pelikán skvrnozobý, zejozob asijský, pisila čáponohá, ibis černohlavý, vrána hrubozobá, kukačka 

vraní (2ex), krokodýl bahenní (1ex), slon indický (50ex), buvol indický (3ex) 
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7. Z Polonnaruwy do Nilaveli 
27. 07. 2017 

 

Dnes nás čeká cesta do Nilaveli, kde máme naplánovaný dvoudenní svatební pobyt. 

Vstáváme po 8. hodině. Něco už balíme a jdeme snídat. Snídaně je stejná jako včera. Díky lékům je 

mi konečně lépe, tak si jídlo vychutnávám. Na pokoji dobalujeme batohy. Když se před cestou 

chceme osprchovat, neteče voda. Prý ani benzínky nejdou, vlastně nic nefunguje. Že občas nejde 

elektrika, je na Srí Lance prostě zcela normální. Za 2 noci se snídaněmi a včerejší večeři paňmáma 

počítá 5700 Rs. Necháváme jim 6000 Rs. za ochotu, kterou nám včera Kumal projevil. Nakonec jde 

konečně i sprcha, kterou nadšeně využíváme. Loučíme se s maminkou a Kumal nás doprovází na 

zastávku. Tady se loučíme i s ním a ještě jednou mu děkujeme za všechno, co pro nás udělal. Jeho 

známý nás po chvíli upozorňuje na přijíždějící státní bílý autobus. Bágly házíme do úložného 

prostoru a jedeme za 170 Rs. směr Habarana. Uvnitř duní z repráků naplno srílanská hudba. Lidé 

cestují většinou v dlouhých kalhotách. Někteří muži nosí úzké sukně, které vypadají jako ubrus. 

Vystupujeme v Habaraně a v infocentru se ptáme, odkud jede bus do Trincomalee. Místní nám 

mávají na pozdrav a ochotně radí, kudy máme jít. Bus do Trinca už čeká, tak nastupujeme. Bágly 

ukládáme vpředu k řidiči a za 240 Rs. jedeme do Trinca. Cestou přistupují hinduisté s tečkami na 

čelech a slušivými hábity. Krajina směrem do Trinca je méně obydlená. Více prostoru tady dostává 

volná příroda. Z okna sledujeme občas malá políčka, krávy a kozy. V Trincu je autobusové nádraží 

obrovské. Hned přibíhá tuktukář, jestli nechceme svézt. A když nechceme, tak nám ukazuje, který 

bus jede do Nilaveli. Máme to tam už jen 13 km. 

 

Nádraží v Trincomalee 
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Červený bus už je téměř plný, ale sedáme si. Doprava v Trincu je volnější a autobus jede 

hrozně pomalu. Na zastávkách se nezvykle dlouho čeká. Cestující jsou jiní než doposud – převážně 

muslimové a Tamilové. Cestu do Nilaveli máme za 80 Rs. Před cílem naší cesty začíná pršet. Když 

v Nilaveli vystupujeme, lije jako z konve. Tak zažíváme první déšť na Srí Lance a konečně je 

příjemný vzduch. Zalézáme do krámku, kde si kupujeme vodu a sladkou fantu. Venku stále lije. Jsme 

překvapení, že tady téměř nic nejezdí. Jinde jsme chytli nějaký odvoz během pár vteřin. Tady to trvá 

čtvrt hodiny, než se nám daří chytit tuktuk. Za 150 Rs. nás veze do našeho ubytování v Bella Nilaveli 

Beach. Na recepci je těžká domluva. Paní nechápe, že máme pobyt přes agenturu. Esemeskováním 

s Cletusem se to nakonec domlouvá a tak po chvíli přichází majitel. Ten nás ubytovává. Dostáváme 

hezký pokoj č. 2 v přízemí. Před naším pokojem máme posezení, kde odpočívá kočka. 

 

 
1-ubytování v Bella Nilaveli Beach, 2-kočka před naším pokojem 

 

 
1,2-ubytování v Bella Nilaveli Beach 

 

Opět chybí ovladač od klimatizace, ale hned dochází k nápravě. Jinak je vše OK. 

Vybalujeme se, máme tu konečně i skříň, kde si vyskládáváme věci. Sedáme na terasu. Sice pořád 

někdo chodí kolem, ale posezení je jen naše. Když přestává trochu pršet, jdeme se projít k Indickému 

oceánu, kam je to jen pár kroků. Před okrajem pláže míjíme přístřešek s bufetovou restaurací. 

Sledujeme vlny a smáčíme nohy. Pláž je krásná, široká, dlouhá, písečná a táhne se na obě strany. 

V okolí před ubytkem pozorujeme vrány domácí, skalníka indického, vrabce domácí, ledňáčka 

hnědohlavého, majnu obecnou a čejky černoprsé. Z okna pokoje pak sleduji na rozkvetlém stromě 

krejčiříka obecného. 
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 Přijíždí Cletus, představuje nám své dva spolupracovníky a domlouváme se na zítřejší 

svatbu. Předává nám naši tašku se svatebními šaty. Na 9:30 domlouváme odjezd na matriku do 

Trinca. Šaty věšíme, aby nebyly zmačkané, a dopisujeme deník. Po 19:30 jdeme na večeři, která se 

podává v naší restauraci u pláže formou bufetu. Dáváme si rýži, nudle a všemožné kari a 2 druhy 

salátů, k pití Coca Colu a mix fresh juice. Večeře je výjimečná, džus taky. Po jídle se jdeme podívat 

na pláž. Tmou se prodírají jen světýlka od restaurace. Jsou velké vlny a po písku pobíhají malincí 

krabi. Dáváme si sprchu a ležíme, dopisujeme deník. Já si beru léky a je mi už celkem dobře. Venku 

bouří a vlny jsou slyšet až do pokoje. Od odpoledne prší až do 21. hodiny. Po 22. hodině usínáme 

a doufáme v hezké počasí. 

 

Pozorované druhy: 

Nilaveli: vrána domácí, skalník indický, vrabec domácí, ledňáček hnědohlavý, majna obecná, čejka 

černoprsá, krejčiřík obecný 
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8. Svatba 
28. 07. 2017 

 

Dnes máme náš svatební den. Vstáváme před 7:30 a venku je krásně. Hned ráno se 

projevuje srílanská strava nebo léky. Ale hlavně je mi už konečně fajn. Chystáme se a před 9:30 na 

nás klepe Cletus. Civilně oblečení vyrážíme do Trinca. Jedeme v autě společně s Cletusem a 

asistentem Sunandou. Druhým vozem jede náš fotograf. Za 15 minut zastavujeme u matriky. Uvnitř 

kupodivu nejde proud. Tudíž nejde klimatizace, světla, větráky a ani potřebná kopírka. Takže je tady 

neuvěřitelné vedro a k tomu musíme dlouho čekat, než se vše vyřídí. Je zde hodně Tamilek 

v typických hábitech. Cletus za nás vypisuje papíry. Podepisuji je jen já, od Míši nikdo nic nechce. 

Cletus jde zase něco dlouze vypisovat. My sedíme a čekáme, později jdeme na chvíli ven, kde je 

přece jen o něco líp. Konečně pro nás přichází Cletus a jdeme dovnitř za oddávajícím. Říkáme si 

navzájem manželský slib. Oddávající polozpěvem něco ve svém jazyce přednáší a prohlašuje nás za 

novomanžele. Podepisujeme náš sinhálsky a anglicky psaný oddací list. Následně se podepisuje 

Cletus jako Míšin svědek a Sunanda jako můj. Nakonec vše stvrzuje svým podpisem pan oddávající. 

Nato nám všichni blahopřejí. Náš profesionální fotograf vše zvěčňuje na svůj aparát. 

 

 
Na matrice v Trincomalee 
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Po cestě zpět do Nilaveli se zastavujeme u vyhlášeného stánku s údajně nejlepším 

kokosovým nápojem v Trincu. Chlapi přinášejí velký džbán s kokosem, cukrem, limetkou a ledem. 

U popíjení lahodného moku si vesele vykládáme. Fotograf je velmi vtipný, jak si dělá legraci ze své 

tmavé pleti. Nápoj je velmi osvěžující a chutný. Všichni se tady fotíme. 

 

 
1-náš svatební vůz, 2-vyhlášený kokosový stánek 

 

Přijíždíme zpět do Nilaveli. Je 12 hodin. Domlouváme se, že za 3-4 hodiny, až opadne 

vedro, se půjdeme fotit na pláž. Převlékáme se do plavek a jdeme se koupat do Indického oceánu. 

Jsou parádní vlny, oceán je příjemně teplý a voda čistá, dno písčité. Je to báječné! Chvíli se sušíme 

na sluníčku, ale máme hlad. Ptáme se na oběd, který má být v balíčku svatby. Dáváme si sendvič 

s hranolkami. Vracíme se na pokoj a daří se mi vyfotit ledňáčka hnědohlavého, skalníka indického, 

vlhu proměnlivou, vránu domácí a lovící rorýsy palmové. 

 

Bella Nilaveli Beach 
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Bella Nilaveli Beach 

 

 
Bella Nilaveli Beach: 1-přístupová cesta na pláž, 2-bufetová restaurace u pláže 

 

  
1-pohled z restaurace na pláž, 2-rorýs palmový 
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1-skalník indický, 2-ledňáček hnědohlavý 

 

 
1-vlha proměnlivá, 2-vrána domácí 

 

Chceme se osprchovat, ochladit a nachystat se na domluvený obřad na pláži. Kolem 

15. hodiny se začíná počasí kabonit a chlapi teprve začínají chystat svatební oblouk. Začínáme být 

trochu nervózní, jestli nám počasí nezhatí naše plány. Abychom neztráceli čas, tak se už máme obléct 

do svatebního. Je to docela rychlá akce, do toho klasicky přestává jít proud, takže hlavně Míši je 

v těch šatech parádní vedro. Před naším pokojem už netrpělivě vyčkáváme. Ubytovaní hosté, kteří 

chodí kolem, se zastavují a říkají Míši, že jí to moc sluší. Ale nakonec dochází na naše obavy. 

Přichází chlapi, že počasí je opravdu škaredé, že by ani fotky nevypadaly hezky. Shodujeme se na 

tom, že obřad na pláži odložíme na ráno. Nevyšlo to dnes, vyjde to zítra. Ráno aspoň nebude takové 

vedro a fotky při ranním slunci budou vypadat lépe. I když zde má být v tomto období počasí stále 

slunečné, už včerejšek nás vyvedl z omylu. Předem jsme naštěstí počítali i s touto variantou, tak 

nepropadáme panice a zítra si to vynahradíme. Tohle je prostě Srí Lanka. 
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Převlékáme se a doufáme, že zítra bude hezké ráno. Jak přestává pršet, jdeme se projít po 

pláži. Procházíme kolem rybářů, kteří chystají lodě. Je kolem nich hrozný binec. Sbíráme pár mušlí 

na památku. Když procházíme kolem 3 psů, štěkají na nás tak, že to vypadá dost nebezpečně. Když 

děláme, že si jich nevšímáme, dávají nám naštěstí pokoj. Před setměním se vracíme z procházky 

a potkáváme naše 3 organizátory. Budou pro nás dva chystat stůl na večeři s mořskými plody při 

svíčkách. Jdeme se tedy převléct a zpět na večeři. Sedáme ke stolu naproti restauraci, kde to není nic 

moc. Naštěstí navrhují, že nám stůl přesunou na pláž, ať máme klid. Paráda! Sedáme si, zapaluje se 

svíčka a společnost nám dělají dva kamarádští psi. Otevírá se málo vychlazené šampaňské, připíjíme 

si a odnášejí ho opět chladit. Pak donášejí talíř s rybou a hranolkami, na druhém jsou krevetky 

a jakési kousky chobotnice nebo kalamárů. Ryba je výborná, krevetky taky, ale kousky chutnají jen 

mně. Kolem létají netopýři a pobíhají krabi. Dojídáme skvělou večeři, jdeme se projít kousek 

k oceánu, psi nás doprovázejí. Oceán hučí a my si užíváme romantického večera. Dopíjíme 

šampaňské, přesouváme se do soukromí našeho pokoje a jsme příjemně unavení… 

 

Romantická večeře na pláži ve dvou 

 

Pozorované druhy: 

Nilaveli: vrána domácí, skalník indický, ledňáček hnědohlavý, vlha proměnlivá, rorýs palmový (2ex) 
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9. Obřad na pláži a Trincomalee 

29. 07. 2017 
 

Vstáváme v 5:40, ale vůbec se nám tak brzy nechce. Rozednívá se a ze slunného rána máme 

hned skvělou náladu. Chystáme se a oblékáme si svatební šaty. Děláme poslední úpravy zevnějšku, 

aby to bylo dokonalé, a vyrážíme na pláž. Chlapi už mají nachystaný oblouk, fotograf je také 

připraven. Jinak nikde nikdo, přesně takhle jsme si to představovali. Naši staří známí 2 psíci nás 

pozorují a až po chvíli pochopí, že s námi nemohou být na fotkách. Následuje 1,5 hodiny 

fotografování různých póz na pláži. Nyní přichází na řadu obřad podle srílanských zvyků. 

 

Na pláži před obřadem 

 

Cletus nám nejprve svazuje malíčky, ty polévá vodou. U toho Sunanda zpívá píseň. 

Společnými silami si šňůrku rozvazujeme. S úklonem si 3x předáváme listy a pohazujeme je před 

sebe na zem. Navlékáme si svatební prstýnky. Navzájem se krmíme mléčnou rýží. Cletus nám rozbíjí 

kokos, ze kterého pijeme. Otevírám šampaňské a připíjíme si se svědky. Krájíme dortík a vzájemně 

si dáváme ochutnat. Svatebními polibky obřad končí. Necháváme si ještě na pláži nafotit prstýnky 

a jdeme se převléct. To už potkáváme ubytované hosty, kteří jdou snídat. Moc se jim líbíme. 

Převlečení jdeme také k pláži posnídat. 
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Obřad na pláži 

 

Svatební pobyt končí. Loučíme se s kluky z agentury, Cletusovi opět necháváme 1 bágl 

s šatami. Před odletem si jej budeme vyzvedávat společně se svatebními dokumenty, které do té 

doby musí ještě zlegalizovat přes českou ambasádu v Dillí. Balíme se a vyrážíme o dům dál. 

Necháváme si zavolat tuktuk a za 800 Rs. nás veze až do Trincomalee k ubytování v Sunshine & 

Hall Hotel. Zde se chystá nějaká oslava narozenin, takže je tady hodně lidí a nachystaný sál. Platíme 

za noc 1900 Rs. a dostáváme pokoj v 1. patře. Poprvé jsme bez klimatizace, ale je tady účinný 

ventilátor. Dáváme si sprchu a vyrážíme na prohlídku města. 

 

 
1,2-Sunshine & Hall Hotel 
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1,2-ubytování v Sunshine & Hall Hotel 

 

Míříme k muzeu námořnictví. V parčíku před muzeem pozorujeme timálie žlutozobé. 

Nastavuji zrcadlovku a věnuji se focení. K timáliím se přidávají šámy stračí, majny obecné a vrány 

domácí. Všímá si nás zaměstnanec muzea, sleduje stromy a ukazuje nám ptáky, které tady často 

pozoruje. Našel panenky muškátové, datla ohnivého a holuba kovového. Tyto 3 druhy vidíme 

poprvé. Ukazuje na strom s hezkým lepoještěrem pestrým. Ozývá se kukačka koel, která se i přes 

svou velikost umí pěkně zašívat. 

 

 
Timálie žlutozobá 
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1-majna obecná, 2-vrána domácí 

 

 
1-lepoještěr pestrý, 2-panenka muškátová 
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Muzeum historie námořnictví 

 

Jdeme na prohlídku muzea, které je zdarma. Opět se k nám přidává zaměstnanec ptáčkař, 

asi si nás oblíbil. Dělá nám po muzeu průvodce a můžeme s ním prý i na střechu muzea, že je odtud 

krásný výhled. Přes kancelář s úředníkem lezeme po žebříku na terasu střechy. Je odtud opravdu 

hezký výhled na zátoku Dutch Bay s pláží. Na památku se tu s ním fotím a ukazuji mu pár snímků, 

které zvědavě obdivuje. Venku nám ještě dělá společnost a na rozloučenou si ode mě bere odkaz na 

webovky a mail. Před muzeem se znovu věnuji focení, když k ptákům na zemi přilétá datel ohnivý, 

který se pere s jednou timálií žlutozobou. 

 

 
Na terase muzea s průvodcem 
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Výhled na zátoku Dutch Bay 

 

 
1-datel ohnivý, 2-timálie žlutozobá 
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Odtud směřujeme kolem zátoky Dutch Bay k pevnosti Fort Frederick s hinduistickou 

svatyní na vrcholu. Na pláži je plno muslimů a hinduistů a prodejců nanuků. U silnice si od jednoho 

také 2 kupujeme. Aby nám nemusel vracet 5 Rs., dostáváme ještě mražené želé. 

 

 Zátoka Dutch Bay 

 

 
1-nanukový tuktuk, 2-hinduistický bůžek 
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Vstupujeme do rozlehlé pevnosti Fort Frederick. Potkáváme plno školních výletů a 

hinduistů, kteří jdou z chrámu. Volně se tu pohybují axisi indičtí. Cestu ke chrámu lemují statné 

stromy, ve kterých pozorujeme alexandry malé. Ke konci procházíme kolem mnoha stánků. 

 

 
1-vstup do pevnosti Fort Frederick, 2-cesta ke chrámu 

 

Jsme u hezky vyzdobené hinduistické svatyně Koneswaram Kovil. Před ní je obrovská 

sedící čtyřruká socha. Začíná pršet, tak se ukrýváme uvnitř chrámu. Vše je tu barevné, sošky bůžků 

mají hodně rukou nebo nohou, případně chobot. 

 

 
1,2-svatyně Koneswaram Kovil 
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Déšť ustává a vracíme se zpět. Ve stáncích si kupujeme sladké cukrovinky a u milé paní si 

necháváme namíchat ananasový fresh juice. Bavíme se, jak jí to jde od ruky a za 200 Rs. dostáváme 

2 výborné osvěžující drinky. Po cestě zpět se zaměřuji na alexandry malé a vousáky hnědohlavé.  

 

 
Stánky po cestě 

 

 
1-příprava fresh juice, 2-axis indický 
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1,2-alexandr malý 

 

 
1-vousák hnědohlavý, 2-květy na stromech 
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Vycházíme z pevnosti a u hradeb fotím stádečko skvrnitých jelínků – axisů indických. O 

kus dál je menší prostranství s tolika ptáky, že nevím, co dřív. Na drátech pózují vlhy proměnlivé 

a prohánějí se tam dva dudci chocholatí. Na hromádce kamení odpočívá lepoještěr pestrý a na keři 

prinie mokřadní. V tu chvíli po trávníku pobíhají skřivani červenokřídlí a o kus dál sedí dva bulbuli 

šupinkoví. 

 

Axisi indičtí 

 

 
1-vlha proměnlivá, 2-dudek chocholatý 
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Lepoještěr pestrý 

 

 
1-prinie mokřadní, 2-skřivan červenokřídlý 
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Přes velké stadionové prostranství si zkracujeme cestu. Kolem létají vlhy proměnlivé 

a rorýsi palmoví. Na betonovém sloupu sedí ledňáček hnědohlavý a v trávě se před námi ukrývá 

cistovník rákosníkový. 

 

 
1-cistovník rákosníkový, 2-kopec s chrámem Koneswaram Kovil 

 

Za námi je nad zálivem vidět kopec s chrámem Koneswaram Kovil. To už přecházíme 

hlavní cestu k autobusovému nádraží a jsme u dalšího nádherného hinduistického chrámu Kali 

Kovil. Je ještě malebnější, než ten na kopci. 

 

Hinduistický chrám Kali Kovil 
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K hotelu bloudíme uličkami Trinca. U cesty na povozu s odpadem hoduje 30 vran 

domácích. Míjíme hezky nazdobený tuktuk, inspirovaný filmem Piráti z Karibiku. Pojízdný 

prodavač s pečivem nám rozměňuje 1000 Rs. na zítřejší autobusy. 

 

 
1-jedna z uliček Trinca, 2-hodující vrány domácí 

 

 
1-pirátský tuktuk, 2-prodejce pečiva 

 

O kus dál si kupujeme jídlo a pití u hodné staré paní, která odchází pro drobné a vrací nám 

víc, než má. Přicházíme na hotel, dáváme si konečně sprchu a odpočíváme. Začíná hrozný hluk 

z oslavy, marně čekáme, kdy to přestane. Noc bez klimatizace se sice dá zvládnout v pohodě, ale 

oslava trvá skoro celou noc. Nespí se nám dobře. Ve 4:45 začíná pro změnu mručení z chrámu. 

 

Pozorované druhy: 

Trincomalee: timálie žlutozobá, šáma stračí, vrána domácí, majna obecná, skalník indický, panenka 

muškátová, datel ohnivý, kukačka koel, holub kovový, alexandr malý, vousák hnědohlavý, vlha 

proměnlivá, dudek chocholatý (2ex), prinie mokřadní, bulbul šupinkový, skřivan červenokřídlý, 

vrabec domácí, rorýs palmový, ledňáček hnědohlavý, cistovník rákosníkový, lepoještěr pestrý, axis 

indický 
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10. Z Trincomalee do Arugam Bay 

30. 07. 2017 
 

Po rušné noci se nám nechce, ale musíme vstávat v 6:00. Čeká nás dlouhá cesta k jihu podél 

východního pobřeží. Musíme něco sníst, pobalit se, já do toho pořád odbíhám na záchod. Po 

7. hodině odcházíme na nádraží, které je nedaleko. Místní nás posílají k autobusu, který jede až do 

Kalmunai. Z počátku je poloprázdný, postupně se plní. Sedíme na trojsedadle, které je akorát pro 

3 Srílančany. Pro Evropany to ve třech není příliš pohodlné sezení. Mačkáme se jak sardinky. 

Vyjíždíme v 7:30 a popojíždíme tak pomalu, že Trincomalee opouštíme až v 8:00. Platíme 500 Rs. 

Po cestě pozoruji ledňáčky hnědohlavé, mandelíky indické a tuny vran domácích. Občas projíždíme 

kolem menších hinduistických chrámů. V podstatě na celém východním pobřeží od Trinca až po 

Arugam Bay potkáváme více hinduistů a muslimů, než na zbytku ostrova. Do Kalmunai přijíždíme 

kolem 12:15. 

 

 
1-cestou k jihu, 2-interiér autobusu 

 

V Kalmunai přestupujeme na bus na Arugam Bay. Čekáme asi půl hodiny. Míša mezitím 

kupuje mandarinky z Austrálie, nanuky a pití. Hned po vyjetí z nádraží zastavujeme dalším lidem. 

Nechápeme, proč nemohou jako my nastoupit na nádraží, které je sotva 100 metrů daleko? Řidič 

jede hrozně rychle, předjíždí, troubí, až dojíždíme na nádraží v Akkaraipattu. Stojíme zde přes půl 

hodiny, dokud naháněč nenaplní autobus až k prasknutí. Po nekonečném čekání se vyjíždí a pro 

změnu se pořád zastavuje na přání. Za 600 Rs. je to nejdražší a paradoxně nejpomalejší cesta 

autobusem dosud, přestože s námi řidič jede jak vrah. V Pottuvilu nám zastavují, prý že až do 

Arugam Bay nejedou, ať si vezmeme tuktuk. Vyčerpaní tedy jedeme s prvním tuktukářem, který nám 

staví. Za 300 Rs. nás veze 4 km do Arugam Bay k ubytování v EastWind Surf Camp. Dává nám na 

sebe číslo, kdybychom něco potřebovali. 
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Ubytovává nás dredatý Srílančan. Na pokoji máme jen stropní ventilátor a postel 

s velikánskou moskytiérou. Sprchu s wc máme společnou s několika dalšími pokoji. Před ubytovnou 

je venkovní kryté kamenné posezení, kde stále někdo zevluje. Po sprše odcházíme na jídlo, vybrali 

jsme nedalekou restauraci. Míša si dává kuřecí na zázvoru a citrónu s hranolkami a salátem a sodu 

s citrónem. Já mám kuřecí nudle se zeleninou a k tomu pomerančový džus. Jdeme zpět a ptáme se 

našeho bytného, jestli by nám na zítřejší ráno domluvil výlet na Pottuvilskou lagunu. Vše zařizuje, 

vyjížďka loďkou je za 5000 Rs. Dalších 1000 Rs. je za cestu tuktukem tam i zpět, který bude v 6:00 

čekat u ubytka. Loďkou se projedeme po laguně s mangrovy, kde žijí krokodýli a spousta ptáků. 

 

 
EastWind Surf Camp: 1-příchod k ubytování, 2-venkovní posezení 

 

 
EastWind Surf Camp: 1-vchod, 2,3-ubytování 
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Bereme si plavky a odcházíme se okoupat do oceánu. Pláž je kousek odtud. Je přeplněná 

turisty a surfaři a hlavně místními. Jsou tady parádní vlny, na kterých se úžasně houpeme. Z vody se 

nám nechce, je příjemně teplá. Při koupání nad námi přelétá orel bělobřichý. Zatahuje se, a když 

jdeme z vody, je nám chladno. Neuvěřitelné! 

 

 
Pláž Arugam Bay 

 

Po cestě do ubytování se zase ozývá mručení, které jsme již mnohokrát ledakde slyšeli. Po 

návratu pereme věci. Počítáme, jak jsme na tom s penězi a jdeme na večeři. V restauraci za rohem si 

dáváme rýži s kuřecím masem, Pepsi a 7Up za 1000 Rs. Z hifi věže hraje reggae a je zde malý 

rastafan s barevnou čepicí, dredy a batikovaným tričkem v barvách Jamajky. Celé Arugam Bay je 

plné restaurací, stánků, krámků, vše pro turisty. Po jídle zacházíme do krámku se vším možným. 

Kupujeme si na pokoj džus, snad nejdražší na světě, za 540 Rs., sodovku, oříšky a chipsy. Před 

ubytovnou pozoruji 3 bulbuly šupinkové. Na pokoji relaxujeme a dopisujeme deník. 

 

Pozorované druhy: 

cesta do Arugam Bay: ledňáček hnědohlavý, mandelík indický, vrána domácí 

Arugam Bay: orel bělobřichý, bulbul šupinkový (3ex) 
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11. Pottuvilská laguna a Arugam Bay 

31. 07. 2017 
 

 
Molo Pottuvilské laguny 

 

Vstáváme v 5:30 a po 6. ráno jdeme na domluvený tuktuk. Po 6 km přijíždíme k Pottuvilské 

laguně. Dostáváme záchranné vesty, ale nechápeme proč, když je v laguně vody po pás. Nasedáme 

na loďku – dřevěná deska spojující 2 kánoe a vyplouváme. Náš průvodce pohybuje loďkou 

odrážením se bidlem ode dna. Hned je kolem plno ptáků. Kromě asijských druhů jsou zde i ptáci 

známí z naší krajiny – u travnatého břehu fotím zde běžnou pisilu čáponohou, u mangrovů loví 

ledňáček říční a o něco dál sedí kvakoš noční. 

 

 
1-pisila čáponohá, 2-kvakoš noční 
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Náš průvodce 

 

 
Porosty mangrovů 
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Nejběžnějšími dravci jsou luňáci brahmínští. Každou chvíli nějaké vidíme. Právě zjišťujeme 

rozdíl v opeření mezi mladými a dospělými. S určením druhu těchto mladých jedinců jsme si 

nevěděli dosud rady. Občas přelétají i orli bělobřiší. 

 

 
Luňák brahmínský: 1,2-adultní, 3-mladý 

 

Plujeme dál kolem mangrovů. Na břehu vidíme odpočívat obrovského krokodýla 

bahenního. Přibližujeme se. Když jsme od něj 4 metry, krokodýl zalézá do vody a zaplouvá pod nás. 

V tu chvíli se ze břehu plazil druhý macek, který následoval do vody toho prvního. 

 

 
Krokodýl bahenní 
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Posedávají zde fotogeničtí luňáci brahmínští, kormoráni menší, indomalajští i velcí a 

volavky červené. Nad námi prolétají dvě husičky malé a orel bělobřichý. Nad vodou odpočívá mládě 

varana skvrnitého a kousek dál číhá volavka proměnlivá. V koruně mangrovu posedávají vrána 

domácí a hrubozobá. Pomalu doplouváme až k písečné duně, oddělující Pottuvilskou lagunu 

od oceánu. Je to malebné místo, tak děláme krátkou přestávku. 

 

 
1-kormorán menší, 2-kormorán indomalajský 

 

 
1-husička malá, 2-orel bělobřichý 
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1-mládě varana skvrnitého, 2-volavka proměnlivá 

 

 
Pottuvilská laguna u písečné duny 

 

Oceán za písečnou dunou 
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Při návratu potkáváme opět velké množství ptáků. Kromě pisil a různých druhů volavek se 

vodou brodí ibisi černohlaví a několikrát kolem prolétá rybák černozobý. U velkého hnízda 

posedávají dva orli bělobřiší. 

 

 
1-volavka červená, 2-rybák černozobý 

 

 
1-orli bělobřiší, 2-ibis černohlavý 
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Potkáváme několik rybářů, lovících ryby po pás ve vodě. Sledujeme, jak rozhazují kruhové 

sítě. Jeden z nich nám ukazuje svůj úlovek. Ryby má pověšené na šňůře jak korále. Obdivujeme je, 

že se nebojí krokodýlů, kteří zde žijí. 

 

 
1-rybář, 2-jeho úlovek 

 

Blížíme se k velkému hejnu vodních ptáků, když Míša upozorňuje na prvního prolétajícího 

rybaříka jižního. V hejnu jsou kromě jiných druhů krásní nesyti indičtí, pelikáni skvrnozobí, potápky 

malé a ostnáci bažantí s dlouhými ocasními pery. To už se blížíme ke břehu. Děkujeme průvodci za 

skvělé zážitky a loučíme se s tímto ptačím rájem. Tuktukář už nás čeká a dováží nás zpět do našeho 

ubytování. 

 

Hejno ptáků na laguně 
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Ptáci na laguně 

 

 
1,2-nesyt indický 

 

 
1-kormorán menší, 2-volavky bílé 
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1-pelikán skvrnozobý, 2-ostnák bažantí 

 

 
Volavka hnědohřbetá 
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Jdeme si koupit něco k jídlu, pití a čínské polévky, k jejichž uvaření využíváme 

zaneřáděnou kuchyňku. Během kuchtění venku v keřích poskakují dvě timálie žlutozobé. Po jídle se 

jdeme podívat na pláže za Arugam Bay. V trávě u cesty pobíhá linduška rýžová, na hromadě kamení 

odpočívá nějaký ještěr. Při pohledu na vodárnu si všímáme pod jejím vrcholem nalepeného obřího 

hnízda sršňů. Vodárny s těmito hnízdy vídáme často. Procházíme kolem pastviny, kde nacházíme 

čejku černoprsou, volavku červenou, volavky hnědohřbeté, ledňáčka hnědohlavého a vlhu 

proměnlivou. Nad námi prolétá nesyt indický. 

 

 
1-kuchyňka v ubytování, 2-krajina za Arugam Bay 

 

 
1-linduška rýžová, 2-čejka černoprsá 
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1-ještěr, 2-obří hnízdo sršňů 

 

V písčitých dunách mezi chatrčemi probíhá velmi plachý hulman posvátný. U jednoho 

obydlí v dunách potkáváme 2 holčičky – dvojčátka, které nás zdraví. Když posbírají veškerou 

odvahu, podávají Míši ostýchavě ruku na pozdrav a s radostí zase odbíhají. Mezi dunami přicházíme 

k pobřeží. Pláž se zde táhne kilometry daleko. V pobřežní vegetaci nenápadně pobíhá nějaký skřivan. 

Z fotky jej určuji jako skřivana východního. Na moři jsou obrovské vlny, ve kterých se bojíme 

koupat. Fouká silný vítr, až nás plážový písek štípe do nohou. 

 

 
Chatrč v písčitých dunách 
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1-skřivan východní, 2-zrádné vlny 

 

Po liduprázdné pláži se vracíme zpět k té v Arugam Bay, kde jsme byli včera. Tady jsou 

vlny tak akorát na koupání. U břehu jsou malebné loďky. Po relaxu ve vlnách odpočíváme na souši. 

Přicházejí za námi prodejci s dekami s nádhernými vzory. Když Míša projeví trochu zájem, nejde se 

jich zbavit. Z 2400 Rs. zlevňují až na 1500. Ale co s dekou, kterou bychom nevyužili a do báglu by 

se nám stejně ani jedna už nevlezla. Po dlouhém přemlouvání to vzdávají a odcházejí. 

 

 
Pláž Arugam Bay 
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Malebné loďky u pláže 

 

Začíná pršet, tak odcházíme do ubytka. Po sprše vypadává elektřina. Venku je sice všelijak, 

ale vyrážíme se projít přes celé Arugam Bay. Za pár minut začíná pršet znovu a intenzivněji. 

Vytahujeme deštníky a v půlce Arugam Bay jdeme do obchodu, kde kupujeme tyčinky do uší, vodu, 

ochucovadlo vody, čokomlíčka a jiné dobroty. Čekáme před obchodem a stále leje jako z konve. 

Vzdáváme to a navzdory dešti se úplně promoklí vracíme zpět. Dáváme sušit oblečení, které visí 

všude po celém pokoji. V dešti nad střechou poletují 3 bulbuli šupinkoví. Před ubytkem fotím 

páreček strdimilů, s obtížemi je pak určujeme jako strdimily jihoindické. Když je po dešti, jdeme na 

večeři do indické restaurace. Vybírám si nějaký Malai kebab + džus z čerstvých pomerančů a citrónů 

a Míša Beniaky kebab + ginger beer. Za večeři dáváme 2000 Rs. i s dýškem. Po jídle platíme za 

ubytování za obě noci 3700 Rs. a jdeme spát. 

 

 
1-strdimil jihoindický, 2-květy s oblíbeným nektarem strdimilů 
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Pozorované druhy: 

Pottuvilská laguna: luňák brahmínský (desítky, převaha mladých), orel bělobřichý (cca 10 ex), 

kormorán indomalajský, kormorán menší, pelikán skvrnozobý, nesyt indický, ledňáček říční, pisila 

čáponohá (desítky), kormorán velký, vrána domácí, vrána hrubozobá, volavka bílá, volavka 

popelavá, volavka červená, volavka hnědohřbetá (více), volavka proměnlivá (2 ex), chřástal 

běloprsý, slípka zelenonohá, ostnák bažantí, husička malá, rybařík jižní, ibis černohlavý, rybák 

černozobý, kvakoš noční, potápka malá, krokodýl bahenní (2 ex), varan skvrnitý 

Arugam Bay: linduška rýžová, čejka černoprsá, ledňáček hnědohlavý, volavka hnědohřbetá, volavka 

červená, vlha proměnlivá, skřivan východní, strdimil jihoindický (1P), bulbul šupinkový (3 ex), 

timálie žlutozobá (2 ex), hulman posvátný 
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12. Z Arugam Bay do Tissamaharamy 

01. 08. 2017 
 

Vstáváme v 6:30. Užívám si střevních potíží, které mě už pár dní každé ráno trápí. Balíme 

se a vyrážíme na cesty. U hlavní cesty kupujeme pečivo za 50 Rs. za kus. Domlouváme tuktuk na 

nádraží do Pottuvilu, kde po ulici chodí volně krávy. Kupujeme 1,5 litru vody a naproti ve stínu 

stromu čekáme do 8:15 na bus do Monaragaly. Celou dobu nás prudí tuktukáři a taxikáři. Nakonec 

nasedáme do bílého busu. Opět nás natahují nebo účtují i bágly jako osobu. Za 600 Rs. se nám to zdá 

na místní poměry hodně. V autobuse opět duní repráky se srílanskou hudbou. 

 

 
1,2-Pottuvil, hlavní ulice 

 

V Monaragale hned přesedáme na bus do Welawaye, ten je už za normální cenu 120 Rs. 

Autobus několikrát prudce brzdí, až smrdí pneumatiky a my si málem vyrážíme zuby. Pevně se 

držím a se zapřenýma nohama v prudké zatáčce prohlašuji „Já snad ten držák urvu!“ Při jízdě do 

kopce je bus hodně hlučný, všechno se klepe, brní podlaha. Asi v půli cesty nastupuje policista se 

dvěma zločinci, kteří jsou pouty spoutáni k sobě. Na prvním z nich bylo vidět, že dostal po čuni. Tak 

si kapesníkem otírá čelo a oko. Druhý má levou ruku úplně zakrnělou. Dvojka k pohledání. 

Vystupují také ve Welawayi, ale o zastávku dřív. My pokračujeme na nádraží, kde se kříží 

autobusové linky.  

 

 
Welawaya, nádraží 
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Z Welawaye se chceme zajet podívat na vodopád Diyaluma. Je to 13 km stále do kopce. 

Nastupujeme do prastarého malinkého minibusu, ohlušující zvuk motoru připomíná traktor. Platíme 

150 Rs. Uvnitř je dřevěná podlaha a zvonek na šňůrce na zastavení. Před kopcem stavíme u potoka, 

kde řidič nabírá pod stromem s obrovským kmenem vodu. Nalévá ji do chladiče. Nestačíme se divit. 

O kus dál stojíme v kopci a čekáme, až se řidiči donese sáček se svačinou a nějaké těžké, kovové 

náhradní díly. 

 

 
1-prastarý minibus, 2-pod stromem řidič nabral vodu 

 

Převážně horskou džunglí pokračujeme do kopce úzkou klikatící se silničkou, až jsme na 

místě. Před mostem pod vodopádem vystupujeme snad z nejhorší kraksny na Srí Lance. Hned nás 

vítají 4 psi a pán s ovocem a vařenou kukuřicí. Dáváme si každý jednu. Ochutnáváme mangostan, 

láhevník a výborné mango. Vše za 280 Rs. Z mostu si prohlížíme 2. největší vodopád na Srí Lance. 

Je 220 m vysoký, ale není v něm příliš vody. Z mostu zíráme na prádlo, sušící se na kamenech u 

protější restaurace. 

 

 
1-most pod vodopádem, 2-sušení prádla 
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1-u stánku s ovocem, 2- vodopád Diyaluma 

 

Máváme na první bus a za 70 Rs. sjíždíme zpět na nádraží do Welawaye. Kupuji sušenky na 

cestu. Při čekání na bus do Tissy si s námi chvíli povídá jeden zvědavý mladík. Za 25 minut tradičně 

přeplněným autobusem vyjíždíme. Platíme 204 Rs. Po 25 minutách cestu přerušuje desetiminutová 

přestávka. Řidič až do Tissy jede opět jako vrah. Šílená rychlost a prudké brzdění. Jsme tu docela 

brzy, dřív než jsme čekali. Hned přibíhají tuktukáři. Máme to do ubytování asi 300 metrů. Na takový 

kousíček tuktuk nechceme, tak nám jen ukazují směr, kudy jít. Procházíme ulicí kolem prodejny 

masa. Překvapeně hledíme na pult s drůbežím masem, na kterém postává volavka rusohlavá. Vypadá 

sice jako umělá, ale je opravdu živá! 

 

 
1- volavka rusohlavá v masně, 2-ubytování Hotel Tissa 
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Přicházíme k ubytování Hotel Tissa, které máme domluvené na 3 noci. Také zde máme 

domluvené safari do NP Yala a NP Bundala. Průvodcem má být přímo manažer ubytování s vlastním 

jeepem a je i znalcem ptáků. Ubytovává nás zmatený pikolík. Vede nás dozadu do připravené čisté 

chatky s klimatizací. Máme zde pohodlnou postel s moskytiérou a vlastní koupelnu. Prozatím 

nejhezčí ubytování. 

 

 
1,2-ubytování v Hotel Tissa 

 

Vyrážíme na jídlo a kousek odtud sedáme do bufetu Top Tasty. Dávám si chicken kottu, 

Míša smažené kuře a hranolky. K pití objednáváme Nestea s domněním, že to bude ledový čaj. Je to 

však něco mezi kávou a čajem s mlékem a spoustou cukru. Těžko identifikovat. 

 

 
1-kokosová palma nad chatkami, 2-chicken kottu 
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Kupujeme si ještě vodu a vyrážíme k jezeru Tissa Wewa. Tuktukáře opět odmítáme. Jdeme 

po silnici kolem bílé dágoby Tissamaharama stupa. Na stromě se v hustém větvoví předvádí hlasitý 

samec kukačky koel. Dál se silnice volně vine krajinou, kde na dráty sedají alexandři malí. Cestou 

pozorujeme bulbuly šupinkové a majny obecné. Silnice pokračuje podél strouhy, na které nacházíme 

ledňáčka hnědohlavého, volavku hnědohřbetou a chřástala běloprsého. 

 

 
1-kukačka koel, 2-alexandr malý 

 

 
1-volavka hnědohřbetá, 2-chřástal běloprsý 
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Přicházíme na hráz jezera, po které vede silnice s velikými stromy. Posedávají zde vrány 

domácí. Jezero Tissa Wewa je částečně vyschlé, ale pro ptáky je to ráj. Místní se zde koupou. 

V dálce za jezerem se na jednom z kopců bělá nějaký buddhistický chrám. Pozorujeme létající 

anhingy rezavé, orla bělobřichého, luňáky brahmínské, kolpíky bílé a kvakoše noční. Na jezeru jsou 

mezi spoustou ptáků volavky hnědohřbeté, pisily čáponohé, kormoráni menší, pelikáni skvrnozobí, 

ibisi černohlaví, nesyti indičtí, ostnáci bažantí, chřástali běloprsí, volavky bílé, prostřední, popelavé 

a červené. Na vzdálený strom přilétá nějaký datel. Máme radost, když vidíme jeho zlatá křídla. 

Poprvé se nám tedy daří pozorovat datla zlatoramenného. Ve stromoví pokřikují alexandři malí a 

v keřích za hrází štěbetají timálie žlutozobé. 

 

 
1-vrána domácí, 2-v dálce chrám na kopci za jezerem 

 

 
1-luňák brahmínský, 2-kvakoš noční 
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Po jezeru se na své loďce vrací rybář s úlovkem. Dlouze se odráží bidlem o mělké dno. 

Obloha se při západu slunce barví do oranžova. Po hrázi se při této scenérii procházíme až do 

setmění. 

 

 
Rybář s úlovkem na jezeru Tissa Wewa 

 

Scenérie jezera Tissa Wewa 

 

Na zpáteční cestě procházíme kolem našeho hotelu do marketu. Kupujeme hlavně pití a 

nějaké dobroty. Po návratu do ubytka přichází pikolík s účtenkou, kterou máme zaplatit. Pobyt za 

3 noci máme za 5970 Rs. Zítřejší safari do NP Yala stojí 15300 Rs. a popozítřejší safari do 

NP Bundala 13770 Rs. Celkem tedy platíme 35040 Rs. Kvůli zítřejšímu safari budeme vstávat velmi 

brzy. Jdeme tedy spát. 

 

Pozorované druhy: 

Tissamaharama: volavka rusohlavá, kukačka koel, alexandr malý, bulbul šupinkový, majna obecná, 

ledňáček hnědohlavý, volavka hnědohřbetá, chřástal běloprsý, vrána domácí, anhinga rezavá, pisila 

čáponohá, luňák brahmínský, kormorán menší, pelikán skvrnozobý, volavka bílá, volavka prostřední, 

volavka červená, orel bělobřichý, timálie žlutozobá, kolpík bílý, datel zlatoramenný, ibis černohlavý, 

nesyt indický, volavka popelavá, ostnák bažantí, kvakoš noční 
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13. NP Yala a Tissamaharama 

02. 08. 2017 
 

Vstáváme ve 4:00, narychlo se balíme a já jdu zase několikrát na záchod. Ve 4:30 nás čeká 

usměvavý Srílančan se svým jeepem. Jmenuje se Malith. Nasedáme a za hluboké tmy vyrážíme do 

nejznámějšího srílanského národního parku Yala. V ceně výletu máme nachystanou svačinku – 

zabalený toust s vaječnou omeletou, vodu a malý džus. Stejným směrem jede několik dalších jeepů. 

Před parkem přejíždíme na cestě spoustu retardérů. Jsou zde ke zpomalení aut kvůli slonům. 

Přijíždíme po páté mezi prvními a začíná svítat. Pokladnu otvírají kolem 5:45. Malith má pro nás 

zamluvený vstup mezi prvními. Hned přichází a můžeme jet. 

 

NP Yala, čekání u pokladny 

 

O kus dál projíždíme branou do parku, kde kontrolují vstupenky. Jsme v Yale. Míši se 

začíná chtít na malou, ale musí ještě dlouho vydržet. Z jeepu se nesmí vystupovat. Po chvilce u cesty 

pozorujeme promyku mungo. Nejprve jedeme na místo, kde je šance vidět leopardy, ale nejsme 

úspěšní. Věnujeme se tedy především ptákům. 

 

 
1-vjezd do NP Yala, 2-promyka mungo 
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Krajinu NP Yala tvoří především suchá buš, místy s jezírky. Obzvlášť teď v období sucha je 

zde málo vody. Jezdí se tu po nezpevněných cestách. Občas potkáváme další jeepy. Na korbách bývá 

místo pro 6 cestujících. Většinou jsou plně obsazené. Jen pár jich je, jako ten náš, jen se dvěma 

cestujícími. Řidiči se při míjení někdy zastavují, aby prohodili pár slov o tom, co se kde vyskytuje. 

Malith je velmi milý a usměvavý mladík. Když něco zahlédne, zastaví, aby nám to ukázal. Když 

chceme zastavit nebo popojet my, vždy nám vyhoví. Má podobný foťák mému a občas také něco 

vyfotí. Půjčuje Míši na cestu malý dalekohled, kterým ale není skoro nic vidět. S díky mu jej 

vracíme. Aby pochopil proč, půjčuji mu na chvíli svou meoptu. S úsměvem chápe naše nároky. 

 

Potkáváme v celém parku běžné majny obecné, skalníky indické a bulbuly šupinkové, vlhy 

proměnlivé, šámy stračí a pávy korunkaté. Častěji jsou vidět husičky malé a prasata divoká 

cejlonská. Jednoho divočáka zneužívá majna obecná jako dopravní prostředek. Ve stromu krásně 

zpívá pávík bělobrvý. U konce dalšího jezírka sedí rybařík jižní na torzu uschlé větve. V nedalekých 

zarostlých keřích si všímáme lejskovce rajského, ale nedaří se mi lepší fotka. Na stromech si 

prohlížíme holuby páskované, někteří se přilétají napít k okraji jezírka. Na břehu tam odpočívá 

anhinga rezavá. Pokračujeme dál. Máme velkou radost, když kolem přelétají zoborožci malabarští. 

Popojíždíme k přehlednému plácku, odkud se můžeme těchto velkých krasavců nabažit do sytosti. 

Na velkém suchém stromě jsou celkem 4. Nalétávají na sebe a předvádějí své mohutné zobáky. V tu 

chvíli u našeho jeepu chodí 2 dudci chocholatí. Přes cestu o kus dál přechází samec axisa indického. 

 

 
1-vlha proměnlivá, 2-pávík bělobrvý 
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1-prase divoké cejlonské, 2-lejskovec rajský 

 

 
Jezírko s holuby páskovanými v okolí 

 

 
1-holub páskovaný, 2-skalník indický 
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1-zoborožci malabarští, 2-dudek chocholatý 

 

U dalšího jezírka je pár uschlých stromů a ležící torza kmenů. V pozadí se tyčí malebné 

skalisko. Jsou zde další ptáci – nesyt indický, marabu malajský, ibisi černohlaví, zejozob asijský, 

čejka černoprsá a husička malá. V dalekohledu nacházíme mládě krokodýla bahenního. Dospělý 

krokodýl odpočívá vedle s otevřenou tlamou. Před ním postává volavka popelavá, aniž by se jej bála. 

K jezírku se přicházejí napít 3 axisi indičtí. Polorozkvetlé stromy obletují strdimilové srílanští a 

alexandr malý. Po zemi se líně prochází varan bengálský. V křoví objevujeme dalšího lejskovce 

rajského, ale na lepší fotku je zase daleko. 

 

 
1-nesyt indický, 2-marabu malajský 
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1-ibis černohlavý, 2-čejka černoprsá 

 

 
Nenápadný krokodýl bahenní s volavkou popelavou 

 

 
1-mladý krokodýl bahenní, 2-axisi indičtí 

 



111 

 
1-strdimil srílanský, 2-alexandr malý 

 

Projíždíme dál. U cesty nám pózuje zajíc černotýlý. Má nápadnou černou skvrnu na krku za 

ušima. Díky ní je na první pohled jiný, než náš zajíc polní. Kousek dál v hustě olistěných stromcích 

se ozývají vousáci zvučnohlasí. Jednoho se mi konečně daří vyfotit. 

 

 
1-zajíc černotýlý, 2-vousák zvučnohlasý 

 

 
Malebná krajina NP Yala 
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To už ale zastavujeme u dalšího jezírka, které zdobí shluky rozkvetlých lotosů. Pozadí 

dokresluje oblý skalní blok. Nevím, co mám fotit dříve. V hledáčku se mi objevuje čejka černoprsá 

s alexandrem malým v pozadí. Na torzu uschlých větví sedí ledňáček hnědohlavý s vlhou 

proměnlivou, vedle sedí kormorán menší, anhinga rezavá a při zemi objevujeme skupinku několika 

bulbulů bělobrvých s šupinkovými. O něco dál postává zejozob asijský. Kolem něj prochází mladý 

varan bengálský. V pozadí na větvi posedává timálie žlutozobá. Sledujeme pohyb ve vzdálených 

hustých keřích. Je tam poměrně velký pták s dlouhým ocasem a nápadně modrýma očima. Krátce se 

nám tak daří pozorovat jedinou kukačku modrolící. Po souši se prohánějí hulmani posvátní a u vody 

leží s otevřenou tlamou další velký krokodýl bahenní. 

 

 
1-čejka černoprsá s alexandrem malým, 2-zejozob asijský 

 

 
Jezírko u oblého skalního bloku 
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Lotosy na jezírku 

 

  
1-bulbuli šupinkový a bělobrvý, 2-kukačka modrolící 

 

 
1-hulman posvátný, 2-krokodýl bahenní 
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Při dalším popojíždění potkáváme další vlhy proměnlivé, pávíka bělobrvého a axisy 

indické. Najíždíme na vyvýšenou hráz, z které si prohlížíme podlouhlé jezírko. A je zde pěkně živo! 

Kromě ptáků je tady minimálně 15 krokodýlů bahenních. U vody se prochází podivný kulík říční se 

zobákem typickým pro kulíka písečného. Poprvé pozorujeme 2 dytíky křivozobé. Kolem vody jsou 

další z běžných ptáků – pisily čáponohé, majna obecná, ibis černohlavý, 3 husičky malé, volavky 

prostřední, anhinga rezavá a pávi korunkatí. Ve stádu axisů jsou i vzrostlá mláďata. Jedno z nich 

hladově saje mléko. Za nimi prochází 2 divoká prasata celá od bahna se šesti selaty. 

 

 
1-vlha proměnlivá, 2-pisila čáponohá 

 

 
1-podivný kulík říční, 2-dytíci křivozobí 
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Krajina u podlouhlého jezírka 

 

 
1-anhinga rezavá, 2-páv korunkatý 

 

 
Husičky malé 
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Axisi indičtí a prasata divoká 

 

Po delší době jízdy mezi suchými porosty si všímáme pohybu většího černobílého ptáka. 

Určujeme první kukačku černobílou a o kus dál druhou. Poblíž je také další pár zoborožců 

malabarských. Projíždíme kolem vysychajícího jezírka s jediným slonem, kterého v parku 

potkáváme. Tento velký jedinec se schovává před spalujícím sluncem ve stínu stromu a chladí se ve 

zbytcích vody. Pozorování slona prokládám focením vlh proměnlivých a bulbula šupinkového. 

 

 
1-kukačka černobílá, 2-zoborožec malabarský 

 

 
1-axisi indičtí, 2-slon indický 
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Kolem 11. hodiny přijíždíme k pobřeží oceánu, kde děláme přestávku. Konečně můžeme 

vystoupit. Jsou zde snad jediné toalety v Yale. Je příjemné se po 5 hodinách vyčůrat. Odtud je 

fascinující pohled na komolé skalisko v oceánu, které vytváří nádhernou scenérii. Slunce pálí, nebe 

je bez mráčků. Ukrýváme se ve stínu stromů. 

 

 
Scenérie se skaliskem v oceánu 

 

Ve stromku u toalet je nějaký pohyb. Je to stromovníček šedohnědý, krmí dokonce i 

mladého. Chvíli se tedy věnuji focení stromovníčka, když ve vzduchu nad námi létají vlaštovky 

cejlonské. Malith už na nás čeká u jeepu. Ani se nám nechce opustit toto krásné místo, ale čeká nás 

ještě průjezd parkem zpět. 

 

  
1-stromovníček šedohnědý, 2-portrét buvola indického 
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Po pár minutách zastavujeme u jezírka s dvaceti buvoli indickými. Mezi ptáky jsou nesyti 

indičtí, anhinga rezavá, kolpíci bílí, volavka popelavá s bílými, čejky černoprsé, zejozob asijský, 

pisily čáponohé a několik husiček malých. Identifikujeme i jednu čejku indickou a kulíka menšího, 

v sušší části 1 pár skřivana černobřichého a nad vodou létajícího rybáka černozobého. Dále ve 

vyprahlé krajině míjíme další jezírka s opakujícími se druhy ptáků, jako je např. marabu malajský, 

husičky malé, ibis černohlavý nebo pisily čáponohé. 

 

  
1-buvoli indičtí, 2-skřivan černobřichý 

 

 
Buvoli indičtí 
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Jezírko s buvoly indickými 

 

Kolem poledne opouštíme Yalu. Zvažujeme cestou ještě odpolední výlet na Situlpawwu, ale 

nakonec se rozhodujeme, že nepojedeme. Odpočineme si raději na pokoji a uděláme si volnější 

odpoledne v Tisse. 

 

Po příjezdu na hotel odcházíme do našeho oblíbeného bufetu koupit jídlo s sebou. 

Objednávám zeleninové nudle a Míša rice & curry. Čekání si krátíme vynikajícími studenými 

mléčnými koktejly, já vanilkovým a Míša čokoládovým. Vše je za 990 Rs. Po návratu zkoušíme 

vylézt na střechu naší chatky, ale nevypadá to tu moc bezpečně ani hezky. Jíme raději 

v naší příjemně vychlazené chatce a unavení usínáme. 

 

Kolem 16. hodiny se vzbouzíme. Před chatkami chodí 2 veverky indické na krmítko se 

zbytky rýže. Na střeše nad nimi šmejdí několik timálií žlutozobých. Jdeme se projít ke strouze za 

hotelem. Malith nám poradil, že tam můžeme vidět ledňáčky gurial. Za chatkami z dutiny v palmě 

kouká majna obecná, opodál posedává vousák hnědohlavý. Ledňáčky gurialy ale na strouze 

nevidíme. Ani se tudy nedá projít někam dál. 

 

 
1-veverka indická, 2-majna obecná 
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Prostředí za hotelem 

 

Vracíme se tedy přes hotel a jdeme opět k jezeru Tissa Wewa, tentokrát druhou stranou, než 

včera. Chvíli jdeme rušnou ulicí, míjíme strouhu, ve které odpočívají volavka stříbřitá a hnědohřbetá. 

Po chvíli odbočujeme vpravo pěšinou kolem další strouhy. Kousek od nás vylétá ze strouhy na strom 

zejozob asijský. Jsou zde i chřástali běloprsí s 5 malými černými kuřátky. Potkáváme také alexandry 

malé a pod hrází jezera ledňáčka hnědohlavého. 

 

 
1-volavka hnědohřbetá, 2-volavka stříbřitá 
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1,2-zejozob asijský 

 

 
Chřástal běloprsý s kuřátkem 
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1-ledňáček hnědohlavý, 2-alexandr malý 

 

Jezero je opět plné vodního ptactva – pelikáni skvrnozobí, ostnáci bažantí, kormoráni 

menší, čejky černoprsé, volavky popelavé, červené, bílé a další. Na hrázi je plno vran domácích a 

občas se ozývá kukačka koel. Teď nám došlo, že u sebe nemáme klíč od chatky. Doufáme, že jsme 

klíč neztratili a nechali jej v zámku zvenku ve dveřích. Nijak mě neznepokojuje, že by nás někdo 

mohl vykrást. Stejně máme všechno cenné u sebe. 

 

Vracíme se stejnou cestou. Pohlížíme do dáli k chrámu, kde je plno alexandrů malých, 

vřískajících spolu s vránami domácími. Míjíme jeden obchůdek s alkoholem, který se v běžných 

krámcích nesmí prodávat. V jiném obchůdku kupujeme pečivo na snídani za 140 Rs., v marketu 

u našeho hotelu pak čoko mlíčka, toustový chléb a makrely v konzervě. Za soumraku přicházíme 

k ubytování. Nad hotelem poletují kaloni a jiní netopýři.  

 

Zítra ráno si chceme zaptáčkařit u dalších jezer v okolí Tissy. Navštěvujeme Malitha 

a domlouváme si půjčení kol na zítra. Malith nám radí, kam se podívat. Nabízíme mu slivovici, ale 

on alkohol nepije. Na pokoji zaháníme hlad. Dáváme se do praní prádla, aby během zítřka stihlo 

uschnout. Sprchujeme ze sebe celodenní námahu a jdeme spát. 

 

Pozorované druhy: 

NP Yala: majna obecná, skalník indický, bulbul šupinkový, vlha proměnlivá, šáma stračí, husička 

malá, páv korunkatý, ibis černohlavý, pávík bělobrvý, rybařík jižní, lejskovec rajský (2ex), holub 

páskovaný, anhinga rezavá, zoborožec malabarský (6ex), dudek chocholatý (2ex), linduška rýžová, 

hrdlička kropenatá, nesyt indický, marabu malajský, zejozob asijský, čejka černoprsá, alexandr 

malý, strdimil srílanský, volavka popelavá, vousák zvučnohlasý, ledňáček hnědohlavý, kormorán 

menší, bulbul bělobrvý, timálie žlutozobá, kukačka modrolící, kulík říční, volavka prostřední, 

volavka bílá, pisila čáponohá, dytík křivozobý, kukačka černobílá, žluva černokápá, stromovníček 

šedohnědý, rybák černozobý, kulík menší, skřivan černobřichý (1P), kukačka vraní, vlaštovka 

cejlonská, volavka hnědohřbetá, kolpík bílý, chřástal běloprsý, čejka indická, varan bengálský, 

krokodýl bahenní, promyka mungo, zajíc černotýlý, prase divoké cejlonské, buvol indický, axis 

indický, slon indický, hulman posvátný 

Tissamaharama: veverka indická (2ex), timálie žlutozobá, majna obecná, vousák hnědohlavý, 

volavka stříbřitá, volavka hnědohřbetá, zejozob asijský, chřástal běloprsý (ad.+ 5juv), kukačka koel, 

alexandr malý, vrána domácí, ledňáček hnědohlavý, pelikán skvrnozobý, ostnák bažantí, kormorán 

menší, čejka černoprsá, nesyt indický, volavka popelavá, volavka červená, volavka bílá, kaloni, 

netopýři 
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14. Jezera u Tissy, Kataragama a Situlpawwa 

03. 08. 2017 
 

Vstáváme v 6 hodin, i když se nám moc nechce. Po snídani vycházíme ven. Před chatkou už 

na nás čekají 2 kola, jenže nepoužitelná. Jedno s košíkem opřené o divný stojan, druhé má pro 

změnu prázdná kola. Jdeme se zeptat, co s tím. Paní někomu volá, aby to přišel opravit. Nám 

dochází, že využít tyhle kola nebude to pravé ořechové, tak raději volíme cestu tuktukem. Jeden stojí 

hned za rohem u benzinky, tak ho bereme. Řídí ho šišlavý Srílančan, který neví, která bije. Chceme, 

aby nás dovezl k jezeru Debera Wewa. Na křižovatce špatně odbočuje, tak mu to říkáme. Svéhlavě 

se ptá dalšího chytrého kolegy, který ví stejné prd. Říkáme mu, ať jede a že ho budeme navigovat. Za 

200 Rs. přijíždíme přesně tam, kam jsme chtěli. 

 

Když se blížíme k okraji jezera, vidíme na stromě dva holuby kovové. Převážná část jezera 

je hustě zarostlá vegetací lotosů, ve které se objevují slípky modré, chřástali běloprsí, ostnáci bažantí 

a dále volavky červené, prostřední, bílé, popelavé a hnědohřbeté. Polní cesta kolem jezera, po které 

jdeme, vede po vyvýšené hrázi. U cesty jsou na květech rostlin velké mouchy a na stromech 

posedávají hrdličky kropenaté. 

 

 
1-slípka modrá, 2-chřástal běloprsý 
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1-ostnák bažantí, 2-volavka červená 

 

 
1-velká moucha, 2-hrdlička kropenatá 
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Z druhé strany hráze jsou políčka, kde pozorujeme prinii mokřadní a společná hejna 

snovačů asijských, panenek tříbarvých, muškátových a bronzových. Zatáčíme kolem stromu 

s mnoha hnízdy snovačů asijských. V koruně dalšího stromu se ukrývají vlhy hnědohlavé. Na drátě 

poznáváme sedícího lasoleta šedého. 

 

 
Hejno snovačů a panenek 

 

 
1-panenky muškátové, 2-hnízda snovačů asijských 
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1,2-samec snovače asijského 

 

 
1,2-samice snovače asijského 
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Na uschlých větvích stromů sedí kormoráni velcí a anhingy rezavé, na dalších je orel 

šedohlavý a další 4 lasoleti. Na spadlém kmeni fotím pózujícího bulbula šupinkového. Na bahnitém 

ostrůvku sedí 2 rybaříci jižní. Nad vodou přeletují sem a tam 2 plaší samci kachniček obojkových. 

Ve vodních porostech se pase stádečko buvolů indických. Uprostřed jezera bidluje rybář na své 

loďce. 

 

 
1-kormorán velký, 2-anhinga rezavá 

 

  
1-orel šedohlavý, 2-lasolet šedý 
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1-bulbul šupinkový, 2-kachnička obojková 

 

 
Jezero Debera Wewa 

 

 
Krajina u jezera 
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Opouštíme jezero po silničce, procházející hustě porostlým územím s několika obydlenými 

pozemky. Po cestě pozorujeme kukačku vraní a slyšíme hlas kukačky koel. V tmavé koruně stromu 

se ukrývá ratufa černoprstá. U jednoho domku parkuje mladý tuktukář, tak se ho ptáme, zda by nás 

vzal k jezeru Pannegamuwa Wewa, ochotně souhlasí. Když vidí, že jsme birdwatcheři, ptá se, jestli 

chceme vidět „fish owl“. Chvíli to trvá, než nám docvakne, že jde o ketupu rybí. Samozřejmě 

souhlasíme. Je to jen malá zajížďka na známé místo, kam ketupu ptáčkaři jezdí pozorovat. 

Zastavujeme u domků, odkud nás mladík doprovází zarostlou pěšinkou k říčce. Ukazuje na koruny 

stromů na druhém břehu říčky, kde opravdu sova sedí. Nádhera! Přes svou velikost je ketupa rybí 

velmi nenápadná. Proti proudu se tu také ukazují 2 zoborožci malabarští a ledňáček říční. Úžasné 

místo. Po senzační zajížďce pokračujeme až k jezeru. Místo domluvených 200 Rs. mu vděčně 

přidáváme za ketupu ještě 50 Rs. navíc. 

 

 
1-ratufa černoprstá, 2-ketupa rybí 
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Také jezero Pannegamuwa Wewa je z velké části zarostlé lotosovými porosty. Několikrát 

pozorujeme slípky modré a volavky červené, bílé a prostřední, u hráze pak pávy korunkaté. Od 

jezera odvracíme zrak na druhou stranu. Za políčkem nad korunami stromů létá velký hnědě 

zbarvený dravec. Z fotek zjišťujeme, že jde o orla indomalajského. Procházíme pod stromem se sytě 

červenými květy. Na bahnité části jezera odpočívají mezi sedmi kolpíky dva ibisi černohlaví. Naši 

pozornost krátce upoutává letící ledňáček gurial. Nápadná je jeho velikost a světle oranžové břicho. 

Rychle zalétá do tmavého porostu stromů a již se nám ho nedaří nalézt. Ještě se chvíli věnuji focení 

nebojácného vousáka hnědohlavého a přicházíme k silnici. Vydáváme se kousek po ní a zastavujeme 

si tuktuk zpět do Tissy za 300 Rs. Po 7 km si necháváme zastavit u našeho oblíbeného bufetu a 

jdeme pro jídlo. Objednáváme s sebou nudle s kuřecím masem a při čekání si vychutnáváme báječné 

vanilkové koktejly. Když na pokoji pojídáme koupené jídlo, po naší střeše skáčou hluční makaci 

bandaři. 

 

 
Jezero Pannegamuwa Wewa 

 

  
1-slípka modrá, 2-orel indomalajský 
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Krajina u jezera 

 

 
1-volavka červená, 2-vousák hnědohlavý 
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1-oblíbený bufet, 2-báječný vanilkový koktejl 

 

Jdeme na autobusák a za 80 Rs. odjíždíme do Kataragamy, poutního místa buddhistů, 

hinduistů a muslimů. Zrovna je období svátků, kdy probíhá festival Esala Perahera. Dnes večer se 

tam má konat slavnostní průvod. Po 30 minutách vystupujeme na místním nádraží a vydáváme se 

do svatého okrsku. Míjíme spoustu stánků a všude je hodně návštěvníků festivalu. Přecházíme lávku 

přes řeku Menik Ganga a po druhém břehu jdeme až k mostu nazdobenému tisíci světýlky. V řece se 

koupe spousta lidí a mezi nimi koupou mahúti 2 slony. Čekáme, až sloni vyjdou z řeky. Kolem nás je 

vedou směrem ke chrámu Maha Devale. Jdeme stejnou cestou. 

 

 
Nádraží v Kataragamě 
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Řeka Menik Ganga 

 

 
1-koupání slona, 2-slona vedou ke chrámu 

 

Procházíme místy, kde se večer bude konat slavnostní průvod. Všude kolem jsou 

buddhistické prapory a nad námi sítě s tisíci žárovkami. Jsme zvědaví, jaké to bude, až se všechno 

večer rozsvítí. Po cestě nám lidé mávají, koukají na nás jak na exoty a jedna skupinka mladých si 

s námi dokonce dělá selfie. Na prostranství před vstupem ke chrámu se krmí hejnko holubů 

domácích. Jeden mahút sem doprovází roztomilého sloního samce, který se nám i kolemjdoucím 

moc líbí. Chrámový komplex je obehnaný zdí, zdobenou plastikami pávů a sloních hlav. Zouváme 

se, procházíme vstupní zdobnou branou a kolem svatyní chrámu. Je zde prastarý a bohatě rozvětvený 

posvátný strom bo. Charakteristický zápach ze zapálených tyčinek a svíček vytváří působivou 

atmosféru. Na druhé straně vycházíme a bosí pokračujeme až k bílé dágobě Kiri Vihara. Zem hrozně 

pálí a u dágoby jsou plastové koberečky, které navíc řežou do noh. Po návratu se u chrámu zase 

obouváme. Na slonovi se tady fotí mladý otec s malým synkem. Jiní slona zase krmí. Cestou k řece 

potkáváme dalšího. Už teď je všude plno lidí, čekajících na večerní slavnost. Po nazdobeném mostě 

přecházíme řeku plnou lidí. Na most navazují ulice plné stánků s různým zbožím. Procházíme k 

hlavní cestě. 
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Vstupní zdobná brána 

 

 
Posvátný strom bo 
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Roztomilý sloní samec 

 

 
1-mladý otec s malým synkem na slonovi, 2-dágoba Kiri Vihara 
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1-dágoba Kiri Vihara, 2-brána do chrámu 

 

 
Areál slavnostního průvodu 

 

 
1-řeka Menik Ganga, 2-jeden ze stánků s ovocnými košíčky 
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Do večera máme ještě spoustu času, tak plánujeme včera odložený výlet do nedaleké 

Situlpawwy. Nachází se v NP Yala, ale vstup je tam bez poplatku do parku. Dlouho a těžko se 

snažíme usmlouvat cenu s namachrovaným tuktukářem se slunečními brýlemi. Nakonec platíme za 

tuktuk 2250 Rs. s tím, že tam i počká. Stavujeme se v pneuservisu dofoukat kola a doplnit benzín. Po 

cestě pak pořád něco vykládá a žvýká betel. Nejdříve potkáváme spoustu lidí, mířící na slavnost. 

Později projíždíme divočinou a potkáváme divoká prasata a opice. V jednom místě do džungle 

zabíhají dva malí kurovití ptáci.  Moc si je nestíháme prohlédnout, ale nemůže to být nic jiného, než 

křepelky čínské. Šílený tuktukář v náladě pořvává na zvířata, pak si zapaluje cigaretku. Po půl 

hodině přijíždíme na parkoviště u chrámu. Domlouváme čas návratu a vycházíme na prohlídku. 

Míříme na skalnatý vrcholek s bílou dágobou, kde se zouváme a procházíme si to tady. Chlápek z 

informačního krámku po nás chce 1000 Rs. za vstupné pro oba. Fascinuje ho můj dalekohled, tak mu 

jej na chvíli půjčuji. Asi 5 minut z něj nemůže odlepit oči, jak si nadšeně prohlíží okolí. Zajímá se o 

jeho cenu a nám je jasné, že se mu o něčem takovém nemůže ani zdát. Široko daleko nás obklopuje 

džungle NP Yala. V dálce se tyčí skalnaté vrcholky a na druhé straně vidíme až k oceánu. Pod námi 

je jezírko a za ním skalisko s druhou bílou dágobou. Tam už ale nepůjdeme, projdeme si jen spodní 

část chrámu kolem jezírka. Pod námi se po skále prohánějí hulmani posvátní a makaci bandaři. 

 

 
1-Situlpawwa, parkoviště, 2-výstup k dágobě 

 

 
Dágoba v Situlpawwě 
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Jezírko a skalisko s druhou dágobou 

 

 
Protější dágoba 

 

 
Okolní džungle NP Yala 
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Scházíme druhou stranou po schodech dolů, kde se zase objevuje bláznivý tuktukář. Stále 

vykládá a pořád něco ukazuje, aby byl zajímavý. Snažíme se ho strpět. Procházíme starobylé 

prostory chrámu. Je to tajemné místo a téměř nikdo tady kromě nás není. V jeskyni ve skále 

odpočívá velký ležící Buddha. Tuktukář se tady modlí, ale jinak se teda chová hodně suverénně. 

Kolem nás jsou zase opice. V okolí létají rorýsi domovní a vlaštovky cejlonské. Jsou zde běžní 

bulbuli šupinkoví, skalníci indičtí a šámy stračí. 

 

 
1-dolní část chrámu, 2-schody k dolní části chrámu 

 

 
Starobylé prostory chrámu 
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U jezírka se nám předvádí drobný ptáček se vztyčeným ocáskem. Je to krejčiřík obecný. Má 

na sobě jednoho mravence, který mu zřejmě pomáhá od parazitů. Ve stromcích objevujeme 

kruhoočka pruhoprsá a strdimily srílanské. Ve vzduchu nad námi létá luňák brahmínský. Po 

hodinové prohlídce se vracíme zpět k parkovišti. Lepoještěr pestrý si na kamenech užívá poslední 

sluneční paprsky. V okolí se prochází pávi korunkatí a divoká prasata. Tuktukář dává Míši kytku 

utrženou z keře a v místním krámku jí kupuje žvýkačky. Po vyčůrání odjíždíme zpět. Cestou opět 

potkáváme prasata a pávy. Suverén řídí jak blázen, zase pořvává po zvířatech a neustále plive 

červené sliny při žvýkání betelu. Díky této zálibě má spousta Srílančanů hnusné červené zuby. 

 

 
1-hulman posvátný s mládětem, 2-krejčiřík obecný 

 

 
1-lepoještěr pestrý, 2-prase divoké 
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Za soumraku jsme zpět na nádraží v Kataragamě. Přesvědčuji Míšu, že večerní slavnost 

bude zajímavá podívaná a že ten zážitek bude stát za to! Odcházíme tedy mezi davy lidí do svatého 

okrsku. U vchodu do chrámu, kde průvod začíná, nacházíme místo. Tady zůstáváme. Ve tmě na 

prostranství před námi čekají seřazení sloni. Odcházejí do chrámu, aby je tam mahúti slavnostně 

oblékli. Místní si rozdělávají deky a přináší židle. Jedna paní Míši taky nabízí židli, tak si chvíli sedá. 

Pak pouští sednout maminku s miminkem. Všude jsou tisíce lidí. Na tribuně naproti nám sedí mniši, 

jeden z nich má před začátkem proslov. Ohromující je, když se najednou všude rozsvěcují tisíce 

zavěšených světýlek. Včetně brány chrámu, od níž pár metrů stojíme. Po hodině dlouhého čekání to 

začíná.  

 

Průvod vychází v 19:40. V čele vezou posvátnou sochu a po nich procházejí účinkující 

s obrovskými práskajícími biči. Následuje show s ohňovými koly a za nimi vezou velkou káru se 

zapáleným ohněm. Z hustého kouře se všude šíří zápach, což vytváří působivou atmosféru. Střídavě 

procházejí praporečníci, tanečníci s všemožnými kostýmy, bubeníci a trumpetisté. Sledujeme 

opravdový bengál! Části průvodu oddělují nazdobení sloni, kterých postupně prochází celkem 

10. Poslední největší slon je tusker. Je obrovský a ze všech nejnazdobenější. Na velkých klech nese 

květy a na zádech pagodu s lidmi a nejspíš i ostatky Buddhy. Lidé jej obhazují květy, když prochází. 

 

 
1-nasvícená brána, 2-prostranství před začátkem slavnosti 

 

 
1,2-slavnostní průvod 
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1,2-slavnostní průvod 

 

 
Největší slon v závěru průvodu 

 

Když po hodině kolem nás prochází konec průvodu, začíná se do chrámu jeho začátek zase 

vracet. To ale bude trvat další hodinu a nám už se kvůli autobusu čekat nechce, protože se blíží 

21. hodina. Jenže hlavní trasou, jak jsme přišli, to kvůli probíhajícímu průvodu nejde. Cizinci 

z Holandska kousek od nás mají průvodce. Ptáme se, jak se odtud dostat dřív. Ale neví, také se o to 

snaží. Průvodce je nečekaně protahuje pod lanovým zátarasem. My to zkoušíme druhou stranou 

kolem řeky. Nejprve to vypadá, že půjdeme po betonovém břehu. Ten však najednou mizí. Škrábeme 

se po čtyřech po hliněném šutrovitém příkrém břehu. Proti nám to zase zkouší Srílančani opačným 

směrem. Kolem zdi se dostáváme až k nasvícenému mostu s tisíci světýlky. Všude je tu plno lidí. 

Připadáme si jako na vizovickém festivalu Masters Of Rock na hlavní kapele. 
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Po mostě přes řeku a tržnicí se proplétáme až na nádraží. Čeká tady téměř prázdný autobus. 

Odjezd do Tissy je za čtvrt hodiny ve 21:30. Ideální. Minutu před plánovaným odjezdem se začíná 

plnit a po 5 minutách je přeplněný. Krátce po odjezdu zastavujeme, průvodčí vyskakuje z busu a 

hází psaníčko do schránky v kapličce. Zouvá se, modlí, obouvá a naskakuje zpátky. V autobuse 

zapaluje vonné tyčinky, které páchnou. Vpředu sedí jeden mnich. Po chvíli opět zastavujeme. 

Průvodčí zase vyskakuje ven, zapaluje kokosový olej ve 2 mističkách, pomodlí se a jede se dál. 

V Tisse na křižovatce asi 300 metrů od ubytování opět stojíme. Tady vystupuje i řidič. My tedy 

vystupujeme také. Ten kousek už raději dojdeme pěšky. Ulice jsou v noci prázdné, krámky zavřené. 

Až na jeden těsně před ubytkem. Tak si tady kupujeme s sebou vaječné rotti k večeři za 80 Rs. a 2 

vody za 170 Rs. Jedna z nich má porušený nezabalený uzávěr. Dáváme si na to vždy pozor, protože 

se tak dá koupit neoriginální voda. Bez problémů nám ji ale vyměňují. U brány hotelu zjišťujeme, že 

je zamčená. Zkoušíme telefonovat do ubytka, aby nás pustili dovnitř. Ještě můžeme přeskočit zeď, 

ale na to nemá Míša odvahu. Dovoláváme se a přicházejí nás pustit dovnitř. Ulepení z celého dne si 

užíváme sprchu a večeříme. Zítra budeme zase vstávat brzo, protože nás čeká safari v NP Bundala. 

Jelikož se už nebudeme vracet zpět, balíme všechny věci na ráno. Před spaním promazávám fotky, 

abych ušetřil místo na kartě. Při usínání nám ještě dlouho v hlavách bubnují bubeníci 

z Kataragamy… 

 

Pozorované druhy: 

jezero Debera Wewa: holub kovový (2ex), slípka modrá, hrdlička kropenatá, chřástal běloprsý, 

ostnák bažantí, volavka červená, volavka hnědohřbetá, anhinga rezavá, ledňáček hnědohlavý, prinie 

mokřadní, snovač asijský, panenka tříbarvá, panenka muškátová, panenka bronzová, lasolet šedý, 

kormorán velký, kormorán menší, orel šedohlavý, bulbul šupinkový, rybařík jižní (2ex), kachnička 

obojková (2ex), volavka prostřední, volavka bílá, volavka popelavá, cistovník rákosníkový, vlha 

hnědohlavá, vlha proměnlivá, kukačka vraní, kukačka koel, ratufa černoprstá  

zajížďka mezi jezery: ketupa rybí, zoborožec malabarský, ledňáček říční 

jezero Pannegamuwa Wewa: slípka modrá, volavka červená, bílá a prostřední, orlel indomalajský, 

kolpík bílý (7ex), ibis černohlavý (2ex), vousák hnědohlavý, páv korunkatý, ledňáček gurial 

Kataragama: holub domácí 

Situlpawwa: křepelka čínská (2ex po cestě), rorýs domovní, vlaštovka cejlonská, bulbul šupinkový, 

skalník indický, šáma stračí, krejčiřík obecný, kruhoočko pruhoprsé, luňák brahmínský, strdimil 

srílanský, páv korunkatý, makak bandar, hulman posvátný, lepoještěr pestrý, prase divoké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

15. NP Bundala a želví noc v Rekawě 

04. 08. 2017 
 

Vstáváme ve 4:30 zničení po včerejšku. Ještě rozespalí se chystáme na pokračování v cestě 

po jihu Srí Lanky. Vše je sbaleno, přicházíme k jeepu a v 5:00 nás Malith odváží do NP Bundala. 

Jedeme opět za tmy. Při příjezdu k parku se začíná rozednívat. Zastavujeme, když vidíme na cestě 

před rozsvícenými reflektory sedícího lelka. Průvodce nás přesvědčuje, že jde o lelka džunglového. 

Dobrý začátek! Po příjezdu ke středisku s pokladnou nás Malith vede k velké pozorovatelně, ze které 

si prohlížíme rozsáhlé zarostlé jezero Embilikala Kalapuwa. Jsme tu sami. Ve středisku si prohlížíme 

kosti ze slonů, krunýře želv, plastickou mapu, kostru krokodýla a kosti z velryby. Kolem létají šámy 

stračí, skalníci indičtí a přítomnost slonů dokládá čerstvý sloní trus. 

 

 
Pozorovatelna s výhledem na jezero Embilikala Kalapuwa 

 

 
Příjezd do NP Bundala 
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1-kosti ze slonů, 2-sloní trus 

 

Malith už nese vstupenky. Bundala má být dobrá na pozorování ptáků, tak jsme zvědaví, co 

všechno uvidíme. Park je převážně křovinatá buš s jezírky, jezery a slanisky. Počasí je chvílemi 

větrné, občas zataženo, ale většinou slunečno. U cesty pobíhá linduška rýžová a o kus dál postává 

čejka indická. Orli bělobřiší si pochutnávají na úlovku. U nich čekají na příležitost 2 hladové vrány 

hrubozobé. U jeepu pobíhají 2 krotcí skřivani červenokřídlí a na vrcholu keře vztyčuje svou 

chocholku kukačka černobílá. 

 

 
1-linduška rýžová, 2-čejka indická 
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Vrány hrubozobé a orli bělobřiší s úlovkem 

 

 
1-skřivan červenokřídlý, 2-kukačka černobílá 

 

Dalekohledem prohlížím uschlý strom u cesty se 70 sedícími anhingami rezavými. Kolem 

cest je spousta hulmanů posvátných a také makaků bandarů. Na keři u jezera nalézáme prinii 

mokřadní. Na stromě zase alexandra malého. U rákosin jezera pomáháme Malithovi s určením nám 

dobře známé slípky zelenonohé. Nás tady spíše zaujímá slípka modrá, která se prochází podél 

rákosin. 

 

  
1-strom s anhingami rezavými, 2-prinie mokřadní 
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Cesta parkem, vlevo strom s anhingami rezavými 

 

 
1-alexandr malý, 2-slípka modrá 

 

 
Jezero Embilikala Kalapuwa 
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Jezero objíždíme až k zajímavému vyprahlému území. Docela zblízka tady pozorujeme 

fotogenické dytíky indické i dytíky křivozobé. Také k dalším ptákům se dostáváme blízko, jsou tu 

další čejky indické, skřivan červenokřídlý a před jeepem se prochází čejka černoprsá s kuřetem. 

Kousek se vracíme a oblast jezera Embilikala Kalapuwa opouštíme. 

 

 
1,2-dytík indický 

 

 
1-dytík křivozobý, 2-skřivan červenokřídlý 
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1-čejka černoprsá, 2-kuřátko čejky černoprsé 

 

Projíždíme kolem jezírek, na kterých pozorujeme desítky bahňáků. Mezi nimi poznáváme 

naše známé pisíky obecné, vodouše bahenní, vodouše rudonohé a nově kulíky menší. Je tu i několik 

kolpíků bílých. Zblízka pozorujeme jednoho kolpíka s právě ulovenou menší rybkou. Poblíž 

posedává několik krásných panenek tříbarvých a trávou se plíží varan bengálský. 

 

 
Kolpík bílý 
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1-pisík obecný, 2-vodouš rudonohý 

 

 
1,2-kulík menší 

 

 
1-panenka tříbarvá, 2-varan bengálský 
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Cestou dál projíždíme kolem stádečka buvolů indických, kde ve vyprahlých travinách 

posedává i hejnko vlaštovek obecných. K vidění jsou zde také axisi indičtí a kolem probíhá zajíc 

černotýlý. Zajíždíme k dalšímu zarostlému jezírku. Pozorujeme na něm ostnáka bažantího a 

nějakého dravce. Ten po chvíli vzlétá a sedá na strom hned vedle hulmana posvátného. Malith nám 

jej určuje jako orla proměnlivého, my v něm však s jistotou poznáváme mladého luňáka 

brahmínského. Malith má v určování ptáků ještě drobné nedostatky, ale to nám vůbec nevadí. Jako 

průvodce je skvělý, ochotný, milý a stále usměvavý. 

 

 
Stádečko buvolů indických 

 

 
1,2-luňák brahmínský 
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1-ostnák bažantí, 2-vlaštovky obecné 

 

Přesouváme se do oblasti mělkých slaných jezer Bundala Lewaya. Vodní plochy mají 

mělčiny bílé od solí. Dáváme přednost protijedoucímu jeepu a popojíždíme hrází mezi slanisky. Na 

zadní části odsolovací pánve těží 40 dělníků sůl. Na hladině loví rybáci malí, podél břehu naší hráze 

určujeme bahňáky – jespáky křivozobé, kulíky menší a vodouše rudonohé. 

 

 
Oblast slaných jezer Bundala Lewaya 

 

 
Slané jezero 
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Těžba soli 

 

 
Rybák malý 

 

 
1,2-jespák křivozobý 
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Na poslední nejzajímavější části postává v dálce hejno 110 plameňáků růžových. Před nimi 

odpočívá 12 rybáků velkozobých. Naši pozornost upoutává scéna na vedlejším slanisku – nádherní 

lovící rybaříci jižní. Jeden pak sedí na kokosovém ořechu, když v zobáku drží právě ulovenou rybku 

a druhý posedává na keři. Blízký oceán od slanisek oddělují velké písečné duny. Na blízké duně si 

všímáme invazních opuncií, které mají původ v Americe. 

 

 
Rybáci velkozobí 

 

 
Hejno plameňáků růžových 

 

 
Plameňáci růžoví 
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Opuncie 

 

 
1,2-lovící rybařík jižní 

 

 
1,2-rybařík jižní 
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Duna odděluje oblast od oceánu 

 

Vracíme se stejnou cestou a opouštíme slaniska. Na jezírkách pozorujeme opět bahňáky. Je 

mezi nimi i několik břehoušů černoocasých. Pro Malitha je břehouš neznámý druh, tak mu jej 

ukazuji v jeho atlasu ptáků. Na dalším mokřadu fotím pelikána skvrnozobého a ostnáky bažantí. 

Naposledy ještě zajíždíme k mokřinám jezera Embilikala Kalapuwa. V rozsáhlých lotosových 

porostech lidé sbírají lotosové výhonky. Na uschlém stromku posedává třicet vlaštovek obecných. Ve 

vodním rostlinstvu si hoví slípka zelenonohá se svým kuřetem. Na bahnitém dně hledají potravu ibisi 

černohlaví a odpočívá zde dvacítka husiček malých. 

 

 
Vysychající jezírko 

 

 
1-pelikán skvrnozobý, 2-ostnák bažantí 
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1-břehouš černoocasý, 2-hulman posvátný 

 

 
Jezírko s buvoly indickými 
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1-lotosové porosty jezera Embilikala Kalapuwa, 2-lotosový květ 

 

 
Slípka zelenonohá s kuřetem 
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1-husičky malé, 2-s Malithem u jeho jeepu 

 

Odjíždíme z parku a v 10:30 jsme na křižovatce s hlavní silnicí na Hambantotu. Na památku 

se s Malithem fotíme u jeho jeepu. Bereme bágly a loučíme se s mladým usměvavým průvodcem. 

Chvilku čekáme a zastavujeme si autobus, přeplněný k prasknutí. Nacpáváme se do prostoru dveří, 

kde nás za jízdy stojí šest. Platíme 160 Rs. Náš spoj jede přes Hambantotu a pokračuje dál kolem 

Rekawy, kde potřebujeme vystoupit. V buse cestuje rodinka Holanďanů. Jsou posedaní každý jinde, 

kde chytli místo. Časem postupujeme dál do autobusu a sedáme si na uvolněné místo, kde se 

mačkáme vedle Holanďanky. Dozvídáme se, že jedou do Tangalle. 

 

Vystupujeme na hlavní cestě u odbočky na Rekawu. Zastavujeme si tuktuk a smlouváme 

cestu k ubytování na 200 Rs. Máme to 4 km. V polovině cesty málem přejíždíme varana. V Soma 

Home Stay máme v plánu strávit 2 noci. Přicházíme k rodinnému domu hezkou velkou zahradou, 

která za domem přechází v divočinu. Mají tady stromy s tropickým ovocem. Domácí nás už 

očekávají a s úsměvem nás ve 12:30 ubytovávají. Bočním vchodem se dostáváme na pokoj. Máme 

tady užší dvoulůžko s moskytiérou plus další jednolůžko, navíc je tu ventilátor a hned vedle je 

koupelna. 

 

 
1,2,3-ubytování v Soma Home Stay 
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Rodinný dům Soma Home Stay 

 

Paní domácí má dcerku a syna. Ten nás zve do své restaurace, kterou má v zahradním 

altánku. Dostáváme welcome drink – džus mix ovoce. Sedáme si do altánku na oběd. Dávám si 

smaženou rýži za 500 Rs. a Míša smažené nudle mix s kuřecím, vejcem a mořskými plody za 450Rs. 

Mořské plody jí ale nechutnají, tak si jimi obohacuji svou rýži. Pijeme Coca Colu a Sprite po 

150 Rs./kus. Ještě si bereme 1,5 litru vody za 100 Rs. Domlouváme si, co budeme chtít k večeři. 

Večer máme v plánu pozorování želv, které na rekawských plážích kladou každou noc vejce. Domácí 

nám na večer zařizují odvoz tuktukem a na zítřejší ráno nám rovnou také domlouvají výlet do ptačí 

rezervace Kalametiya. Přemáhá nás únava, tak si jdeme na pokoj lehnout a usínáme. 

 

 
1,2-zahradní altánek 
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Vstáváme v 18:45 a v 19:15 máme nachystanou večeři – kuřecí vaječné rotti a malé pivo 

Lion na půl. K večeři nás poprvé přichází pozdravit pan domácí. Je to bývalý policista. Na první 

pohled nevypadá, ale je to velmi milý a vstřícný člověk. Chystáme se, používáme pro jistotu repelent 

a ve 20 hodin za tmy odjíždíme na pozorování želv domluveným tuktukem za 1000 Rs. Po 2,5 km 

přijíždíme k želvímu turistickému centru. Jsou zde různé informace o želvách. Na podlaze jsou v 

reálných velikostech kresby všech 5 druhů želv, které na Srí Lanku připlouvají. Posloucháme hlasitý 

hukot vln. Pláž musí být velmi blízko. Mezi tím, co si prohlížíme centrum, přichází asi 50 dalších 

lidí, včetně Holanďanů, které známe z autobusu. Přichází starší pán – hlavní organizátor. Při 

úvodním přivítání nám předává základní informace o želvách. Jedna neurvalá ženská, jako jediná 

sedící na židli, skáče neustále pánovi do řeči. Zkušený ochránce správně poučuje, jak se na pláži 

chovat: „Za porušení pravidel omluva nepomůže, protože tomu želva nerozumí.“ To ještě v tuto 

chvíli netušíme, že na jeho slova později dojde. Pak oznamuje, že jedna želva je už na pláži. Každý 

platí předem 1000 Rs. a odchází se. 

 

Pěšinou přicházíme na pláž, dáváme se vlevo a po několika stech metrech přicházíme na 

místo. Stojíme asi 20 metrů od hnízda, kde už želva klade vajíčka. Prvně se na ni chodíme tiše po 

skupinkách dívat. Průvodce na želvu přitom svítí jen červeným světlem, které želvu neruší, jelikož 

ho nevidí. Míša nechápe, kde ta želva je. Vidí jen veliký balvan. Později jí to dochází: „Vždyť to je 

ta želva!“ Obdivujeme, jak je velká! Měří nejmíň metr. Vajíčka z ní jedno po druhém vypadávají do 

vyhrabané jámy. Želva je právě v rauši a nevnímá okolí. Proto je tato chvíle nejvhodnější 

k pozorování. 

 

  
1-želví turistické centrum, 2-kareta obrovská zahrabávající hnízdo s vejci 

 

Úžasný zážitek kazí jen stupidní turisté. Na pláži se jedna blonďatá ženská pořád cpe 

dopředu, aby ze všech nejlépe viděla na želvu. Bokem si pak i přes zákaz zapaluje cigaretu, stejně 

jako druhý chlápek. Všichni je za to okřikují. Chlápek pak fotí želvu s bleskem, což je zakázané, 

protože to želvu na 5 minut může oslepit. Zase je kárán. Holanďani z busu zjišťují, že tu mají 

krajany. Tak si pro změnu s nimi dost nahlas vykládají, kde že všude už na Srí Lance byli. Některým 

lidem to zřejmě nikdy nemyslí a jak vidno, bezohlední lidé jsou na celém světě. 
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Ptáme se, co je to za druh. „Green turtle“, odpovídá průvodce. Kareta obrovská je tady 

nejběžnějším druhem. Později se chodíme dívat, jak želva hnízdo zahrabává a chvílemi přitom 

odpočívá. Průvodce mi předává baterku s červeným světlem, abych svítil. Dlouho želvu pozorujeme. 

Má velikou hlavu a dojemně smutné veliké oči. Zkouším nějakou fotku bez blesku. Prohlížím si na 

pláži želví cestičku, vedoucí z moře přímo k hnízdu. Vypadá jak od kola traktoru. Chvílemi 

poprchává, vylézá měsíc, počasí je divoké. Jak želva usilovně zahrabává jámu s vajíčky, dostáváme 

občas zásah pískem, jak se rozmachuje. Písek ale hází spíše za sebe, než do jámy. Uvědomujeme si, 

že tento proces může trvat i několik hodin. V lehkém mrholení se tedy vracíme zpět k centru. Řidič 

tuktuku na nás tady čeká. Jedeme zpět do ubytka. Po stěně opět lozí gekon. S myšlenkami na želvu 

usínáme. Jestlipak má už své poslání za sebou? 

 

 
Náš spolubydlící gekon 

 

Pozorované druhy: 

NP Bundala: lelek džunglový, linduška rýžová, čejka indická, orel bělobřichý (2ex), skřivan 

červenokřídlý (3ex), kukačka černobílá, anhinga rezavá (70ex), prinie mokřadní, slípka zelenonohá, 

slípka modrá, alexandr malý, dytík indický, dytík křivozobý, čejka černoprsá, pisík obecný, vodouš 

bahenní, kolpík bílý, panenka tříbarvá, vodouš rudonohý, kulík menší, vlaštovka obecná, ostnák 

bažantí, luňák brahmínský (1 juv.), rybák malý, jespák křivozobý, plameňák růžový (110ex), rybák 

velkozobý (12ex), rybařík jižní (2ex), pisila čáponohá, břehouš černoocasý, pelikán skvrnozobý, 

husička malá, ibis černohlavý, chřástal běloprsý, bulbul šupinkový, volavka hnědohřbetá, volavka 

prostřední, volavka bílá, volavka červená, volavka popelavá, potápka malá, vlha proměnlivá, 

hrdlička kropenatá, kukačka vraní, ledňáček hnědohlavý, ledňáček říční, majna obecná, hulman 

posvátný, makak bandar, axis indický, buvol indický, zajíc černotýlý, varan bengálský 

Rekawa: kareta obrovská 
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16. Rekawa 

05. 08. 2017 
 

Vstáváme v 5:30, protože na 6:00 máme domluvený tuktuk do ptačí rezervace Kalametiya. 

Za chvíli nám nečekaně klepou na dveře domácí s čajem, mlékem a cukrem na podnosu. Je 

neuvěřitelné, co pro nás tak brzo dobrovolně dělají. V 6:00 už čekáme na tuktuk, který přijíždí se 

zpožděním. Tuktukář má zapálenou vonnou tyčinku. Po cestě zahlížím plavat krokodýla ve strouze. 

Loudavým tempem a po otřesných cestách přijíždíme do Kalametiye a zjišťujeme, že tuktukář vůbec 

neví, kam jet. Zmateně jezdí stále dokola. Zajíždí do úzké cestičky, kde se u jednoho domku otáčí. 

Při couvání naráží do zděného plotu, až mu praská zadní okýnko. Nakonec nám nějaký motorkář 

radí, jenže místo do střediska nás navádí na vyschlou louku u laguny. Je tu jen pár stromů 

a nepůvodních opuncií. U vody nám ukazuje pelikána skvrnozobého. Naše představy jsou ale jiné. 

Nikde žádný průvodce ani molo s loďkami. Míša tedy volá do centra někomu, kdo nakonec přijede. 

Počasí se mezitím kazí a chvíli prší. V dálce prochází obří varan skvrnitý, má nejméně 3 metry. 

Ukazují se tu i pávík bělobrvý a žluva černokápá. 

 

 
Vyschlá louka u laguny 

 

 
Obří varan skvrnitý 
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Po 15 minutách konečně přijíždí koktavý mladý Srílančan, student veteriny. Nabízí nám 

výlet loďkou, jak jsme původně chtěli. Jsme však na úplně jiném místě. Kdybychom za ním přijeli 

do centra hned ráno, jak jsme měli, bylo by vše jinak. Výlet odmítáme a jdeme se s ním podívat 

aspoň na blízkou skálu. Vylézáme na plochý vrchol a stojí to za to! Je odtud nádherný výhled na 

džungli a lagunu pod námi – ptačí rezervaci Kalametiyi. Pozorujeme odtud pelikány, pisily, volavky 

bílé, orla bělobřichého a kolem prolétá vousák hnědohlavý. Na laguně je další větší varan skvrnitý. 

Za ní se rozprostírá Indický oceán. Slézáme skálu a výlet po laguně kvůli nejistému počasí 

definitivně odpískáváme. Říkáme si, že bychom stejně nejspíš viděli tytéž druhy, jak v Pottuvilu. 

Necháváme se tedy odvézt tuktukem zpět do ubytka.  

 

 
1-květ opuncie, 2-skála nad lagunou 

 

 
Ptačí rezervace Kalametiya 
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Dáváme si opožděnou snídani – placky rotti, čočkové kari a džus z tropického ovoce wax 

jambu – vodního jablka. Bereme si vodu za 100 Rs. a jdeme se nachystat na procházku do okolí. Pan 

domácí nám chce ukázat cestu na pláž. Je prý bezpečná na koupání. Po cestě fotím pávíka 

bělobrvého a samičku strdimila fialového. U jezírka odbočujeme na pěšinu, po které nás domácí 

doprovází až na krásnou písečnou pláž a pak odchází. 

 

 
1-opožděná snídaně, 2-pávík bělobrvý, 3-samička strdimila fialového 

 

Pláž je dlouhatánská a úplně prázdná. Je tady rybářský přístřešek a 2 loďky. Na jedné 

pózuje krotký ledňáček hnědohlavý. Vlny jsou hezké, ale velké. Vypadají dost nebezpečně. 

Svlažujeme si jen nohy, protože na koupání nemáme odvahu. Chvíli se tu zdržujeme, fotím pláž a 

natáčím vlny na video. Vracíme se opět pěšinou. Míša jde napřed, já ještě fotím palmový háj. Při 

focení slyším volat Míšu, rychle jdu za ní. Před nohy jí spadl ze stromu had a hned se odplazil pryč. 

„Od hlavy byl kostičkovaný a dál měl podélné pruhy,“ popisuje mi zvláštního hada. Až doma 

zjistíme, že šlo o neškodnou užovku Amphiesma stolatum. 

 

 
Pláž v Rekawě 
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Rybářský přístřešek na pláži 

 

 
1-ledňáček hnědohlavý, 2-palmový háj 

 

 
Jezírko se stádem buvolů 
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Z pěšiny pokračujeme dál okolo jezírka. Na druhé straně z něj vylézá přes 50 buvolů ven 

z vody. Stádo doprovází pastevec. Do houští zalézá větší varan bengálský. Otáčí se za námi, jako by 

se nás bál. Na keři po zpěvu nacházím prinii šedoprsou. Procházíme dál cestičkami kolem 

obydlených pozemků a kolem divokých porostů, kde to cvrliká a přeletuje. Tak se objevují 

kruhoočka pruhoprsá, timálie žlutozobé, stromovníček šedohnědý, suříkovec rehkovitý, pávík 

bělobrvý, krejčiřík obecný a strdimil fialový. Cestou se na nás lidé a děti usmívají a mávají na 

pozdrav. Děti projevují vždy největší radost. Prozkoumáváním okolí přicházíme druhou stranou zpět 

k jezírku. Tady nalézáme vodouše bahenního, pisily čáponohé a čejku černoprsou. Přicházíme na 

pokoj a dopisujeme konečně deník. 

 

 
Varan bengálský 

 

 
1-portrét varana bengálského, 2-prinie šedoprsá 
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1,2-pávík bělobrvý 

 

  
1-strdimil fialový, 2-vodouš bahenní 

 

Kolem 16:30 jdeme prohlédnout okolí z druhé strany. Vycházíme ze zahrady a hned u cesty 

zastavujeme u svatyňky. V okolních porostech pozorujeme spoustu ptačích druhů. Jsou tady timálie 

žlutozobé, šáma stračí, suříkovci rehkovití, strdimil srílanský, strdimil jihoindický, bulbul 

šupinkový, hrdlička kropenatá, alexandr malý, skalník indický, stromovníček šedohnědý, prinie 

šedoprsá a bulbul bělobrvý. V hustém keři se ukrývá plachá jora černokřídlá. 

 

 
1-stromovníček šedohnědý, 2-plachá jora černokřídlá 
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1-suříkovec rehkovitý, 2-bulbul bělobrvý 

 

Jdeme po rekawské cestě a nad námi létají rorýsi palmoví a domovní. Odbočujeme na cestu 

k pláži. Potkáváme dvě kukačky vraní a slyšíme hlas kukačky koel. Na drátě chytá poslední sluneční 

paprsky timálie žlutozobá. Na obloze září téměř kulatý měsíc. Na pláži je spousta zaparkovaných 

rybářských loděk a vyplavené korály. V hrubším písku na pláži se hemží spousta malých krabů 

s ulitami. Bavíme se tím, jak se před námi schovávají do svých domečků. 

 

 
1-timálie žlutozobá, 2-krab poustevník 
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Vracíme se na rekawskou cestu a kousek dál scházíme k jezírku. Jsou tu volavky prostřední 

a stříbřité, čejky černoprsé, chřástal běloprsý, pisily čáponohé a na druhé straně na padlém kmeni 

odpočívá nějaká želva. Jak se za soumraku vracíme zpět, ve vzduchu létají lasoleti šedohlaví. Po 

návratu usedáme k večeři. Máme objednanou rybu mullet s hranolky, k tomu malé pivo Lion, Colu a 

vodu. Navíc dostáváme kopec neslané rýže. Po večeři se něco ozývá hned za našimi zády. Zkoušíme 

si ověřit můj tip nahrávkou lelka malovaného. Je to opravdu on. Další nový druh! Hlas po chvíli 

utichá. 

 

 
1-večeře, 2-ryba mullet 

 

Propočítáváme finance, vycházíme dobře. Jdeme si lehnout a konečně se pořádně vyspat. 

V noci hodně prší. Budí mě to, tak jdu na záchod. Z temné podlahy mě leká obří cvrček velký jak 

dlaň. Ještě víc je z toho nervózní Míša, ale nakonec únavou oba usínáme. 

 

Pozorované druhy: 

Kalametiya: pelikán skvrnozobý, pávík bělobrvý, žluva černokápá, pisila čáponohá, volavka bílá, 

orel bělobřichý, vousák hnědohlavý, varan skvrnitý (2ex) 

Rekawa: pávík bělobrvý, strdimil fialový, prinie šedoprsá, kruhoočko pruhoprsé, krejčiřík obecný, 

timálie žlutozobá, stromovníček šedohnědý, suříkovec rehkovitý, vodouš bahenní, pisila čáponohá, 

čejka černoprsá, šáma stračí, strdimil srílanský, strdimil jihoindický, bulbul šupinkový, hrdlička 

kropenatá, alexandr malý, skalník indický, bulbul bělobrvý, jora černokřídlá, rorýs palmový, rorýs 

domovní, kukačka vraní (2ex), kukačka koel (hlas), lasolet šedohlavý, volavka prostřední, volavka 

stříbřitá, chřástal běloprsý, lelek malovaný, užovka Amphiesma stolatum, varan bengálský, buvol 

domácí, krab poustevník 
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17. Talalla a Dondra 

06. 08. 2017 
 

Stejně jako včera nás ráno budí kohoutí kokrhání a nějaká cirkulárka v podobě cvrčka nebo 

kobylky. Na snídani dostáváme nudle se zeleninou a vajíčkem. Čaj si dnes dáváme raději bez mléka. 

V okolí se ozývá spousta ptáků. Slyšet je i kukačku koel, kura srílanského a pávy korunkaté. U 

altánku se objevuje krejčiřík obecný a lejskovec rajský. Po snídani platíme ubytování, za 2 noci a 2 

snídaně 5000 Rs. Balíme se a s celou rodinkou se fotíme na památku. 

 

 
Domácí ze Soma Home Stay v Rekawě 

 

 
Strdimil srílanský:1-samec, 2-samice 
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Odcházíme k silnici a čekáme na bus. Ten však nejede. Čekání nám pan domácí chce 

zpříjemnit. Přináší židli a na chuť dostáváme smaženou kuličku ze zeleniny, hrášku a ryby. Po 

zahradě a u cesty se zatím díváme po ptácích. Pozorujeme strdimily srílanské, timálie žlutozobé, 

majny obecné, panenky muškátové, šámy stračí a vlhy proměnlivé. Datel ohnivý zkoumá dutinu 

v betonovém sloupu, přelétá na palmu a pak se ztrácí v zahradě. Nad námi přelétá i orel bělobřichý. 

Také zkoumáme ovoce, které jim tady roste. Stálo by spoustu času všechny ty ovocné stromy poznat. 

Tak jen zjišťujeme, že na anoně šupinaté rostou cukrová jablka, na limonii nakyslé zase dřevěná 

jablka. 

 

 
1,2-šáma stračí 

 

 
1-panenka muškátová, 2-datel ohnivý 
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1-cukrové jablko, 2-dřevěné jablko 

 

Čekáme už od 8:55. V 10:35 konečně přijíždí autobus. Ten, co měl už dávno jet, má prý 

poruchu. Tento je naštěstí poloprázdný, tak se jede dobře. Za cestu do Tangalle platíme 70 Rs. 

Přestupujeme a za dalších 100 Rs. pokračujeme do Talally, kde vystupujeme. Z hlavní silnice 

odcházíme pěšky do našeho ubytování v Paradise Beach House.  

 

 
Talalla, ubytování Paradise Beach House 

 

V 1. patře dostáváme pokoj s koupelnou. Pokoji dominuje pohodlná postel s moskytiérou. 

Máme anglické sousedy. Asi 100 metrů odtud je pláž. Ze společné terasy vidíme moře. Při posezení 

na terase si dáváme čaj. Ozývá se pískání, které neslyšíme poprvé. Když hledáme původce hlasu, na 

protějším stromě nacházíme veverku indickou. A my si celou dobu mysleli, že je to ptačí hlas! 
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1,2,3-ubytování v Paradise Beach House 

 

 
Blízká menší pláž 

 

Po čaji se jdeme podívat na blízkou menší pláž. Moře je rozbouřené a na koupání to opět 

není. Tak cestou k hlavní silnici jdeme pohledat něco na jídlo. Zdraví nás sympatický mladý chlápek, 

který se nás ptá, odkud jsme a jak se máme. Zve nás na večeři, ale my máme hlad teď. Nabízí nám 

tedy, že pro nás uvaří nudle s vejci v domě jeho sestry. Jdeme s ním zablácenou cestou k patrovému 

domu, před kterým jsou psi, slepice a spousta dětí. Vcházíme do vstupní haly s posezením. Sedáme 

si na židle, mladík nám přináší větrák a jde vařit. Na oběd pak usedáme do kožené sedačky. 

K nudlím nám přináší ještě volské oko. Ptá se, jestli si teda dáme u něj i večeři. Jelikož jsme si 

pochutnali, souhlasíme. Napadá mě, když už jsme na Srí Lance, že bychom mohli ochutnat nějaké 

velké korýše. Domluvili jsme se tedy, že připraví langusty se salátem a že bychom také rádi 

ochutnali místní arak. Přátelský chlapík s legračním smíchem se jmenuje Manju. Dáváme mu 

předem zálohu 3000 Rs. a do večeře se s ním zatím loučíme. Jdeme zpět na pokoj a děláme seznam 

druhů ptáků, které ještě můžeme vidět. Vypravujeme se na vzdálenější pláž a pak na autobus do 

Dondry, kde chceme navštívit maják. Kousek od ubytování sledujeme na drátě balancujícího makaka 

bandara. Na břichu má zavěšené mládě. Po hlavní silnici pak přicházíme na pěknou velkou písečnou 

pláž. Nikde nikdo. Je poznat, že tady teď není turistická sezóna. Vlny jsou menší, ale koupat se 

nejdeme. 
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1-u Manjua doma na obědě, 2-makak bandar s mládětem 

 

 
Velká písečná pláž v Talalle 

 

Po hlavní silnici jdeme kolem přejeté větší želvy. Přicházíme na prázdnou zastávku 

stopnout autobus, ale každý je přeplněný. Zastavuje nám až čtvrtý. To už je ale zastávka zaplněná a 

s námi nastupuje dalších 20 lidí. Zažíváme nejpřeplněnější autobus na Srí Lance. Zkraje Dondry, se 

dostáváme do krokem popojíždějící kolony. Řidič má i při popojíždění divoký styl jízdy. Vždy se 

rychle rozjíždí, ujede 1 metr a prudce brzdí. Raději vystupujeme a volíme zbytek cesty dojít pěšky. 

Na křižovatce u chrámu odbočujeme k majáku. Všude jsou stánky, po stranách ulice posedávají lidé. 

A kde ne, tam jsou nachystané židličky. Vlastně ještě neskončil desetidenní svátek! Dochází nám, že 

i zde je vše nachystané na slavnostní průvod. Proto všude tolik lidí! Dondra je těmito slavnostmi také 

vyhlášená. Další „Kataragamu“ už však vidět netoužíme a snad se stihneme vrátit, než to vypukne. 

Cestu k majáku dlouhou 1,5 km zdoláváme za 15 minut. 
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Nacházíme se na nejjižnějším výběžku Srí Lanky. Nad kokosovými palmami vykukuje 

vrchol vysokého bílého majáku. Hledáme nějakého správce, který by nás pustil na prohlídku, ale 

nikde nikdo. Tak sedáme na útes pod ním a pozorujeme vlny, jak se tříští o kameny. Hladina vody 

pod námi obnažuje několik velkých mořských ježků. Kolem nás se honí 2 veverky indické. Na 

blízké pláži se koupou Srílančané. V okolí je plno vran domácích. 

 

 
1,2-Dondra, maják na nejjižnějším výběžku Srí Lanky 

 

 
Pláž u majáku 
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1-mořští ježci, 2-plody kokosové palmy 

 

O půl šesté se zvedáme na zpáteční cestu busem. V půlce nás zastavuje organizátor, 

abychom zůstali stranou. Je jasné, že už to nestíháme projít včas. Jak dlouho tady budeme muset 

zůstat? Nechce se nám, ale co teď? Odhadujeme vzdálenost ke křižovatce s chrámem, odkud průvod 

vychází, na 500 m. Průvod začíná. Probíháme kolem vystupujících s biči, kteří i v Kataragamě 

průvod zahajovali. Další organizátor nám ukazuje, že máme stát na kraji a čekat. Nuceně chvíli 

pozorujeme průvod. Choreografie není tak propracovaná jako v Kataragamě, je spíše lidovější. 

Prochází i jeden nazdobený slon. Nohy má svázané tak blízko, že sotva chodí. Na několikrát se 

snažíme procpat proti průvodu. Konečně se ocitáme u křižovatky s hlavní cestou, což je však sotva 

poznat. Křižovatkou nyní prochází neprostupná bariéra nahusto na sebe namačkaných lidí. Nedá se 

nic dělat, musíme prostě projít skrz, jiná možnost není. Je nám to trapné, ale přebíháme cestu přímo 

k bariéře. Jsme centrem pozornosti. Prodíráme se, lidé se nám většinou snaží uvolnit cestu, jen jeden 

stařík odmítá uhnout. Za bariérou konečně přichází úleva. Sice si připadáme jak dva vylisované 

citróny ale nejhorší je za námi. Jenže když vyrážíme pěšky po hlavní silnici směr Talalla, zjišťujeme, 

že tím směrem žádná auta, busy, prostě nic nejezdí. Ani tuktuk nejde stopnout, natož autobus. Za 

Dondrou se rychle stmívá. Jdeme ještě 1 km, než se nám daří konečně vzít tuktuk. Chce 300 Rs., ale 

je to jen 4 km, tak ho ukecáváme na 200. Zastavuje nám kousek od ubytování. 

 

 
1,2-slavnostní průvod v Dondře 
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1,2-slavnostní průvod v Dondře 

 

 
Slavnostní průvod v Dondře 

 

Jsme totálně upocení, dáváme si úžasnou sprchu a vyrážíme za Manjuem. Ten už na nás 

čeká u odbočky k domu. Protože je po dešti cesta k domu hodně zablácená, převáží nás tuktukem. 

Vcházíme do domu. Na pánvi nám ukazuje připravené uvařené langusty se zeleninou. Vypadá to 

nádherně! Ještě to jde dodělat a na stůl přináší 5 langust. K tomu máme ještě zeleninový salát 

a zeleninovou rýži. Langusta nám chutná trochu jako kuře. Na prvních 2 nám ukazuje, jak se dostat 

k masíčku a rozlouskává langustí krunýřky. Učím se správný grif a další už rozlouskávám sám. 

Chilli s cibulí, cukrem a jiným kořením je na talířku vedle. Všechno je to skvělá bašta. Na řadu také 

přichází arak. Původně jsme mysleli, že bude z rýže, ale tady se dělá tradičně z kokosu. Na stole jsou 

tedy 2 lahvičky kokosového araku po 375 ml. Hnědě zabarvený alkohol má obsah 33,5 %. Ke stolu 

přisedává Manjuův kamarád z našeho ubytování v Paradise Beach House. Ten ovšem neumí 

anglicky ani slovo. Arak prvně ochutnáváme čistý, pak to mícháme s Colou, jak je zde zvykem. 

Chuťově mi to připomíná řeckou Metaxu. Pak rozléváme naší slivovici. S Manjuem je legrace. 

Povídáme si, dokud máme co pít. Dokonce telefonuje kamarádce na Slovensko, se kterou si také 
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chvíli povídáme. Manju má v plánu Slovensko navštívit, tak jej s radostí zveme i k nám. Dáváme si 

na sebe telefonní čísla a fotíme se na památku. Kamarádovi se nás s Manjuem daří vyfotit, i když s 

focením zjevně zkušenost nemá. Ve 22 hodin odcházíme. Manju nás odváží tuktukem až do ubytka a 

loučíme se s tím, že se snad uvidíme v Česku. Dopisujeme deník a jdeme spát s představami, co nás 

čeká zítra. 

 

 
1-Manju vaří langusty, 2-kokosový arak 

 

 
1-připravované langusty, 2-hotové langusty 
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1-stolování, 2-společně s Manjuem 

 

Pozorované druhy: 

Rekawa: kukačka koel (hlas), kur srílanský (hlas), páv korunkatý (hlas), krejčiřík obecný, lejskovec 

rajský, strdimil srílanský, timálie žlutozobá, majna obecná, panenka muškátová, šáma stračí, vlha 

proměnlivá, datel ohnivý, orel bělobřichý  

Talalla: veverka indická, makak bandar 

Dondra: vrána domácí, veverka indická (2ex) 
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18. Galle 

07. 08. 2017 
 

Štípance od komárů nás budí už v 6 hodin. Ještě ale na chvíli usínáme a o půl 8 už konečně 

vstáváme. Trápí nás opět ranní střevní potíže. Na snídani nám přichystali rýžové placky s džemem, 

čaj a papáju. Dáváme si ještě skvělou sprchu. Po 8. hodině ale začíná pršet, tak čekáme, až přestane. 

Zatím jdeme zaplatit za ubytování a snídani 3000 Rs. Za dvě vypité 1,5 litrové vody dáváme ještě 

160 Rs. 

 

 
Snídaně v Paradise Beach House v Talalle 

 

Déšť ustává, můžeme vyrazit. Po cestě k autobusu potkáváme Manjua. Ještě jednou se 

s ním loučíme a pokračujeme k hlavní silnici na Galle. Ještě ani nejsme na zastávce a už nám 

zastavuje autobus. Je poloprázdný. Za 60 Rs. po 30 minutách dojíždíme do Matary, kde 

přestupujeme na bus do Galle. Za jízdu dlouhou 1 hodinu a 15 minut platíme 200 Rs. Po cestě zase 

prší. V místech, kde je z autobusu vidět na moře, pozorujeme několikrát rybáře na kůlech. V Galle 

vystupujeme na velkém hlavním nádraží. Štěstí, že se už počasí umoudřilo, protože tady máme v 

plánu prohlídku pevnosti. Přicházíme na sousední vlakové nádraží najít úschovnu zavazadel. Za 100 

Rs. zde uschováváme bágly, abychom se s nimi nemuseli po pevnosti vláčet. Ještě jdeme na otřesné 

záchody, které páchnou. Míša musí dokonce po použití vzít kyblík, napustit vodu a spláchnout. 
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Galle, vlakové nádraží 

 

Směrem k pevnosti procházíme kolem Mezinárodního kriketového stadionu. Na protějším 

prostranství se zrovna kriket hraje. Procházíme hlavní branou do čtvrti Fort. Vystupujeme na hradby 

a jdeme k hodinové věži. Hodiny jdou úplně špatně. Někteří si tady vydělávají předváděním hadů, 

v košíkách mají nejspíš kobry. Jeden má kolem krku krajtu, druhý opičku – mládě makaka bandara. 

Z hradeb jsou krásné výhledy na město, záliv a vnitřní část pevnosti. Středu pevnosti dominuje bílá 

čtyřboká věž kostela Všech svatých. 

 

 
Mezinárodní kriketový stadion 

 

 
Hlavní brána do čtvrti Fort 
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Kriket na protějším prostranství 

 

  
1-mapa pevnosti, 2- předvádění ochočeného makaka bandara 

 

 



184 

 
Hodinová věž 

 

 
Hradby pevnosti 

 

 
Výhled na město a záliv 
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Pohled ke středu pevnosti s bílou čtyřbokou věží kostela Všech svatých 

 

Po hradbách podél pobřeží přicházíme k bastionu Flag Rock. Jeden Srílančan je celý mokrý 

a vybírá od lidí peníze. Skočil před tím z bastionu do vody. Při pohledu dolů se divíme, že to přežil. 

Jsou zde hezké výhledy na moře a maják. Oslovuji nějaké asi Japonce, aby nás tady vyfotili. Při 

procházce k majáku je znovu potkáváme, tak jim službičku oplácím. Ptají se, odkud jsme. Česko jim 

nic neříká, ale Praha ano. Vedle mešity Meeran Jumma Mosque stojí krásný maják, který obklopují 

palmy. Pod ním na pláži i ve vodě relaxuje spousta lidí. 

 

 
Hradby podél pobřeží s bastionem Flag Rock v pozadí 
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Bastion Flag Rock 

 

 
Výhled na maják z bastionu 
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Mešita Meeran Jumma Mosque vedle majáku 

 

 
1-maják, 2-předvádění hada 
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Loď plující do přístavu v Galle 

 

 
Relaxující lidé na pláži pod majákem 

 

 
1-liánový strom, 2-stará nemocnice 
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U staré nemocnice odbočujeme do centra pevnosti, kde si chceme dát něco na jídlo. Sedáme 

na venkovní posezení, naproti starožitnictví. Objednáváme si King Coconut Drink. Jeden stojí 

250 Rs. Po chvíli přinášejí na talířku kokosový ořech se zapíchnutým brčkem s citrónem. Osvěžující 

chuť drinku není příliš výrazná, vůbec ne podobná kokosu, jak jej známe. Já si ještě dávám za 

350 Rs čokoládovo-banánové rotti s kopečkem vanilkové zmrzliny, Míša hovězí kotu rotti s kari za 

450 Rs. Hovězího je ale jen jeden kousek, zbytek vepřové a celé to je velmi pálivé. S dýškem 

100 Rs. celkem platíme 1300 Rs. Po jídle pokračujeme kolem kostela Všech svatých a Národního 

muzea zpět k východu z pevnosti. 

 

 
1,2-King Coconut Drink 

 

 
1-hovězí kotu rotti s kari, 2-čokoládovo-banánové rotti s kopečkem vanilkové zmrzliny 
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Kostel Všech svatých 

 

 
Národní muzeum 

 

Obcházíme kriketové hřiště druhou stranou a vracíme se na vlakáč pro bágly. Přežíváme 

znovu ten hnusný záchod a zastavujeme se před nádražím. Naproti přes ulici je hezká buddhistická 

svatyňka a opodál se staví hinduistický chrám. Přecházíme na autobusák, kde nás Srílančané přivádí 

na spoj do blízké Unawatuny. Sedáme dovnitř, ale řidič nám říká, že do Unawatuny jede autobus 

před námi, tenhle ne. Nechápeme, proč nás nepřivedli do toho správného a přestupujeme. Platíme 

pouhých 35 Rs. Po 4 km vystupujeme na zastávce před kopcem Rumassala. Nahoře 

máme domluvené ubytování v Jungle Beach Hostel. Pěšky se po silnici dáváme do zdolávání 

prudkého kopce. Po cestě pozorujeme kukačku koel a dronga šedobřichého. V kopci pro jistotu 

vytahuji foťák. Daří se mi vyfotit panenku bronzovou, vousáka indického a kroužícího orla 

bělobřichého. Po 0,5 km stoupání jsme na místě. 
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Galle, autobusové nádraží 

 

 
1-buddhistická svatyňka, 2-rozestavěný hinduistický chrám 

 

 
1-vousák indický, 2-panenka bronzová 
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Majitel nás hned ubytovává a za 1 noc se snídaní mu rovnou platíme 2500 Rs. Máme 

vyhovující pokoj s vlastní koupelnou. Po vybalení a aklimatizaci se chystáme k pláži Jungle Beach. 

Ubytovatel nám dává každému měsíček melounu a kupujeme si od něj na cestu 1 litr vody za 100 

Rs. Po asfaltce míjíme odbočku k první pláži a pokračujeme až k japonské pagodě míru. Kolem této 

bílé dágoby scházíme dolů hliněnou kamenitou pěšinou až k druhé pláži Jungle Beach. Je malinká 

a plná Srílančanů. Míši se do vody mezi ně nechce. Navíc má strach o věci, protože máme s sebou 

foťák, dalekohled a doklady s penězi. Ale nakonec dáváme věci na kameny, abychom je měli na 

dohled, a jdeme do moře. Voda je moc fajn, jsou malé vlny. Při koupání je krátká přeháňka, tak jen 

zakrývám batohy ručníky. Líbí se mi, jak se mladí Srílančané umějí bavit. Jedni dovádějí ve vodě, 

druzí na pláži hrají ragby, jiní zase hrají na buben a zpívají. Když už neprší, odcházíme stejnou 

cestou zpět do ubytování. Na pokoji se po sprše oblékáme do suchého oblečení. Zase prší, tak 

dopisujeme deník. 

 

 
1,2-Unawatuna, Jungle Beach Hostel 

 

 
1,2-ubytování v Jungle Beach Hostel 
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1-japonská pagoda míru, 2-pláž Jungle Beach 

 

  
1-pláž Jungle Beach, 2-venkovní hliněná kuchyň 

 

V 19 hodin chceme zajet něco nakoupit. U ubytka stojí tuktuk. Za 150 Rs. nás bere dolů na 

kraj Galle k marketu. Cestou vidíme na křižovatce bouračku, jedinou za celý měsíc! Při tak husté 

dopravě a místním stylu jízdy musíme před Srílančany smeknout. A to ta dodávka se 7 lidmi na 

korbě jen lehounce narazila do bílého Hyundaie. V obchodě kupujeme párky na večeři, toustový 

celozrnný chléb, oříšky, brambůrky, sušenky, hořčici, banány, 2 vody (jednu slazenou), toaleťák a 

mýdlo na praní – vše za 1800 Rs. Venku už je tma. Před obchodem vybíráme tuktuk na cestu zpět, 

ale na 150 Rs. nejde nikdo. Prý je to do kopce. Jeden chce za cestu dokonce 250 Rs., tak bereme jiný 

za 200. Ve 20 hodin jsme zpět. Na rohožce nám spí pes. Když ho chceme odehnat, vrčí. Až když do 

něj Míša šťouchá taškou, naštvaně s vrčením odchází. Párky ohříváme ve skromné venkovní hliněné 

kuchyni. S jídlem si sedáme ke stolečku před pokojem. Koupená hořčice k párkům je nepálivá 

a velmi chutná. Konečně nějaké jídlo bez rýže! Nadlábnutí spokojeně odpočíváme na pokoji. 

Vyprané oblečení, včetně ručníků, odmítá i přes noc schnout. 

 

Pozorované druhy: 

Unawatuna: kukačka koel, drongo šedobřichý, panenka bronzová, vousák indický, orel bělobřichý 
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19. Z Unawatuny do Deniyaye 

08. 08. 2017 
 

Probouzíme se před 8. hodinou do krásného rána. Stojím v otevřených dveřích našeho 

pokoje a kochám se, jak sluneční paprsky olizují palmové listy. Ve svěžím vzduchu je cítit pohoda. 

V 8:30 jsme už u snídaně. Chceme čaj, ale dostáváme kafe, naše první na Srí Lance. K jídlu je 

toustový chléb, skvělá čočka na kari s chilli, vajíčková omeleta a banány. Po snídani vyrážíme na 

bližší pláž Jungle Beach. Po pár minutách chůze po silničce k ní scházíme dolů pěšinou. Nikdo tady 

není, jsme tady úplně sami. Asi hodinu si užíváme ve vlnách. Dnes jsou větší, pleskavé. Snaží se 

nám svléknout plavky. V dálce za zálivem poznáváme pevnost v Galle, kde jsme byli včera. Objevují 

se první turisté a tři Srílančané chystají lehátka a bar. To my už ale odcházíme zpět do ubytování. Ve 

sprše ze sebe smýváme sůl. Sbíráme ještě mokré prádlo, které stále odmítá schnout. Vše máme 

sbaleno, můžeme vyrazit na další cesty. Naším dnešním cílem je Deniyaya, vesnice poblíž deštného 

pralesa Sinharaja. 

 

 
1-ráno před pokojem, 2-druhá Jungle Beach 

 

 
Druhá Jungle Beach 
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Pevnost v Galle 

 

Vyrážíme pěšky z kopce dolů k hlavní silnici na autobus. Po cestě opět vidíme kukačku 

koel, dronga šedobřichého a slyšíme hlas vousáka indického. Dole si zastavujeme bus a za 40 Rs. se 

dostáváme na nádraží v Galle. Protože přímý spoj do Deniyaye jede až za hodinu, v infu nám radí, 

abychom jeli do Akuressy, kde přestoupíme. Ve 12 hodin tedy odjíždíme za 124 Rs. do Akuressy. 

Tímto opouštíme jižní pobřeží a směřujeme do vnitrozemí. Řidič jede opět rychle a brzdí zbrkle na 

poslední chvíli. Děs. Na předních sedadlech cestují dva mniši. Silnice se klikatí kopcovitou krajinou. 

Po cestě vidíme první čajové plantáže a továrny. Přes dveře krámku u cesty vidím krejčího, jak téměř 

na ulici pracuje na šicím stroji. Po hodině a čtvrt jsme v Akuresse. Přesedáme na bus do Deniyaye. 

Průvodčí nařizuje paní vpředu, aby si přesedla. Na její místo si privilegovaně sedáme my. Máme 

zvláštní pocit, protože se nechceme chovat nadřazeně. Za 150 Rs. pokračujeme do Deniyaye. Za 

jízdy vidím ledňáčky hnědohlavé a menšího krokodýla, plavajícího v říčce. Ráz krajiny se úplně 

mění. Jedeme hodně do kopců samými zatáčkami. Čajové plantáže jsou vidět čím dál častěji. V nich 

vidíme i první sběračku čaje. Mezi mnohými krámky u cesty jsou i takové, ve kterých se prodávají 

balíčky betelových listů. Autobus se v jednom úseku plní k prasknutí dětmi. Ještě že sedíme! 

V 15 hodin vystupujeme v Deniyayi. 

 

 
Rýžová pole 
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Srílanské autobusy 

 

 
Typická srílanská ulice 
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První čajové plantáže 

 

 
1-krejčí v krámku u silnice, 2-prodej betelových listů 
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Deniyaya, krámky u nádraží 

 

Dáváme krátký odpočinek. Nastavujeme navigaci k ubytování, bágly na záda a jdeme. 

V blízkém marketu chceme nějaké ochucovadlo do vody, ale nemají. Kupujeme čokomlíko, které si 

cestou vychutnáváme. Zastavujeme u krámku s pečivem. Když máme vybráno, ukazujeme na 

prstech 4 kusy. Nechápavá prodavačka nám dává 2. Znovu ukazujeme 4, tak nám dává 3. Naštěstí 

přichází mladá kolegyně, tak konečně dostáváme, co chceme a platíme 80 Rs. Podle navigace 

přicházíme po delší době na místo, ale naše ubytko nikde. Ptáme se místních, ale také neví, kde to je. 

Mrzutě zjišťujeme, že nám navigace našla špatný bod na mapě. Jsme na opačné straně řeky a zašli 

jsme si pořádný kus. Už jsme docela vyčerpaní a to musíme jít 1,5 km zpět do centra. Přesto cestu 

chceme dokončit pěšky. Když se konečně vydáváme správnou odbočkou, po dalším kilometru 

přicházíme na místo. U cestičky stojí navigační tabule s namalovanou kraskou srílanskou. Jsme tu 

správně. Přicházíme k ubytování Deniyaya Guest House. Je to pěkný přízemní domek na docela 

hezkém místě. Jsou zde zaměření především na výpravy do blízké chráněné rezervace Sinharaja. Na 

Srí Lance je to poslední rozsáhlý deštný prales, který máme zítra v plánu navštívit. 

 

 
1-cesta u ubytování, 2-navigační tabule u ubytování 
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Ubytování Deniyaya Guest House 

 

 
1,2,3-ubytování v Deniyaya Guest House 

 

Vítá nás milý usměvavý pan domácí. Prostornou chodbou procházíme do jídelny, se kterou 

sousedí náš pokojík s vlastní koupelnou. Na chodbě si na stěnách prohlížíme obrázky ze Sinharaji. 

Mají tady také literaturu, týkající se tohoto deštného pralesa. Po náročné cestě jsme ale úplně hotoví. 

Dáváme si tedy nutnou sprchu a vybalujeme vlhké prádlo. V jídelně se osvěžujeme skvělým čajem, 

který nám připravili na uvítanou. Přichází se s námi na zítra domluvit průvodce Sanjaya ze Sinharaji. 

Oznamuje nám, že jako doprovod budeme mít jiného zkušeného průvodce, který však zná dobře 

místní plazy a také ptáky. Zítra v 7:30 nás vyzvedne tuktuk a celý výlet nás bude stát 6800 Rs. 

S domácím se domlouváme na večeři. Připraví nám srílanskou klasiku rice & curry. 
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V 17 hodin se zatím jdeme projít do blízkého okolí, než se setmí. Začíná tady údolíčko 

s rýží, které z pravé strany obklopuje zalesněná stráň. Levou stranou údolíčka pokračuje cestička 

s obydlími, za nimiž se schovává řeka. Jako první pozorujeme v protějších keřích snovače asijské. 

Do rýžového pole zalétají panenky bronzové. Na zídce poskakují timálie žlutozobé. Na drátech si 

prohlížíme z blízka vlaštovky cejlonské a pávíka bělobrvého. Z vrcholku kmínku v trávě číhá na 

svou kořist drongo šedobřichý. Dráty nad rýžovým polem jsou obsypané panenkami muškátovými. 

Nad polem prolétá nějaký krahujec, ale netroufáme si jej určit. Několikrát kolem nás tam a zpět 

projíždí chlapeček na kole. Když sebere odvahu, dává se s námi do řeči. Zajímá se, jak se 

jmenujeme, kolik nám je a odkud jsme. On se chlubí, že je mu 9 a že je ze Srí Lanky. Po této 

nečekané informaci děláme, že jsme hrozně překvapení a máme z toho legraci.  

 

 
1-timálie žlutozobá, 2-vlaštovka cejlonská 

 

 
1-panenka bronzová, 2-pávík bělobrvý 
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Dráty nad rýžovým polem obsypané panenkami muškátovými 

 

 
1-snovač asijský, 2-rýžový klas 
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Údolíčko s rýžovým polem 

 

Občas míjíme nějaká obydlí, odkud nás místní zdraví máváním. Pocestní psi se k nám lísají. 

Cestička nás přivádí až k mostu přes řeku. Na betonovém sloupu tady objevujeme velikého plže. 

Později jej určujeme jako akavuse ohnivého. Při návratu nad námi létají rorýsi domovní a palmoví. 

Cestou potkáváme bojácné štěně. Po podrbání nás doprovází až k ubytku. Jak se smráká, pozorujeme 

na rýžovém listu vážku. Předvádí nám blankytně modré konce křídel. 

 

  
1-akavus ohnivý, 2-vážka na rýžovém listu 
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Po návratu z podvečerní procházky se nutně dáváme do velkého prádla. Pořádně to 

potřebuje přeprat, protože už to všechno zapáchá, je to vlhké a špinavé. Děláme se s tím asi hodinu. 

Když máme všude po pokoji rozvěšené schnoucí prádlo, jdeme večeřet rice & curry. Na stůl nám 

postupně přináší velmi chutnou červenou rýži a k tomu 6 kari misek, každá s něčím jiným. V první je 

hodně vláknitý chřest, ve druhé je nějaké ovoce s velkým tvrdým středem, ve třetí je zelená 

bylinková směs, v další jsou fazolové lusky, v páté jsou kuřecí kousky a v poslední smažené chipsy 

z těsta. Vše je chuťově moc dobré. Jako dezert ještě dostáváme meloun a papáju. Sousedé 

z vedlejšího pokoje večeří u vedlejšího stolu kuřecí polévku. Po několika větách se dovídáme, že 

přijeli až z Chile. Po večeři dopisujeme deník. Prohlížíme si literaturu o Sinharaji a povídáme si 

o tom, co bychom tam zítra mohli všechno vidět. S velkými nadějemi na další nové druhy do 

birdlistu jdeme spát. 

 

 
Rice & curry 

 

Pozorované druhy: 

Unawatuna: kukačka koel, drongo šedobřichý, vousák indický 

cesta do Deniyaye: ledňáček hnědohlavý, krokodýl bahenní 

Deniyaya: bulbul šupinkový, timálie žlutozobá, ledňáček hnědohlavý, drongo šedobřichý, šáma 

stračí, vlaštovka cejlonská, pávík bělobrvý, panenka bronzová, panenka muškátová (cca 150ex), 

snovač asijský, rorýs palmový, rorýs domovní, strdimil srílanský, vrabec domácí, krahujec, plž 

akavus ohnivý 
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20. Sinharaja 

09. 08. 2017 
 

Vstáváme v 7 hodin. Připravujeme se na pěší túru do deštného pralesa Sinharaja, kde 

čekáme pořádné vlhko, vedro a pijavice. Sotva vycházíme před dům, přijíždí tuktuk. Před cestou 

dostáváme na svačinu tousty a každý 1 litr vody. Nasedáme a jedeme 12 km směr Sinharaja. Odvoz 

a svačinu máme v balíčku za 6800 Rs. včetně potřebného průvodce a vstupného do rezervace. 

Cestou nám tuktukář trhá větvičku pepře, pozorujeme promyku mungo a z mostu varana plavajícího 

v řece. Jedeme ve směru Pallegama – Mideripitiya. Někde tady k nám přistupuje náš průvodce 

a pokračujeme nahoru k pralesu. Asfaltová silnička se mění na zpevněnou, otřesné kvality. Ale to už 

vystupujeme u Sinharaja View Villa & Restaurant. Kvůli pijavicím přetahujeme ponožky přes 

kalhoty. Náš zkušený průvodce má na nohou jen trepky. 

 

 
Mapa Sinharaji 

 

Jdeme 300 metrů k lesu kolem čajové plantáže. U něj se objevují 2 kohouti kura 

srílanského, 2 timálie srílanské a dál na kraji lesa holub zelenokřídlý. Toho jediného se mi daří 

vyfotit, navíc jen rozmazaně. V lese si všímáme, jak po kmeni stromu vede dálnice drobných 

mravenců, a zíráme na velkého pavouka odpočívajícího na pavučině. Jde o nefilu chluponohou. 

 

 
1-ubohý snímek holuba zelenokřídlého, 2-mravenčí dálnice 
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Procházíme kolem vstupu Pitadeniya, ale v domku nikdo není. Je tu jen informační tabule. 

Když pokračujeme dál, objevují se 2 zoborožci srílanští. Nejsou sice tak krásní a nápadní, jako jejich 

větší příbuzní zoborožci malabarští, ale jsou to endemiti. Někde z lesa se ozývá kur dvouostruhý, 

kterého je těžké spatřit. Vysoko v korunách prolétá nějaký žlutý bulbul, ale nejde nám jej určit. Je tu 

další velká pavučina s nefilou chluponohou. Dál už procházíme temným pralesem a už je těžké něco 

spatřit. Pokud se něco ozve, je to v hustých korunách stromů. Hlasy jsou nám zcela neznámé. Klid 

pralesa narušují jen Srílančané projíždějící na motorce naší stezkou. Evidentně někde dál bydlí. 

Scházíme pár metrů k potůčku, kde nám průvodce ukazuje 2 zelené hady odpočívající na větvičce. 

Jde o samce a samici endemického chřestýšovce cejlonského. 

 

 
1-vstup Pitadeniya, 2-chřestýšovec cejlonský 

 

 
1-náš průvodce, 2-pralesové porosty 
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Dvakrát potkáváme agamu nosatou a pár dalších druhů agam. Drží se na kmenech nebo na 

větvičkách stromů. Na zemi bíle kvetou orchideje a mezi stromy je divoký durian. Několikrát 

potkáváme na zemi i na stromech obří černé mnohonožky s latinským názvem cambula annulata. 

Běžný je zde velký plž akavus ohnivý. Obdivujeme velikost spadaného listí ze stromů. Své 

zastoupení tady mají také houby. Snažíme se nestoupat do cestiček mravenců. Prales je velmi temný, 

tichý a tajemný. Po obrovských stromech se plazí veliké dřevnaté liány. V korunách se ozývá nějaký 

loskuták. Ověřujeme si podle nahrávky hlas loskutáka srílanského. Také tam pořvávají opice, nejspíš 

hulmani rudolící. 

 

  
1-tropická orchidej, 2-agama nosatá 

 

 
1,2-tropické agamy 
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1- mnohonožka cambula annulata, 2-tropická houba 

 

Přicházíme k lanové lávce přes říčku Gin Ganga. Nad námi na větvích pozorujeme 

droboučkého květozoba křivozobého. V dálce nad řekou sedí na špičkách suchých větví dva černí 

ptáci se žlutým zátylkem. Míša je prohlíží, jsou to loskutáci srílanští. Jenže než stačím prohodit 

objektivy, stíhají uletět. Za lávkou je středisko Campsite Pitadeniya, kde si dáváme pauzu. Průvodci 

dáváme 5000 Rs. na vstupné, které zde platí a někam na chvíli odchází. Svačíme první balíček toustů 

a prohlížíme si informační tabule. 

 

 
Říčka Gin Ganga 
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1-lávka přes říčku Gin Ganga, 2-středisko Campsite Pitadeniya 

 

 
Středisko Campsite Pitadeniya 

 

Průvodce se vrací a říká: „Chcete vidět velkého varana?“ S nadšením odcházíme kousek za 

středisko, kde nám ukazuje obrovitého varana bengálského. Měří dobrých 1,75 m. Nejspíš je 

pořádně nažraný, že se nechce dát vyprovokovat k pohybu. Poblíž nám ještě ukazuje hnízdo ve 

výšce našich očí. Sedí na něm nenápadný drozd srílanský. 

 

 
1-obrovitý varan bengálský, 2-drozd srílanský na hnízdě 
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Dole u centra si prohlížíme jezírko ve tvaru Sinharaji a v něm žijící endemické ryby. Jsou 

zde i malé masožravé láčkovky v květináči. V Sinharaji však rostou obrovské. Přecházíme lávku 

přes Gin Gangu zpět a pokračujeme podél jejího přítoku Aranuwa na další most. Kontrolujeme okolí 

a po stejné straně pokračujeme dál. Fotím na pavučině další nefilu chluponohou s úlovkem a velké 

vosí hnízdo. Dostáváme se na křižovatku stezek, odtud začínáme okruh na vodopády. První je 1,5 

km vzdálený Pathan-Oya Ella, což je i nejvzdálenější bod naší túry. Vydáváme se vpravo prudce 

stoupající stezkou. Míjíme mravenčí cestičky a málem přehlížíme housenku na stromě, která zcela 

splývá s jeho kůrou. Překračujeme potůčky, kde přelétá nějaký pták. Zkušený průvodce jej dohledává 

a snaží se mi jej ukázat. Mně to trvá celou věčnost, než se mi jej v tmavé džungli podaří konečně 

najít. Je to krásně zbarvený drobný ledňáček džunglový. Chvíli jej všichni tiše pozorujeme, 

pokouším se o nějakou fotku a pokračujeme dál. Džungle je tady ale tichá, jako by zde nic nežilo. 

Můj zrak upoutává sytě červené květenství nějaké tropické rostliny. Když scházíme k vodopádu, 

dáváme si pozor na nebezpečné liány, abychom se jich nedotkli. 

 

 
1-nefila chluponohá, 2-velké vosí hnízdo 
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1-křižovatka stezek, 2-nenápadná housenka 

 

 
1-ledňáček džunglový, 2-květenství tropické rostliny 
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U vodopádu Pathan-Oya Ella děláme pauzu. Průvodce si sedá, ukazuje do vody na nějaké 

rybičky a dává si nohy do vody. Míša se zouvá a následuje ho. Hned má u nohou ony rybičky, které 

neúnavně oďobávají kůži. Prý je to velmi příjemné. Jinde se za tuhle pedikúru platí nemalé peníze. 

Tady je to zadarmo a navíc v divoké přírodě. Já to jednou nohou také zkouším, ale dost mě to lechtá. 

V tom vlhkém vedru je to jinak příjemné osvěžení. Svačíme druhý balíček toustů a po příjemném 

odpočinku pokračujeme dál. V tichém pralese konečně po dlouhé době přichází trochu vzruchu. 

Nejprve se objevuje datel sultánský, jak oťukává suché větve. Ptačí hlasy upozorňují na pohyb 

v hustém podrostu. Ptáci se hledají obtížně, ale poznáváme křivozobku srílanskou a také lejskovce 

azurového s modrou hlavičkou. Přicházíme k říčce Aranuwa, odkud proti proudu vidíme na vodopád 

Kekuna Ella. Dovádí v něm skupinka turistů. My se uspokojujeme s odpočinkem tady. Nalézáme na 

kamenech nějaké pijavice. Jedna se mi snaží přisát k ruce, ale to jsem jí včas zarazil. 

 

 
1-vodopád Pathan-Oya Ella, 2-zdravotní očista 

 

 
1-zadovka datla sultánského, 2-pijavice 
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Vodopád Kekuna Ella 

 

 
Říčka Aranuwa pod vodopádem 

 

Po proudu říčky přicházíme zpět k rozcestí stezek, kde jsme už dnes byli. Odtud se vracíme 

už stejnou pěšinou zpět. Cestou pozorujeme hulmany rudolící. Průvodce našel štíhlého zeleného 

hada. Je to mírně jedovatá bičovka nosatá. Tuto stromovou užovku bere do ruky, aby nám ji ukázal 

z blízka. Věříme, že je to bezpečné a bereme si ji také do ruky. O kousek dál nás ze stromu pozoruje 

ratufa černoprstá. Na dalších stromech se s vrčením perou makaci bandaři. Míjíme lávku ke 

středisku a je dlouho klid. Když se blíží hranice pralesa, v keřových porostech se objevuje malý 

hnědý pěvec – timálie černohlavá. Chvíli šmejdí poblíž a najednou vidíme nějaký pohyb ve vyšších 

patrech lesa. Spatřujeme v něm opět zoborožce srílanského, kterého se mi daří jen rozmazaně 

vyfotit. V tu chvíli se ale kolem nás vrací ta skupinka turistů od vodopádu Kekuna Ella. Dle jejich 

reakcí nemají o přírodě ani páru. Tak si říkáme, jak jsme rádi, že na rozdíl od nich si můžeme přírodu 

maximálně vychutnat. Zoborožce už nevidíme, ale průvodce ukazuje do větví nad námi. Sedí tam 

zajímavý a krásný trogon malabarský. V to jsem už ani nedoufal. I když nemáme štěstí na krasku 

srílanskou, je to dobrá tečka za závěr. Za informační tabulí u vstupu se ještě ukazuje další ratufa 

černoprstá. Opouštíme příkrov deštného lesa a vracíme se k restaurantu. 
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1-hulman rudolící, 2-bičovka nosatá 

 

  
1-akavus ohnivý, 2-timálie černohlavá 
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1-zoborožec srílanský, 2-trogon malabarský 

 

Po vlhké tropické túře máme hroznou žízeň. Míša hned kupuje vodu, která je zmrzlá, ale pít 

se dá. Já mezi stoly naháním nějakou zelenou agamu. Na památku se fotím s průvodcem. Proti mně 

je hodně malý, má kolem 150 cm. Sice pořádně anglicky neumí, ale jelikož nám našel a ukázal 

druhy, které bychom sami nenašli, tak jsme s ním nad míru spokojení. Před odjezdem se mi tady 

ještě daří vyfotit nenápadného lepoještěra zeleného. Scházíme z kopečku k tuktuku, který už nás 

čeká. Průvodci doplácíme zbývajících 1800 Rs. Cestou dole vystupuje, loučíme se s ním a 

pokračujeme zpět do Deniyaye. Před příjezdem do ubytka si ještě necháváme zastavit u obchodu, 

kde kupujeme vodu, Sprite, čokoroládu a čokomlíčka za 1050 Rs. 

 

 
1-krotká agama, 2-lepoještěr zelený 
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1-snímek s průvodcem, 2-svoz čaje 

 

Dáváme si sprchu a Míša je unavená. Chci se kouknout k řece za domem. Odrazují mě ale 

pavučiny a pijavice, tak to vzdávám a jdu se projít po okolí jako včera. Hned u domu mám vousáka 

žlutočelého, žluvu černokápou a šámu stračí. Na protějších keřích posedává kukačka vraní.  Pár 

snovače asijského odpočívá na palmovém listu. V dálce pod kopcem sedí na suché větvi holub 

kovový, který později odlétá. Na drátě se k sobě tulí desítky panenek muškátových. Občas se ozve 

kur srílanský a nejspíš i kur dvouostruhý. Jinak tady jsou podobné druhy jako včera. Večer s pomocí 

literatury probíráme ptáky a zvířenu ze Sinharaje. Zjišťujeme, že díky návštěvě této rezervace jsme 

viděli 8 druhů ptáků, které jsme jinde na Srí Lance nespatřili. Na dnešní večeři nás včera inspirovali 

sousedé z Chile, tak si také dáváme kuřecí polévku s masem, nudlemi, zeleninou a chlebem. 

Vyrovnáváme se s domácími. Ubytování na 2 noci nás vychází na 3060 Rs., včerejší rice & curry na 

2x450 Rs., dnešní polévka na 2x300 Rs. a voda na 140 Rs. Za vše tedy platíme celkem 4700 Rs. 

Ještě dopisujeme deník a usínáme. Zítra nás čeká dlouhá cesta do centrální vrchoviny. 

 

 
1-zadovka vousáka žlutočelého, 2-holub kovový 
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1- kukačka vraní, 2-trasa túry 

 

Pozorované druhy: 

Cesta k Sinharaji: promyka mungo 

Sinharaja: kur srílanský (2ex), timálie srílanská (2ex), holub zelenokřídlý, zoborožec srílanský 

(2-3ex), kur dvouostruhý (hlas), loskuták srílanský (2ex), květozob křivozobý, drozd srílanský (2ex), 

křivozobka srílanská, datel sultánský, lejskovec azurový (1F), timálie černohlavá (1ex), trogon 

malabarský (1ex), pavouk nefila chluponohá, mnohonožka cambula annulata, plž akavus ohnivý, 

chřestýšovec cejlonský (1P), bičovka nosatá, agama nosatá (2ex), varan bengálský (1ex), ratufa 

černoprstá (2ex), hulman rudolící, makak bandar 

Deniyaya: vousák žlutočelý, žluva černokápá, šáma stračí (3ex), snovač asijský, vlaštovka cejlonská, 

vrabec domácí, timálie žlutozobá, bulbul šupinkový, panenka bronzová, panenka muškátová 

(desítky), rorýs palmový, rorýs domovní, kur srílanský (hlas), holub kovový, hrdlička kropenatá, 

kukačka vraní, drongo šedobřichý (1-2ex), ledňáček hnědohlavý 
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21. Z Deniyaye do Elly 

10. 08. 2017 
 

Vstáváme v 5:45, abychom stihli bus na 7. Plán cesty je takový, že z Deniyaye dojedeme 

busem přes Pelmadulu do Haputale a odtud vlakem do Elly. A pokud vyjde čas, stihneme zajížďku 

k vodopádu Rawana Ella. Pan domácí nám včera řekl, že cesta busem jen do Palmaduly trvá 

4 hodiny. Balíme stále vlhké oblečení, a vše ostatní. Odcházíme na 1,3 km vzdálené nádraží a při 

klidné procházce posloucháme ptáky. Přicházíme k hlavní silnici, kterou přelézá po elektrickém 

drátě hulman rudolící. Zkoušíme cestou koupit snídani, ale ve stánku to trvá. Raději pokračujeme, ať 

nám to neujede. 

 

Nasedáme na bus do Pelmaduly směrem na Ratnapuru. Míša nakonec ještě stíhá odskočit 

pro něco na jídlo. Za 110 Rs. kupuje kokosové roti a 4 prý nepálivé koblížky naslano. Autobus se 

v 7:10 rozjíždí a my platíme za cestu 320 Rs. Uzoučká silnička plná zatáček se klikatí do kopců, 

taktak se míjíme s dalšími autobusy, tuktuky a auty. Někdy je to na milimetry! Všude kolem jsou 

čajové plantáže. Jedou s námi chvíli tamilské sběračky čaje a pracovníci továren. Vystupují 

v místech, kde se cestičky ztrácí v kopcích. Po hodině zastavujeme na dvacetiminutovou 

občerstvovací pauzu. Silnička pokračuje ve stejném duchu, míjíme jen pár hinduistických svatyní. 

Asi ve 2/3 cesty se krajina mění a projíždíme borovými lesíky. Cesta se před Pelmadulou rozšiřuje. 

Trvá skutečně 4 hodiny – přijíždíme kolem jedenácté. Do 15 minut přijíždí bus č. 99, který míří na 

Haputale a je absolutně plný. Velké bágly rychle házíme do nákladního prostoru vzadu a hned 

jedeme, platíme 340 Rs. Na rozdíl od předešlého řidič jede rychle, jako by šlo o život! V zatáčkách 

to krosí tak, že se sotva držíme! Za jízdy se v uličce zapírám břichem o opěradlo. V té mačkanici je 

to skoro jak v leže. Z té úžasné jízdy dostáváme záchvaty smíchu tak, že na sebe upoutáváme 

pozornost. Míši si zas chlap pokládá hlavu na zadek a klidně spí. Po první hodině cesty, co stojíme, 

se mi daří sednout. Míša to má ve stoje ale stejně lepší, protože to od otevřených dveří příjemně 

luftuje. V závěru cesty se silnice klikatí stále do kopce. Ve 13:35 vystupujeme v Haputale, 

nacházejícím se na hřebeni kopce s dalekými výhledy. 

 

 
Haputale 

 

Je tady sice zataženo, ale zato jsou v těchto nadmořských výškách příjemné teploty. Pěšky 

se 300 metrů podél trati přesouváme na vlakové nádraží. Jízdenky budou vydávat až od 14:00, tak si 

ještě jdeme koupit pečivo. Na nádraží stojím u okýnka jako první a přicházejí další lidé, většinou 

turisté. Najednou otevírají. Chvíli trvá, než se stačíme v tom zmatku vyslovit. Nervní nedočkavá 

turistka za námi nám to dává arogantně najevo, přitom není kam spěchat. Za 2 jízdenky do Elly 

2. třídou platíme dohromady pouhých 120 Rs. Vlak má odjíždět ve 14:17 a v 15:14 má být v Elle. 
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Sedáme si zatím na sedačky na peróně. Jenže vlak dlouho nejede. Čekání si zkracuji 

pozorováním ptáků, kteří se naproti za kolejemi občas objevují. Po stromku tam poskakuje sýkora 

koňadra. Tady na Srí Lance koňadrám chybí žluté zbarvení, takže vypadají černobíle. V keřích tam 

také poznávám prinie okrovobřiché. Škoda, že jsou na focení daleko. V okolí pak jsou další běžné 

druhy. Před nádražím pracuje v kolejišti 20 chlapíků. Jsou středem pozornosti, jak ručně pokládají 

koleje. 

 

 
Nádraží v Haputale 

 

Na nástupiště přichází pracovník s velkým zvonem v ruce. Jeho hlasitým vyzváněním dává 

na vědomí, že přijede náš vlak. Ten v 15:10 konečně přijíždí. Je skoro hodinu zpožděný a navíc je 

totálně přeplněný. Nastává panika. Všichni se cpou, kam to jen jde. My se snažíme někam také 

narvat, ale s našimi velkými bágly je to nemožné. Najednou zůstáváme venku poslední a nešťastně 

se díváme do dveří, jak se turisti odmítají posunout dál do vlaku. Jedna holčina si do nich rovnou 

sedá a nám je jasné, že se tam s bágly už prostě nevejdeme. Smutně se díváme, jak náš vlak odjíždí 

bez nás. Na druhou stranu, kdybychom se tam dostali, stejně bychom byli někde ve vlaku namačkaní 

a neviděli vůbec ven. Z takové projížďky bychom ani neměli hezký zážitek. Zítra bychom tudy měli 

projíždět zpět, tak budeme mít ještě druhou šanci si tuto trasu z vlaku užít. 

 

 
1-vlak jedoucí opačným směrem, 2-příjezd přeplněného vlaku do Haputale 
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Před východem z nádraží odebírá pracovník dráhy jízdenky. Nějak ho nezajímá, že jsme ji 

nemohli použít. A navíc, po tak dlouhém čekání nás to ještě stále mrzí. On na to jen: „Smůla!“. 

Naštvaní odcházíme z nádraží. Co teď? Další vlak už nechceme riskovat, abychom nedopadli 

podobně. Jsme pro to dojet do Elly autobusem. Ale v úvahu připadá ještě tuktuk. Před nádražím už 

jich spousta čeká na kšeft. Jeden mladý tuktukář se s námi snaží usilovně dohodnout. Za jízdu do 

Elly jej nakonec ukecáváme na 1500 Rs. a vyrážíme. Cestou měníme plány. Za 500 Rs. navíc ještě 

uděláme zajížďku na vodopády Rawana Ella. Z tuktuku vidíme o hodně víc než z přeplněného vlaku. 

Ten po cestě chvíli v dálce pozorujeme. Všude v kopcích jsou čajové plantáže. Celou cestu klesáme 

k Elle, kde jsme nakonec dřív než náš vlak. Projíždíme Ellu a klesáme serpentýnami dalších 7 km 

směrem k vodopádu. Po pravici se nad námi mohutně zvedá Ella Rock a na druhé straně vrchol 

Little Adam´s Peak. Ze silnice se otevírají daleké výhledy k jihovýchodní části Srí Lanky. Na cestě 

potkáváme krávy a především početnou tlupu makaků bandarů.  

 

 
Čajové plantáže, cestou k Elle 

 

 
Protější stráně ze serpentýny z Elly k vodopádu 
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Za krátko zastavujeme přímo pod vodopádem Rawana Ella. Není divu, že je zde plno 

turistů. Na tento mohutný kaskádový vodopád je krásný výhled přímo od silnice. Nastavuji 

zrcadlovku a prosím našeho tuktukáře, aby mě spolu s Míšou před vodopádem vyfotil. Ale chce to 

dost trpělivosti. Dlouho se mu to nedaří. Mám pocit, že takovou věc drží v ruce snad poprvé 

v životě! Ale nakonec to mačká správně, tak máme na toto krásné místo hezkou vzpomínku. 

 

 
1-makak bandar u silnice k vodopádu, 2-vodopád Rawana Ella 

 

  
1,2-vodopád Rawana Ella 
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Stejnou cestou se vracíme do kopce zpět do Elly. Tam řidiče navigujeme k našemu 

dnešnímu nocovišti. Za železničním přejezdem odbočujeme vpravo a hned po 300 m jsme na 

kopečku před ubytováním Why Not. Je to moc hezké místo u malebných čajových plantáží. 

Tuktukáři platíme domluvených 2000 Rs. Ubytovává nás mladý dredatý hipík. Je to syn domácích, 

kteří tady zrovna nejsou. Má za domem malý kemp. Do skromnějšího přízemního domku máme 

samostatný boční vchod. Za malou předsíňkou je pokojík bez klimatizace s dvoulůžkem, přistýlkou, 

moskytiérou a ventilátorem a se samostatnou koupelnou. Po dlouhé době kupodivu zase nejde 

elektřina! Není tedy nač čekat. Na vlakové nádraží v Elle to máme jen kousíček. Odcházíme zjistit, 

jak to zítra provedeme s cestou vlakem, aby nás to zase nevypeklo. Jenže jak nejde elektřina, tak 

nejdou ani pokladny. A zase jsme tam, kde jsme byli. Nedá se nic dělat, ještě to můžeme podchytit 

zítra ráno před naplánovanou túrou na Little Adam´s Peak. 

 

 
Ubytování Why Not v Elle 

 

 
1,2-ubytování ve Why Not 
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Za nádražím máme štěstí na loskutáka jižního, který chvíli poletuje po vzdálenějších 

stromech. Když odcházíme od nádraží dolů k centru Elly, ve stromech se nám ukazuje květozob 

křivozobý a kruhoočko, nejspíš pruhoprsé. Při zemi se krmí tři vrabci domácí. V nedalekém centru 

potkáváme většinou turisty z Evropy. Sedáme si do jedné z mnoha restaurací, ale obsluha je tady 

velmi pomalá. Elektřina tady jde, ale asi jen díky vlastnímu agregátu. K pití máme citrónový džus. 

Na jídlo si dávám sýrovo-vaječné roti a Míša kuře s hranolkami. Přikupujeme ještě 3 vody po 90 Rs. 

Po nekonečně dlouhém čekání na účet platíme celkem 1800 Rs. včetně 10 % přirážky za obsluhu. 

Dýško navíc si už ale obsluha nezaslouží. Ceny jsou zde stejně až moc evropské. Po setmění se 

vracíme ulicí, kde v krámku u cesty kupujeme 6 slaďoučkých banánků za 80 Rs. Paní nám je 

odřezává přímo z trsu. Za hluboké tmy přicházíme k ubytku. Když Míša pouští sprchu, všímá si, jak 

z odpadu vylézají nějací velcí brouci. Já se chci taky v klidu osprchovat! No nic, beru pet lahev jako 

zbraň do ruky a mlátím je hlava nehlava. Sprchování je konečně v pohodě. Když už jde i elektřina, 

pouštíme ventilátor a relaxujeme. Ještě jdeme zaplatit ubytování, ať se zítra nezdržujeme. Domácí 

po nás chtějí za 1 noc 2500 Rs. – o 100 méně, než jsme čekali. Po chvíli už jdeme spát. Budeme zítra 

brzo vstávat, abychom stihli splnit další naplánované cíle. 

 

 
1-nádraží v Elle, 2-vrabci domácí 

 

Pozorované druhy: 

Haputale: sýkora koňadra, prinie okrovobřichá (3-4ex), vrabec domácí, majna obecná, bulbul 

šupinkový, vrána domácí 

Silnice z Elly k vodopádu Rawana Ella: makak bandar (tlupa) 

Ella: loskuták jižní, květozob křivozobý, kruhoočko pruhoprsé, vrabec domácí (3ex) 
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22. Okolí Elly a Nuwara Eliya 

11. 08. 2017 
 

Vstáváme už v 5:45, abychom vše stihli do odjezdu vlakem v 10:56. Balíme svačinu, foťák, 

dalekohled a vyrážíme na nádraží. V 6:30 si konečně bez potíží kupujeme jízdenky na předem 

vybraný vlak, kterým se projedeme centrální vrchovinou až do stanice Nanu Oya. Odtud je to už jen 

kousek do Nuwara Eliyi. Jízdenky máme do 1. třídy vyhlídkového vagónu. Jejich součástí jsou 

automaticky i místenky, tak máme jistá i svá pohodlná sedadla. Jízdu si tak užijeme se vším všudy, 

také za ten včerejšek, který nám nevyšel. Za jízdenky platíme 2500 Rs. A když už jsme v tom, 

přikupujeme ještě další jízdenky a místenky na středu 16. 8. do 2. třídy za dalších 500 Rs., kdy 

pojedeme z Kandy do Kolomba. Tak máme o další starost méně. 

 

Teď už můžeme v klidu vyrazit na vrchol Little Adam’s Peak. Na stromě, kde jsme včera 

viděli květozoba s kruhoočkem, máme dnes 2 vlhy hnědohlavé. V centru Elly bereme tuktuk 

a urychlujeme přesun. Za 150 Rs. nás veze přes 1 km do kopce na začátek túry. Odtud to máme už 

jen 2 km k vrcholku. Cestička se klikatí mezi čajovými plantážemi. Jak se chvílemi rozpadá ranní 

mlha, otevírají se krásné výhledy na protější vrchol Ella Rock. V jeho úbočí se klikatí silnice, po 

které jsme včera jeli k vodopádu. Určujeme zatím běžné druhy ptáků. Malý kluk se nám tady marně 

snaží prodat řetízky. Zatím co my si užíváme přírodu, předbíhají nás rychlejší turisté. Někteří se už 

vracejí. Byli tam nejspíš při východu slunce, ale podle mě viděli jen mlhu. Protější kopce se už 

zalívají sluncem. Při zemi hledá potravu datel ohnivý. Jak si nás všímá, vylétá na strom. Tady si ještě 

prohlížíme malého světle hnědého pěvce. Čepičku a prsa má hezky okrová. Je to nenápadná timálie 

indická. Najednou tu není sama a v čajových keřích blízko nás už jich šmejdí malé hejnko. Cestou 

potkáváme pasáka se dvěma kravami. Za stromem, na kterém se předvádí 2 vrány hrubozobé, 

začínáme prudce stoupat. Tady se nám ukazuje kruhoočko pruhoprsé. Po schodech stoupáme až 

k vrcholu a nenáročnou procházkou právě zdoláváme Little Adam’s Peak. 

 

 
Ella Rock 
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1-vlha hnědohlavá, 2-datel ohnivý 

 

 
1-timálie indická, 2-vrána hrubozobá 
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1-pasák krav, 2-silnice v úbočí Ella Rock 

 

Kruhový výhled na okolní pohoří je kouzelný. Vrchol hlídají dva sedící Buddhové na 

podstavcích. V tom pravém odpočívá jeden z místních psů. Pod vrcholem si dáváme svačinu. 

Sluníčko rozpouští poslední zbytky mlžných mraků. Při scházení schodů se nabízejí pohledy na 

protější bungalovy, stylově zasazené do krajiny. Více vpravo je vidět čajová továrna Newburgh tea 

factory. Znovu se ukazuje kruhoočko pruhoprsé a také sýkora koňadra. Potkáváme dělníky 

s mačetami, osekávající čajové keře. Dál se věnujeme ptákům. Poznáváme květozoba křivozobého, 

barevný pár suříkovce rehkovitého, strdimily srílanské a strdimily jihoindické s dlouhými zahnutými 

zobáčky. Společnost nám dělá spousta malých veverek indických. Tady se oddělujeme od naší stezky 

a odbočujeme vpravo kolem bungalovů k čajové továrně. Sběračky tady trhají čajové lístky. Jedna se 

chce nechat vyfotit, ale za to by určitě chtěla zaplatit. Fotím raději jednu z nich při sběru na dálku. 

Z ptáků jsou zde hojné vrány hrubozobé.  

 

 
Little Adam’s Peak 
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Little Adam’s Peak 

 

 
Stylové bungalovy 

 

 
Newburgh tea factory 
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1-sýkora koňadra, 2-kruhoočko pruhoprsé 

 

 
1-květozob křivozobý, 2-strdimil jihoindický 
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1-vegetace u cesty, 2-sběračka čaje 

 

Za továrnou pokračujeme kousek po silnici a odbočujeme vlevo silničkou k železničnímu 

mostu. Z lesa se ozývá výrazný hlas alexandra smaragdového, což hned ověřujeme z nahrávky. 

Chvíli tápeme a ptáme se kolemjdoucích na směr. Také si pomáháme google mapami. Míjíme 

vyhlídkové místo, odkud je nádherný výhled na pohádkový železniční most Demodara. Stáčí se mezi 

kopci na vysokých kamenných obloucích. Hned za ním železnice pokračuje tunelem. Při scházení ke 

kolejím pozorujeme na stromě šmejdící ratufu černoprstou. Teď musíme jít ještě kousek po kolejích, 

jak to dělají místní. Na Srí Lance totiž lidé naprosto běžně používají koleje jako pěší stezku. Tohle 

by u nás prostě nešlo! Po pražcích kráčíme až k mostu. Tady potkáváme pár turistů. Čekají na 

průjezd vlaku z Haputale do Elly, který má jet za pár minut. Z druhé strany mostu je mnohem víc 

lidí. Všichni mají nachystané foťáky. Jeden chlápek si tady dokonce nastavuje dron s kamerou. 

Během čekání pozorujeme 2 ozývající se loskutáky jižní. 

 

 
Železniční most Demodara 
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1,2-železniční most Demodara 

 

Dlouho je slyšet troubení pomalu blížícího se vlaku. Po chvíli projíždí kolem. Všichni 

rychle mačkáme spoušť, pak se ztrácí v tunelu. Přecházíme most za projetým vlakem. Abychom 

stihli ten náš, který pojede za hodinu a půl, musíme pokračovat pěšky po kolejích až do Elly. Asi 

bychom to v pohodě stihli, ale z časových důvodů si nakonec raději bereme tuktuk, když už jich tu 

několik čeká. Řidič trvá na 800 Rs., ale ukecáváme ho na 600. Hrbolatou cestou přijíždíme až 

pod ubytování. Od silnice fotím malebné kopečky čajových plantáží. Na vzdáleném kopci zrovna 

staví další dágobu. Ještě si dáváme sprchu, balíme se a akorát je čas vyrazit na nádraží. Zrovna tady 

opravují perón. Staveniště přeskakujeme a jdeme si ještě kousek odtud koupit něco k jídlu na cestu 

vlakem. V krámku nakupujeme čoko mlíčka, kokosovo-medové palačinky, 2 sladké rohlíky a sýrové 

křupky, vše za 500 Rs. 

 

 
1-trať se za mostem ztrácí v tunelu, 2-čajový keř 
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Směrovka k ubytování 

 

 
Malebné kopečky čajových plantáží 
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Rozestavěná dágoba na vzdáleném kopci 

 

Na nádraží už čeká plno turistů. Vlak přijíždí téměř na čas. Nastupujeme do 1. třídy. Naše 

sedadla č. 21 a 22 jsou až na konci vagónu přímo u velkého zadního okna. Sklo je před námi trochu 

naprasklé, ale výhled máme neomezený na všechny strany. Boční okna nejdou otevřít, tak budu 

muset fotit přes ušmudlaná skla. Sedadla jsou prostorná a velmi pohodlná na rozdíl od těch 

v autobusech. Před sebou máme spoustu volného prostoru na nohy a bágly. Ke klimatizaci jsou pod 

stropem přes celý stařičký vagón v řadě zavěšené ventilátorky, které při zastavení zesilují. Ve vagónu 

s námi sedí i dva mniši.  

 

 
Interiér našeho vagónu 1. třídy 
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V 11:00 vyrážíme na 3,5 hodinové cestování překrásným územím hor se zalesněnou 

krajinou a čajovými plantážemi. Za vlakem se ztrácí koleje a kolem pozvolna ubíhá krajina. Po staré 

jednokolejné trati projíždíme mnoha tunely. Vlak jede celou cestu velmi pomalu, je to samá zákruta. 

Vcelku běžně vidíme po trati chodit místní Srílančany. Před vlakem jen uhýbají a vesele nám mávají. 

Po projetí se zase hned vracejí na trať a jdou dál. Stejně tak to dělají i psi. Míjíme jeden strom 

obsypaný mnoha včelími hnízdy. Závory u železničních přejezdů jsou obsluhovány ručně a bez 

zbytečných prodlev. Žádné časové proluky jako u nás. K jednomu přejezdu přichází v řadě za sebou 

četa vojáků. Po hodině jsme v Haputale, odkud jsme včera zklamaně odcházeli. U NP Horton Plains 

projíždíme Pattipolou, kde je nejvýše položená železniční stanice na Srí Lance v nadmořské výšce 

1897,5 m. Za ní míjíme velkou továrnu na mléko a spoustu políček se zeleninou, které se tady 

v horách daří. Ve stanici Ambewela čekáme na jeden protijedoucí vlak téměř hodinu. Je dost 

přeplněný a ve všech otevřených dveřích někdo za jízdy posedává. V dálce pak vidíme několik 

vysokých vodopádů. Jednu stanici před Nanu-Oya předčasně opouštíme sedadla a poslední kousek 

cesty tak stojíme v uličce. Chvíli se tady kochám krajinou otevřenými dveřmi a fotím jedoucí vlak. 

 

 
Srílančané běžně chodí po trati 

 

 
1-čajové plantáže, 2-stanice Haputale 
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Četa vojáků 

 

 
Horská trať 
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Pattipola, nejvýše položená železniční stanice na Srí Lance 

 

 
Horská políčka se zeleninou 

 



235 

  
1-jeden z mnoha tunelů, 2-přeplněný protijedoucí vlak 

 

 
Jízda horskou tratí 
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Po půl třetí v Nanu-Oya vystupujeme. Rychle procházíme nádražím ven. Všude se nabízejí 

tuktukáři. My jdeme kolem nich asi 200 metrů až k autobusům. Ty už čekají na cestující jedoucí do 

Nuwara Eliyi. Nastupujeme a z okna koukáme na malou mešitu. Do cíle je to 6 km, cestu máme za 

50 Rs. Projíždíme kolem několika hliněných stěn s velkými nápisy společností čajových plantáží. Po 

20 minutách přijíždíme do nejvýše položeného města na Srí Lance – Nuwara Eliya. Vystupujeme na 

křižovatce u dostihového stadionu. Voláme ubytovateli a domlouváme se, že za chvíli dorazíme. 

Chytáme tuktuk, jehož řidič má na hlavě zimního kulicha. Při 22 °C z toho máme hroznou srandu. 

Srílančanům je tady očividně zima! Pro nás je to naopak velmi příjemné. Stačí si vzpomenout na 

pekelné první dny po příletu. 

 

 
1-příjezd na nádraží v Nanu-Oya, 2-nápis čajové společnosti 

 

 
1-zimomřivý tuktukář v Nuwara Eliyi, 2-výšlap k ubytování 
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Za 200 Rs. nás podle našeho navigování veze kolem Lake Gregory k našemu ubytování v 

jižní části města. Jedeme přes 2 km a místo příjezdové ulice však vedou vzhůru k ubytku dlouhé 

a příkré schody. Jdeme tedy pěšky nahoru. A je to docela náročná zatěžkávací zkouška. Stejný výšlap 

s námi sdílejí 2 Srílančané, kteří také těžce funí. Jdou dokonce do stejného ubytka. Jeden prohlašuje, 

že už nikdy dolů nejde! Ubytování Niwahana Lake View je v částečně rozestavěném domě. Stojí 

skoro až nahoře. Z terasy před domem je nádherný výhled na jezero Gregory Lake a na okolní kopce 

s nejvyšší horu Srí Lanky – Pidurutalagalu s nadmořskou výškou 2555 m. Po chvíli přichází z vrchu 

od správné příjezdové cesty náš ubytovatel. Je to mladý, usměvavý a ochotný mladík. Zabydlujeme 

se na pokoji. Klimatizaci nemáme, byla by tu naprosto zbytečná. Jen koupelnu s wc máme společnou 

pro všechny. Tady strávíme celkem 3 noci. Na zítřejší ráno přes domácího domlouváme výlet do 

horského NP Horton Plains. Auto s řidičem bude za 3500 Rs., vstupné má stát 6800 Rs. za oba.  

 

 
1,2-ubytování Niwahana Lake View 

 

 
1,2-ubytování v Niwahana Lake View 
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Výhled na jezero Gregory Lake 

 

Vyrážíme dolů někam na jídlo. Před domem máme sýkoru koňadru, vránu hrubozobou 

a vrabce domácí. Tentokrát jdeme k horní příjezdové cestičce a po ní se vydáváme dolů. Ještě z 

vrchu si užíváme výhledy na malebné čajové plantáže a část Nuwara Eliyi. Zvláštně se tady ozývá 

nějaký nenápadný hmyz, jako když ťukají dřívka o sebe. Po cestičce scházíme serpentýnou až dolů k 

hlavní silnici u jezera Gregory Lake. Poblíž mostu posedávají nad vodou kormoráni menší a 

indomalajští. U jezera jsou různé atrakce – kolotoče, koníci, skákací hrad, vodní skútry, šlapací 

labutě, loďky aj. Přecházíme silniční most, za kterým je u břehu jezera hausbót s čínskou restaurací. 

My jdeme naproti k prostranství se stánky, za nimiž využíváme WC. Chtěli bychom jít dál, ale 

zastavuje nám tuktuk. My v něm překvapeně poznáváme našeho domácího. Nabízí nám svezení 

zdarma do centra města. My samozřejmě nabídku bereme. 

 

 
Čajové plantáže a část Nuwara Eliyi 
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Most u jezera Gregory Lake 

 

 
1-vegetace u cesty, 2-kormorán menší 
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Ve městě si všímáme domů v anglickém stylu. Je tady plno lidí a panuje tu čilý ruch. 

Kupujeme si poprvé hopper – srílanskou specialitu. Je to taková mistička z rýžového těsta, která se 

dělá v malé pánvičce s vajíčkem. Jeden stojí 50 Rs. a je velmi dobrý. Procházíme rušnou centrální 

ulicí plnou obchodů. Jeden z nich má i Baťa. Za hlavním autobusovým nádražím se jdeme podívat 

k Victoria parku. Tam se ale vydáme až jindy, dnes už je na to pozdě. U pouličního prodejce si 

kupujeme výborný smažený brambor na špejli. Přes cestu si prohlížíme trhy s ovocem a zdá se nám 

dost drahé. Kupujeme jen kilo banánů za 100 Rs. Po návratu na centrální ulici jdeme do marketu a 

kupujeme jídlo na zítra za 625 Rs. Jen vodu nebereme, je tu drahá. Před marketem ještě kupujeme 

jakési smažené malé těsto a svačinu na zítra za 160 Rs. Nacházíme ještě obchůdek, kde mají nevalně 

vypadající kuřecí maso. Bereme tu na pití 3 levné 1,5 l vody po 80 Rs. a Fantu za 230 Rs., celkem 

tedy za 470 Rs. V dalším krámku si bereme s sebou jídlo na večer – 2x sýrovo kuřecí kottu roti, 

zabalené v termo boxu, za celkem 900 Rs. 

 

 
1-stánek s hoppery, 2-příprava hopperu 

 

 
Nuwara Eliya, hlavní autobusové nádraží 
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Typická místní architektura 

 

 
Trh s ovocem 

 

 
1-rušná ulice s obchody, 2-vystavené mořské plody v marketu 
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Na nádraží sedáme do busu směr Badulla k jezeru pod ubytkem. Za cestu platíme pouhých 

26 Rs. Je tak plný, až máme strach, že nestihneme včas vyskočit. Vystupujeme nakonec trochu dřív. 

Cestou fotím jezero. Tady jej lemuje parčík, ale nechce se nám za vstup platit zbytečné vstupné 

200 Rs./os. Zrovna se stmívá a obloha je zbarvená do růžovo-oranžova, což jsme dosud nikdy 

neviděli! Procházíme kolem hausbótu s čínskou restaurací a hned za mostem zahýbáme na cestičku 

vzhůru k ubytování. Při stoupání nám opět náhodně zastavuje tuktuk s našim domácím. Usnadňuje 

nám výšlap a bere nás opět zadarmo až k ubytování. Je to bezva, protože je to opravdu pořádný 

kopec. Na pokoji si vychutnáváme koupené jídlo a dáváme si sprchu. Ve 21 hodin jdeme spát. 

 

 
Parčík u jezera 

 

 
Hausbót s čínskou restaurací před kopcem s ubytováním 

 

Pozorované druhy: 

Ella: vlha hnědohlavá (2ex) 

túra na Little Adam’s Peak: majna obecná, skalník indický, kruhoočko pruhoprsé, datel ohnivý, 

timálie žlutozobá, timálie indická (cca 5ex), vrána hrubozobá (2ex), sýkora koňadra, květozob 

křivozobý, strdimil srílanský, strdimil jihoindický, suříkovec rehkovitý (1P), veverka indická 

cestou k mostu Demodara: alexandr smaragdový (hlas), loskuták jižní (2ex), ratufa černoprstá 

Nuwara Eliya: sýkora koňadra, vrána hrubozobá, vrabec domácí, kormorán menší, kormorán 

indomalajský 
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23. NP Horton Plains 

12. 08. 2017 
 

Vstáváme ve 4:30, protože máme na 5 hodin domluvené auto s řidičem do Horton Plains. 

Když jsme nachystaní, před pokojem už nás čeká mladý pan domácí: „Auto už čeká, tak ať se vám 

tam líbí.“ Vycházíme z ubytka pár schodů nahoru, kde na nás čeká řidič s bílou pohodlnou a 

prostornou dodávkou. V autě má křížek a Ježíše, zřejmě je křesťan. Odjíždíme za tmy přesně 

v 5. Dole u jezera se dáváme vpravo. Naším směrem se postupně přidávají další auta, dodávky a pár 

tuktuků. Projíždíme přes Ambewelu a Pattipolu, což jsou místa, kudy jsme včera projížděli vlakem. 

Před 6. hodinou přijíždíme k parku. Na otevření pokladny už tady čeká spousta aut. Zatímco čekám 

v autě, Míša jde do dlouhé řady koupit vstupenky. V 6 otevírají jednu pokladnu a po chvíli i druhou – 

v té platí za vstupné a za vjezd do parku celkem 6920 Rs. Už to trvá dlouho, tak jsem trochu 

netrpělivý. Konečně se oba vracejí. Kličkujeme mezi čekajícími auty a projíždíme kontrolním 

stanovištěm. Jedeme ještě 4 km. Cestou vidíme pasoucí se sambary indické. V 6:30 jsme na 

parkovišti a vystupujeme z auta, které na nás tady bude celou dobu čekat. 

 

Jdeme hned ke vstupu do parku, kde kontrolují batohy. Na ceduli čteme, že plasty zabíjejí 

zvířata. A proto zaměstnanci parku všem vyhazují plastové obaly, které nahrazují papírovými a z pet 

lahví strhávají etikety. Můj batoh, asi ve zmatku, nekontrolují. V řadě se nás snaží drze předběhnout 

dvě blonďaté turistky. Jedné to vychází, druhou nepouštím se slovy „My tu byli dřív, sorry.“ Byla 

dost překvapená, ale moji důraznou češtinu pochopila. Jednoduchá pravidla by snad mohli dodržovat 

všichni?! 

 

 
Návštěvnické centrum Horton Plains 
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Teď už máme konečně dost volnosti a vyrážíme na túru. Před námi se rozprostírá rozsáhlé 

horské území s kopcovitou náhorní plošinou. Jsme tu mezi prvními, ale je nám jasné, že budeme 

potkávat turisty během dne čím dál častěji. Všichni míří především na vyhlídku World’s End 

a Baker’s Fall. My si především chceme užít místní přírodu a pozorování horských ptačích druhů. 

Mezi prvními vidíme ozývajícího se cistovníka rákosníkového, sedícího na vrcholku stromku. 

V příkopu u cestičky hledají potravu dvě lindušky rýžové. V lučních porostech jsou místy kapradiny 

a četné keře pěnišníků, na kopcích jsou působivé porosty deštníkových stromů. Široká dlážděná 

cestička nás po půl hodině přivádí k rozcestníku, kde začíná 7 km dlouhá okružní stezka. My volíme 

jít vpravo podél horského potoka Belihul Oya směrem k vodopádu Baker’s Fall a následně až k 

vyhlídce World’s End. Touto méně pohodlnou stranou jde totiž méně lidí. 

 

 
Krajina Horton Plains 

 

 
Začátek túry 
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1-cistovník rákosníkový, 2-rozcestník 

 

 
1-mapa túry, 2-pěnišník 
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Potkáváme další sambary indické. Zastavujeme se u porostů pěnišníků, kde poletuje několik 

drobných ptáků. Určujeme pár bramborníčka černobílého, kruhoočko srílanské a sýkoru koňadru. 

V okolí poletují další cistovníci rákosníkoví a vrány hrubozobé. Ze zalesněných porostů se ozývají 

nějací ptáci, ale nejde je spatřit. Hlasy patří bulbulům srílanským, jak později zjišťujeme. Z lesa 

občas vycházejí hlasy hulmanů rudolících. Kolem nás prochází hlučná skupinka východních Asiatů. 

Jako stádo ovcí spěchají na Konec světa. My se na rozdíl od nich kocháme přírodou. Kolem nás 

rychle prolétá zde vzácný kos černý. Taktak si jej stíhám všimnout. 

 

 
Říčka Belihul Oya 

 

 
Krajina Horton Plains 
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Sambaři indičtí 

 

 
1-bramborníček černobílý, 2-kruhoočko srílanské  

 

 
Říčka Belihul Oya 
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1-sýkora koňadra, 2-cistovník rákosníkový 

 

V lesíku klesáme k odbočce k Baker’s Fall. Po schodech scházíme dolů. Využíváme toho, 

že je tu málo lidí, tak se fotíme a chvíli se kocháme výhledem na krásný kaskádový vodopád. 

Vylézáme schody zpět a pokračujeme dál. Místy to tu pěkně klouže. Před půl 9. vycházíme z lesíka. 

Začíná být horko a sundáváme mikiny. Pokračujeme stezkou podél malebného údolí s potokem a 

lučními porosty. V dálce na nich odpočívá další stádečko sambarů indických. Okolní kopce tvoří 

lesy. V travinách fotím lindušku rýžovou. V závěru údolíčka létá nad loukami několik vlaštovek 

vrchovištních. Po chvíli přicházíme na World’s End a podle očekávání je zde hodně lidí. Údolí pod 

námi padá do hloubky 870 m. Z vyhlídky je úžasný výhled na jih ostrova. V dálce je vidět rozsáhlá 

vodní nádrž NP Uda Walawe a 80 km odtud se v oparu rozprostírá oceán. Dělám pár snímků a také 

se tu necháváme na památku společně vyfotit. 

 

 
1-pěšina k vodopádu, 2-u vodopádu Baker’s Fall 
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Baker’s Fall 

 

 
Krajina Horton Plains 
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Sambaři indičtí 

 

 
1-sambar indický, 2-linduška rýžová 

 

 
Na vyhlídce World’s End 
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1,2-výhled z World’s End 

 

 
Výhled z World’s End 
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Pohled z vyhlídky dolů 

 

Odtud už okruh pokračuje zpět druhou stranou. Po 0,5 km nás ještě čeká jedna vyhlídka, 

Little World’s End. Stezka teď prochází horským pralesem. Každou chvíli zastavujeme a hledáme 

ozývající se ptáky. Na suchých větvích se nám ukazuje nápadný namodralý pták, lejsek srílanský. 

Chvíli na to slyšíme krásné pronikavé hlasy. Pomáháme si nahrávkou a konečně vidíme původce – 

křivozobky srílanské s nápadným bílým nadočním proužkem. Jenže jsou neustále v pohybu 

a schovávají se v hustém porostu. Jen párkrát se nám je daří zahlédnout. Kolemjdoucí se nechápavě 

snaží zjistit, co že to pozorujeme? Pokračujeme kousek dál a turisti nás upozorňují na opici, sedící 

nízko ve větvích. Hulman rudolící si tam něco chutného oškubává ze stromu. O kousek dál vidíme 

a slyšíme další křivozobky srílanské a také se nám konečně ukazuje bulbul srílanský. Do toho se 

objevuje žlutý ptáček s šedavou hlavičkou. Je to lejsek šedohlavý. U stezky si prohlížíme informační 

tabuli s vyobrazením ptačích horských endemitů. S radostí zjišťujeme, že jsme právě teď všechny 

3 druhy pozorovali. 

 

 
1,2-lejsek srílanský 
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Hulman rudolící 

 

 
1-křivozobka srílanská, 2-lejsek šedohlavý 
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To už přicházíme na malý konec světa – Little World’s End. V dálce krouží velký dravec, 

ale nemáme na to ho určit. Útes pod námi má výšku 270 m a výhled je opět úžasný, téměř jako 

z World's End. Vyrážíme dál. Cestou se nám ukazuje opět sýkora koňadra, květozob křivozobý a 

další bulbul srílanský. Tohoto žlutého fešáka se mi konečně daří vyfotit. Jdeme za skupinkou Asiatů, 

před kterými se po stezce prochází slepice. Je to samice kura srílanského. Snaží se ji vyfotit 

mobilem. Jdou rychle k ní, což k naší smůle vede jen k tomu, že ji plaší. Na rozdíl od nich mám 

naštěstí teleobjektiv a stíhám ji předtím zachytit z dálky. 

 

 
Little World’s End 

 

 
Little World’s End 
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Stezka v Horton Plains 

 

 
1-bulbul srílanský, 2-slepice kura srílanského 
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Vycházíme z lesa a mezi lučními porosty nás stezka přivádí zpět k rozcestníku. Dlážděnou 

cestičkou se vracíme zpět ke vstupu. Jdeme se ještě podívat do návštěvnického centra, zaměřeného 

na přírodu Horton Plains. V 11:30 přicházíme na parkoviště k autu, kde na nás náš řidič už mává. Za 

stále slunečného počasí odjíždíme zpět do Nuwara Eliyi. Kocháme se okolní krajinou a výhledy na 

vzdálené hory. Mezi nimi se v dálce vypíná majestátná Adamova hora, jedno z předních posvátných 

míst na Srí Lance. Při sjíždění serpentýn obdivujeme kolem silnice obrovské kapradiny, vypadající 

jako z období mladších prvohor. Projíždíme Pattipolou, kolem velké továrny na mléko, přes 

Ambewelu, kolem větrných elektráren a přehrady. Cestou míjíme čajové plantáže, jehličnaté i 

listnaté lesy a louky s pasoucími se stády krav s volavkami. 

 

 
Stezka zpět ke vstupu 

 

 
Silnice před vstupem do Horton Plains 
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Výhled na Adamovu horu 

 

 
Obrovské kapradiny u horské silnice 

 

 
1,2-krajina po cestě z Horton Plains 
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Ve 12:45 přijíždíme nad ubytko a za dnešní dopravu platíme řidiči domluvených 3500 Rs. 

Když přicházíme k domu, na terase si s kouskem pečiva pohrává vrána hrubozobá a přidávají se k ní 

i vrabci domácí. Svítící sluníčko umocňuje krásný výhled na okolní krajinu. Dopřáváme si nutný 

odpočinek a vychutnáváme si mlíčko se sušenkami. Kontrolujeme prádlo, které nám přes noc v tom 

chladu a vlhku neschlo. Usychá, až když jej necháváme chvíli venku na sluníčku. 

 

  
1-příjezd k ubytku, 2-vrána hrubozobá 

 

 
Krásný výhled na okolní krajinu 
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Na okolních kopcích se začíná zatahovat. Přesto jsme rozhodnutí vyrazit do centra Nuwara 

Eliyi na prohlídku Victoria parku. Ve 14:30 scházíme schody k hlavní silnici a chytáme tuktuk. 

Smlouváme ho z 300 Rs. na 250. Vystupujeme u hlavní brány a za vstup platíme 300 Rs./os. Park je 

už od začátku hezký a čistý. Jsou zde jezírka, ornamentální zahrady, upravené květinové záhony, 

trávníky a stromy s popisky. Srílančané se v parku baví hrou na bubínky a tancem. My se opět 

zaměřujeme na ptáky. Běžné jsou nebojácné šámy stračí. Na hnízdo v koruně stromku nosí materiál 

panenka muškátová. Na ornitologický význam upozorňuje informační tabule o avifauně Victoria 

parku. To nás inspiruje zkusit nalákat brhlíka červenozobého. A odpověď na nahrávku jeho 

přítomnost potvrzuje. Později se nám daří další brhlíky objevit. Na volném prostranství je také 

volavka hnědohřbetá, 2 vrány hrubozobé, nejméně 3 alexandři malí a veverky indické. Jenže to už 

začíná krátká přeháňka. 

 

 
1-hlavní brána do Victoria parku, 2-informační tabule o avifauně 

 

 
Victoria park 
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1-šáma stračí, 2-panenka muškátová 

 

 
1-šáma stračí, 2-brhlík červenozobý 
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Z parku vycházíme branou blíž k centru, kam si jdeme nakoupit něco k jídlu. Za 200 Rs. 

kupujeme 2 lahve vody a 2 kousky pečiva. K večeři si s sebou bereme za 800 Rs. kuřecí rýži a 2 

pečiva s párkem. Míša ještě za 24 Rs. kupuje 3 propisky, protože naše dvě už dopsaly. Po nákupu 

chceme jet zpět busem jako včera. Na nádraží nám ale průvodčí autobusu odjíždějícího naším 

směrem tvrdí, že tam nejede. Nakonec nás do něj ale druzí navádějí. Kupujeme lístky za 24 Rs. Ale 

ještě před jezerem nám průvodčí říká, ať vystoupíme. Jdeme tedy pěšky kolem jezera a zábavního 

parku ještě asi 1 km. Všímáme si několika keřů ostříhaných do tvaru ptáků. Za mostem jsou 

2 volavky rusohlavé, 1 volavka stříbřitá a u břehu se vystavuje linduška rýžová. Na druhé straně 

poblíž mostu opět identifikujeme kormorány menší a indomalajské. To už ale zase začíná pršet, tak 

roztahujeme deštníky a vylézáme prudké schody k ubytku. Dáváme si teplou sprchu, večeříme, 

dopisujeme deník a jdeme spát. Celou noc prší, tak snad se to do rána vybere. 

 

 
1-keř ve tvaru ptáka, 2-linduška rýžová u jezera 

 

Pozorované druhy: 

NP Horton Plains: cistovník rákosníkový, linduška rýžová, bramborníček černobílý (1P), kruhoočko 

srílanské, sýkora koňadra, vrána hrubozobá, bulbul srílanský, kos černý (1ex), vlaštovka vrchovištní 

(4ex), křivozobka srílanská, lejsek šedohlavý, lejsek srílanský, květozob křivozobý, kur srílanský 

(1F), sambar indický, hulman rudolící 

Victoria park: šáma stračí, panenka muškátová, brhlík červenozobý, volavka hnědohřbetá, vrána 

hrubozobá, alexandr malý (3ex), veverka indická 

Nuwara Eliya: vrána hrubozobá, vrabec domácí, kormorán menší, kormorán indomalajský, volavka 

stříbřitá (1ex), volavka rusohlavá (2ex), linduška rýžová (1ex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

24. Hakgala, Ramboda a továrna na čaj 

13. 08. 2017 
 

Vstáváme v 6:30. Počasí je hezké, slunečné a já už vyhlížím ptáky. Dnes chceme po ránu 

navštívit botanickou zahradu v Hakgale a odpolední výlet k vodopádu Ramboda spojit s prohlídkou 

čajové továrny Blue Field Tea Gardens. Pomalu se tedy chystáme a odcházíme po schodech dolů 

k jezeru čekat na autobus. Po chvilce si ho stopujeme. Dávají nám opět místa vpředu a platíme 

70 Rs. za cestu. Během ní zastavujeme u hinduistického chrámku. Průvodčí jde k Buddhovi, sundává 

kšiltovku, zapaluje vonné tyčinky a můžeme pokračovat dál. 

 

Po 6 km přijíždíme do Hakgaly. Vystupujeme přímo u vstupu do zahrady. Už mají otevřeno, 

tak jdeme koupit vstupenky. Počítali jsme s 1100 Rs./os., ale 1 lístek už turisty stojí 1500 Rs. Ke 

vstupence dostáváme také informační letáček s mapkou. V 7:40 procházíme branou, kde je napsáno 

datum založení roku 1861. Celá zahrada je rozdělena na několik částí. Jdeme nejdříve k centrálnímu 

rybníčku. Sedáme si do prázdného altánku posnídat. U rybníčka postává volavka hnědohřbetá 

a u altánku poletují nějaká kruhoočka. Kolem umělého jezírka ve tvaru Srí Lanky procházíme 

k dolní květné zahradě. Ozývají se hulmani rudolící, čtyři z nich v korunách stromů objevujeme. 

Také zde vidíme vrány hrubozobé a do toho je slyšet hlas bulbula srílanského. Před námi přechází 

stezku velký brouk nosorožík. 

 

 
Hakgala:1-vstup do botanické zahrady, 2-informační tabule 

 

 
1-hulman rudolící, 2-nosorožík 
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Delší dobu také vnímáme hlas, patřící vousáku žlutočelému. Snažíme se jej objevit. Daří se 

nám jej nakonec zahlédnout v koruně stromu, i když jen v protisvětle. Procházíme okouzlující 

růžovou zahradou a pokračujeme do horní květné zahrady. Prohlížíme si americkou agáve, na jejíž 

listech jsou vandaly vyryté nápisy. Nahlížíme do malého skleníku a procházíme nad růžovými 

zahradami do horní části. Na obloze krouží nějaký tmavý dravec, nejspíš orel indomalajský. 

V altánku před námi se mačká plno mladých Srílančanů. Fyzického kontaktu si s oblibou užívají 

očividně více, než my Evropané. Horní část parku už není upravená, je divočejší. Před ní si užíváme 

pozorování páru křivozobek srílanských, které se mi konečně daří lépe nafotit, stejně jako 

roztomilého krejčiříka obecného. Také se tu objevuje bulbul šupinkový a sýkora koňadra. 

 

 
Růžová zahrada 

 

 
1-skaliska nad Hakgalou, 2-americká agáve 
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1-křivozobka srílanská, 2-krejčiřík obecný 

 

Horní neupravenou stezkou přecházíme až do japonské zahrady a dále do skalnaté zahrady. 

Tady pozorujeme brhlíky červenozobé, lejska srílanského a suříkovce pruhokřídlého. Pokračujeme 

dál do části s hustými porosty obrovitých kapradin, kde si připadáme jako v pravěku. Odtud 

procházíme arboretem s porosty borovic, kafrovníků, přesličníků, akácií a eukalyptů. Jižní zahradou 

se dostáváme zpět ke vstupní bráně. Při scházení schodů překročujeme psa, se kterým to ani nehne. 

Když procházíme východem, musíme se prodírat velkou skupinou muslimů s dětmi, kteří lhostejně 

odmítají uhnout. Dostáváme se na ulici a čekáme na autobus. 

 

 
Japonská zahrada 
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1-brhlík červenozobý, 2-lejsek srílanský 

 

 
1-suříkovec rehkovitý, 2-porosty v kapradinové části 
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1,2-výhled z jižní zahrady 

 

Po 10 minutách odjíždíme za 70 Rs. zpět do Nuwara Eliyi. Projíždíme kolem hezkých 

terasových políček. Řidič jede jako vrah. Neustále někoho v zatáčkách předjíždí, i když se to nedá. 

Když se přitom několikrát v protisměru s někým potkáváme, musíme dokonce zastavovat. U 

Gregory Lake se takhle potkáváme najednou dokonce tři – 2 autobusy a dodávka! Řidiči autobusů po 

sobě řvou. Chyba je ale jednoznačně na našem řidiči, když si v nepřehledných zatáčkách klidně 

předjíždí. Vražedná mise naštěstí na nádraží končí. Jen doufáme, že s takovým řidičem už nikdy 

nepojedeme. V centru si kupujeme naše oblíbená mlíčka a nějaké jídlo s pitím na další cestu. 

Nasedáme na bus do 22 km vzdálené Rambody. Za cestu, která trvá 45 minut, platíme 150 Rs. Celou 

dobu sjíždíme nekonečnými serpentýnami z kopce. Všude kolem jsou čajové plantáže. 2 km před 

Rambodou míjíme čajovou továrnu, kde se chceme zastavit na zpáteční cestě. O kilometr dál 

projíždíme kolem vodopádu Puna. 

 

 
Terasová políčka 
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Vystupujeme u vodopádů Ramboda. Nejdříve si z mostu prohlížíme prostřední kaskádu. Na 

tu spodní pod mostem není vidět. Když se chceme podívat výš k vodopádu, zastavují nás 

u nenápadné pokladny. Přijde nám zbytečné za to platit, tak tam nejdeme. Jsme rozhodnutí si raději 

prohlédnout spodní kaskádu, která je nejhezčí a zdarma. Jdeme kousek až k silničnímu tunelu. Po 

jeho boku vycházíme pár schůdků, odkud máme krásný výhled na nedaleký vodopád Puna a okolní 

kopce. Sedáme si tady a svačíme. Přichází hodný pes a lehá si klidně vedle nás. Celou dobu nám 

dělá společnost. Kolem nás poletuje tropický motýl. Po odpočinku scházíme prudce dolů k hotelu 

Ramboda Falls. Uvnitř na recepci nám ukazují, kudy jít. Žádné vstupné se neplatí. Tak scházíme přes 

3 patra dolů a vycházíme z hotelu na krásnou vyhlídku u spodní části vodopádu. Je to tu moc hezké. 

Musíme využít toho, že jsme tady sami a děláme společnou fotku. 

 

 
Vodopád Puna 

 

 
Vodopád Puna 
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1-společník při svačině, 2-tropický motýl 

 

  
1,2-vodopád Ramboda 

 

Vše máme nafocené, tak se vracíme zpět. Půl hodiny čekáme na autobus, což je na místní 

poměry nezvykle dlouho. Ten nám zastavuje přecpaný, ale naštěstí jedeme jen 2 km zpět k čajové 

továrně. Za svezení platíme pouhých 20 Rs., což vychází asi na 3,50 Kč. Vystupujeme v kopcích 

u továrny Blue Field Tea Gardens, stojící u čajových plantáží. Od r. 1921 je zde muzeum výroby. 

Jdeme na zajímavou prohlídku, která je zdarma. Hned se přidáváme k dalším 3 Srílančanům. 

Výrobou nás provází sympatická mladá průvodkyně a popisuje nám celý proces zpracovávání čaje.  
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1-Blue Field Tea Gardens, 2-prohlídka muzea výroby čaje 

 

Dozvídáme se, že každá sběračka nasbírá za 8 hodin práce 20 kg čerstvých čajových lístků. 

Ty se pak vysuší na 55 % vlhkosti. Při deštivém počasí se továrna vytápí horkým vzduchem. Pak se 

lístky nasekají, protřídí se, malé propadnou do košíků, velké se znovu posekají. Pak se lístky 

fermentují (oxidují) a je z nich černý čaj. Pak se čaj dosušuje a třídí elektromagnetickým přístrojem 

od stonků a také podle struktury. Každé 2 dny se vyprodukuje 1000 kg čaje. Venku nám ještě 

ukazuje 8 druhů čajů, které se produkují. Čím jsou jemnější, tím mají výraznější chuť a více kofeinu. 

První jsou odstupňované od celých lístků až po prach – Zelený čaj, OP, Pekoe, BOP, BOPF a Dust 

NO.1. Z jiné odrůdy jsou bílé čaje Golden tips a Silver tips. Po prohlídce jdeme do protějšího 

obchůdku s čaji, kde chceme konečně nakoupit nějaké suvenýry. Věnujeme tomu snad půl hodiny! 

Mají toho tady neuvěřitelnou spoustu. Tolik všelijakých balení a různých druhů čajů jsme ještě 

neviděli! Nakonec toho kupujeme tolik, že to vychází na šílených 5000 Rs. Hned vedle je i čajová 

restaurace s místními produkty, ale tam už se nám nechce. 

 

 
1,2-stroje na výrobu čaje 
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1,2-obchůdek s čaji a restaurací 

 

Je 14:25 a čekáme na autobus zpět do Nuwara Eliyi. Ten přijíždí po půl hodině a kupodivu 

nepřeplněný. Jedeme za 100 Rs. Po chvilce zastavujeme na 15 minutovou pauzu. Cestující se 

občerstvují a protahují. Postupně se autobus naplňuje k prasknutí a cestou krátce prší. Asi po hodině 

přijíždíme zpět na autobusák v Nuwara Eliyi. Jdeme si sednout do blízkého Victoria park 

restaurantu. Objednáváme si kávu, sprite a hamburgery s hranolky. Celé je to velmi chutné. Platíme 

za vše 1500 Rs. včetně dýška a poplatků za služby. 

 

 
1,2-Victoria park restaurant 

 

V marketu ještě kupujeme pečivo na ráno. Vedle v bufetu pak nudle, ať máme něco na 

večer. Na autobusáku je nějaký zmatek, tak k jezeru Gregory Lake raději jedeme za 200 Rs. 

tuktukem. Vystupujeme ideálně až u mostu. Stejně jako včera jsou tady opět na svém místě 2 

volavky rusohlavé a jedna volavka stříbřitá. Přes cestu je zase několik kormoránů menších a nejméně 

1 kormorán indomalajský. Ještě dole si kupujeme vodu a pěšky se vracíme k ubytování. Na drátě 

sedí sýkora koňadra. Po cestě nahoru vidíme ozývající se kukačku vraní a kruhoočko pruhoprsé. 

Také hodně vrabců, vrány hrubozobé, šámy stračí a bulbula šupinkového. Na pokoji se zbavujeme 

batohů s nákupem a ještě před setměním se jdeme na chvíli podívat nad ubytko. Ve velké mlze nás 

tady překvapuje pár bramborníčka černobílého, sedící na drátě. Kvůli mlze není už nic vidět, tak 

jdeme odpočívat na pokoj. Domácímu platíme za pobyt na 3 noci celkem 6520 Rs. Částečně se 

balíme a chystáme na brzký ranní odjezd do Kandy. Při uléhání vstřebáváme zážitky z dalšího 

pěkného dne. 
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1-volavka rusohlavá, 2-volavka stříbřitá 

 

Pozorované druhy: 

Hakgala, botanická zahrada: volavka hnědohřbetá, vousák žlutočelý, vrána hrubozobá, bulbul 

srílanský (hlas), křivozobka srílanská (2ex), bulbul šupinkový, krejčiřík obecný, sýkora koňadra, 

brhlík červenozobý, lejsek srílanský, suříkovec pruhokřídlý, hulman rudolící, nosorožík 

Nuwara Eliya: kormorán menší, kormorán indomalajský, volavka stříbřitá (1ex), volavka rusohlavá 

(2ex), sýkora koňadra, kukačka vraní, kruhoočko pruhoprsé, vrabec domácí, vrána hrubozobá, šáma 

stračí, bulbul šupinkový, bramborníček černobílý 1P 
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25. Kandy 

14. 08. 2017 
 

Ráno nás budí hlučně snídající sousedky, takže vstáváme už v 5:45. Obě nám na střídačku 

neustále blokují koupelnu. Snídáme zatím pečivo ze včerejška a čekáme, až se primadony zavřou do 

pokoje. Nejspíš se chystají na Horton Plains. Stejně ale asi nikam nepojedou, venku totiž prší. 

Využíváme konečně koupelnu, dobalujeme věci a odcházíme. Vytahujeme deštníky, scházíme 

schody a hned dole chytáme tuktuk. Za 200 Rs. jedeme na autobusové nádraží. Nasedáme do již 

plného autobusu. Opět nás nechávají sednout vpředu. Zde sedícího chlápka přesazují vedle. Ale za 

chvilku si k nám na naše malé trojsedadlo stejně přisedá jiný. Nejprve si to valíme stejnými 

serpentýnami jako včera. V neustálých zatáčkách se není čeho pořádně držet, tak se zapíráme jen 

nohama. Dobrá posilovna! Takto jedeme za 240 Rs. až do Kandy. Autobus je chvílemi buď plný, 

hodně plný, nebo brutálně plný. Mačkáme se celou cestu, ale aspoň sedíme. Když nastupuje paní se 

dvěma malými dětmi, jedno dává cizí paní na klín a druhé posazuje vedle řidiče na hromadu báglů. 

Tam si sedí spokojeně na krabici. Řidič ho v zatáčkách jednou rukou přidržuje, aby nespadlo. 

Přidržují ho také cestující stojící vedle něj. Je to velmi komické! Doprava pořádně houstne a po 2,5 

hodinách pomalu přijíždíme na nádraží v Kandy. Cedule značící začátek obce uvádí nadmořskou 

výšku 528 m. A to jsme ještě ráno byli ve 2000 m n. m. Klimatická změna je znát a po pár dnech 

strávených v horách je zase vedro. Kandy je druhé největší město na Srí Lance. Je zde také 

nejvýznamnější svatyně – Chrám Buddhova zubu. Ten byl vybudován pro uchování této 

nejposvátnější srílanské relikvie. Právě zde probíhají každoročně největší slavnosti v zemi – Esala 

Perahera, které ve stejnou dobu probíhají i v Kataragamě. Tam jsme si to také před pár dny užili. 

 

Z nádraží to máme k ubytku jen 500 m, tak jdeme pěšky. Na křižovatce odbočujeme prudce 

doprava a po pár krocích už stojíme před 335 Holiday Home & Dormitory. Zvoníme a hned nám 

přichází otevřít někdo z personálu. Doprovází nás do 1. patra s kuchyňkou a posezením. Chvíli 

čekáme na pokoj, než ho připraví. Zatím si dáváme zdarma skvělý cejlonský čaj, jíme svou svačinu 

a píšeme deník. V 10 hodin už se zabydlujeme. Máme prosvětlený pokoj s manželskou postelí, 

klimatizaci, výhled na rušnou ulici a oddělenou koupelnu a záchod. Tady strávíme následující 2 noci, 

se snídaněmi v ceně. 

 

 
1,2,3-ubytování 335 Holiday Home & Dormitory 
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Nejprve dnes máme v plánu navštívit rezervaci Udawattakele, která se nachází 2,5 km 

odtud na kopci přímo nad centrem Kandy. Poblíž ubytka vidíme čekat tuktuk. Zde postávající 

policista nám jej přivolává až k nám. Usmlouváváme cestu ze 450 Rs. na 300. V 11 hodin se rušným 

městem přesouváme k rezervaci. Vystupujeme před vstupní branou. Zde nás vítají informační tabule 

královského lesního parku Udawattakele. 

 

 
Informační tabule Udawattakele 

 

 
1-informační tabule, 2-vstupní brána do parku 
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U vstupu platíme pokladní dohromady 1322,5 Rs. Na paragon píše i moje jméno 

v sinhálštině. Dostáváme informační letáček s mapkou parku. Zjišťujeme, že se zde vyskytuje 

i kraska srílanská a že bývá kolem jezírka hned za vstupem. Jezírko hned obcházíme a dáváme 

pozor, aby nám něco neuniklo. U vody je ale jen kormorán menší a 2 ledňáčci hnědohlaví. Zkoušíme 

vábit krasku. Jednou nejspíš odpovídá a snad je to ona? Jenže ji nenacházíme. Na krasku srílanskou 

prostě nemáme štěstí. U jezírka, kde také začínáme okruh rezervací, míjíme introdukované obří 

bambusové porosty. Celou rezervaci tvoří deštný prales, který nám vzhledem připomíná Sinharaju. 

Rostou zde obrovské stromy s tlustými kmeny, na nich visí liány a je tu vlhké mikroklima.  

 

 
U jezírka 

 

 
1-jezírko, 2-cesta rezervací 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

Stoupáme po pohodlné široké cestičce. Tady se najednou ozývá několik druhů ptáků. Podle 

hlasu objevujeme zde první dva loskutáky jižní, kteří mají vysoko ve kmeni stromu dutinu. Datla 

sultánského s červenými zády pozorujeme díky ťukání. Vypadá to, že se vyskytují jen v deštných 

lesích. Na rozdíl od běžnějšího datla ohnivého má světlý zobák a chybí mu bílé proužky po stranách 

krku. U cesty něco poletuje a poskakuje. Je to hnědý ptáček, světlejší zespod a tmavý zvrchu. 

Poznáváme timálii hnědohlavou. Neustále šmejdí v listí, až se nakonec ztrácí v porostu lesa. Vysoko 

v korunách pro změnu poletují bulbulčíci černí, kteří se často ozývají. Jsou celí černí, jen zobáky a 

běháky mají nápadně červené. V keřovém patru přelétá další nový druh, šáma bělořitá. Na chvíli se 

nám pěkně ukazuje. Má nápadně dlouhý ocas a cihlové bříško. V této malé části lesa se nám daří! 

Musíme ale pokračovat, nebo bychom nikam nedošli. 

 

 
1-loskuták jižní, 2-datel sultánský, 3-bulbulčík černý 

 

 
1-timálie hnědohlavá, 2-šáma bělořitá 
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Přesto že je poledne, světla se zde dostává poměrně málo. V tmavém lese se objevují dva 

malí jelínci. Jedinkrát tak můžeme vidět tyto zvláštní muntžaky červené. Najednou slyšíme z korun 

vysokých stromů křik alexandra smaragdového, ale nemáme šanci jej spatřit. U křižovatky stezek se 

kolem nás objevuje početná tlupa makaků bandarů. Odhaduji tak kolem 100 opic, včetně mnoha 

roztomilých mláďat. Odbočujeme doleva. Začínáme po vrstevnici obcházet kopec. Po cestě 

pozorujeme květozoba křivozobého a další timáli hnědohlavou. Ve větvích se skrývá zoborožec 

srílanský, bez šance na fotku. Všímáme si, že stojíme v mravenčí stezce. Míša dostává dva kousance. 

Prý to bolí jako čert, ale po 5 minutách to polevuje. Z lesa se ozývá štěkání muntžaků. Dívám se ze 

stezky přímo dolů, kde se daleko pod strání něco hýbe. Je to jen pes. Míša si jej prohlíží 

v dalekohledu: „Kde ty ses tam vzal, co ty tam děláš?“ Já si v duchu říkám, ať jej nepřiláká, nebo se 

ho nezbavíme. Než však myšlenku stačím vyřknout nahlas, psík vybíhá prudkou strání a už je u nás. 

Je šťastný, že má společnost. Čtyřnohý průvodce jde před námi. Když je moc napřed, otáčí se a čeká 

na nás. Jde asi kilometr s námi, jako by byl roky náš. Stezka začíná klesat. Potkáváme jedny z mála 

návštěvníků a obdivujeme obří dřevěné liány. Fotím dalšího květozoba křivozobého. Kousek před 

jezírkem s potěšením využíváme záchody hned u stezky. Pozorujeme ještě dalšího datla sultánského 

a kolem jezírka přicházíme zpět ke vstupu. Tady zaměstnankyně šustí sáčkem s kukuřicí. Hned je 

všude kolem 40 hladových makaků. 

 

 
1-muntžak červený, 2-květozob křivozobý 

 

 
Obří dřevěné liány 
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1,2-makak bandar 

 

 
Makak bandar 
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Máme dost času, tak se ještě projdeme na druhou stranu k vyhlídce na Kandy. Sotva 

vyrážíme, Míša si náhodně všímá velkého hada, jak se plazí u cesty. S úlekem uskakuje, srdce jí buší 

až v krku. Až doma zjistím, že je to ptyas velkooký. Had má skoro 3 metry. Mezi makaky se pomalu 

plazí nahoru do lesa. Ti si ho nijak nevšímají. Bavíme se pozorováním jednoho roztomilého 

malinkého mláděte. Je nemotorné, ještě ani neumí pořádně chodit. Po cestě dál slyšíme a vidíme 

další 4 loskutáky jižní a zase pouze slyšíme alexandry smaragdové. Cestou k vyhlídce pozorujeme 

kroužícího mladého orla bělobřichého. Z vyhlídky vidíme na nízkých stromcích poletovat strdimila 

srílanského a květozoba křivozobého. Máme zde panoramatický výhled na město Kandy. Pod námi 

je jezero Kandy a Chrám Buddhova zubu. Protějšímu kopci dominuje velká bílá socha 

Bahiravakanda Buddha. Nad námi krouží další dravec. Až z dokumentační fotky zjišťuji, že je to orel 

kaštanovobřichý, kterého jsme dosud zatím neviděli. 

 

 
Ptyas velkooký 

 

 
Pralesovité porosty 
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1-orel bělobřichý, 2-orel kaštanovobřichý 

 

 
Výhled na město Kandy 

 

 
Bahiravakanda Buddha 
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Při návratu míjíme další skupinku makaků bandarů, zase vidíme loskutáky jižní a opět 

slyšíme alexandry smaragdové. Míša ještě vidí lejskovce azurového. Málem přehlížíme další šámu 

bělořitou. Není nijak plachá, tak dělám pár fotek. Po chvíli už jsme zpět u vstupní brány. Obohaceni 

o pár nových druhů a spousty nových zážitků vycházíme z rezervace. Naším dalším cílem je nyní 

Chrám Buddhova zubu. Stojí tady přistavený tuktuk. Za 200 Rs. bychom se svezli, ale za víc ne! 

Tuktukář chce 350 Rs., tak odcházíme pěšky. V tu chvíli si to najednou rozmýšlí a za 200 Rs. nás 

z kopce dolů ke chrámu přeci jen odváží. 

 

 
Šáma bělořitá 

 

 
Mapa rezervace 
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Nejdříve se jdeme projít podél jezera Kandy hned vedle Chrámu Buddhova zubu. Hezké 

výhledy na jezero s ostrůvkem nás nutí občas zastavit. Později se k nám přidává místní chlápek. 

Dlouho nám něco vykládá, ale my už chceme jít ke chrámu. Jenže to ještě nevíme, že si při povídání 

špatně rozumíme a zaměňujeme „entrance“ a „dance“. Najednou jsme u vstupu a chlápek se nabízí, 

že nám pomůže koupit vstupenky. Dáváme 1000 Rs./os. Počítali jsme, že to tak nějak bude stát. 

Vstupujeme dál a najednou jsme překvapení, kam nás to zavedl!? Dochází nám, že stojíme v sále, 

kde má za hodinu začít vystoupení kandyjských tanců. Nevíme, co s tím, protože na tance jsme jít 

nechtěli. A vůbec, hodinu se nám čekat nechce. Naštěstí nám vracejí vstupné a chlápek naštvaně 

odchází, asi lákat další návštěvníky. My jsme konečně rádi, že se ho zbavujeme. Kousek se vracíme 

a sami úspěšně hledáme zadní vchod do areálu chrámu. Procházíme turniketem s bezpečnostní 

kontrolou. Není divu. Mají tady totiž už špatnou zkušenost s teroristickým útokem. 

 

 
Jezero Kandy 

 

Procházíme se po nádvoří před chrámem, kterému v průčelí dominuje osmiboká věž 

Pittirippuva. Právě z této věže každá nová hlava státu poprvé promlouvá k lidu. V této části je chrám 

obehnaný vodním příkopem. Vstupné je nakonec větší, než jsme čekali. Přemlouvám Míšu na 

prohlídku chrámu. Moc se jí kvůli únavě nechce, ale nakonec za 1500 Rs./os. přeci jen kupujeme 

vstupenky. Vedle odkládáme boty do úschovny a vyrážíme ke vchodu. Přes vodní příkop vcházíme 

do chrámu. Při kontrole vstupenek dostáváme mini DVD na památku. Vnitřní prostory svatyně jsou 

nádherně vyzdobené. Všude se zde modlí lidé, především v patře s dřevěným ochozem. Hned vedle 

za dveřmi je pravděpodobně místnost, kde je schránka s relikvií ukrytá. Tady je schránka vidět jen na 

obrázku visícím na zdi. Pokračujeme vedle do Nové svatyně, plné Buddhových soch. Nad ní je 

v dalších 2 patrech Muzeum Buddhova zubu. Tam si prohlížíme výstavu obrazů, panovníků, 

oblečení, mincí atd. Z chrámového muzea vycházíme ven před Muzeum buddhistického světa, jehož 

prohlídku vynecháváme. Pokračujeme venkem k audienční síni. Je to dokola otevřený pavilon 

s dřevěnými sloupy. Přes audienční síň procházíme k Muzeu slona Rádži. Uvnitř je za skleněnou 

vitrínou vycpaný nejslavnější slon Srí Lanky. Při procesí Esala Perahera nosil schránku s 

Buddhovým zubem. Pozůstatky tohoto obrovského tuskera s velikánskými kly jsou dodnes uctívané. 

Po jeho smrti byl dokonce vyhlášen den národního smutku. K východu z chrámu procházíme kolem 

proskleného pavilónku se spoustou zapálených svíček. Z malého přístřešku vedle něj stoupá dým ze 

zapálených tyčinek. 
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Chrám Buddhova zubu 

 

 
1-Chrám Buddhova zubu, 2-Pittirippuva 
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1,2-vnitřní prostory svatyně 

 

 
1-Nová svatyně, 2-Muzeum buddhistického světa 

 

 
Audienční síň 



284 

 
1-vycpaný slon Rádža, 2-dým ze zapálených tyčinek 

 

Vycházíme ven a za úschovu bot platíme 100 Rs. Od průčelí chrámu jdeme dlouhou 

promenádou ven z areálu. Za branou u hezké kašny chodí kohouti a stánkaři zde prodávají lotosové 

květy. Opět přicházíme k jezeru a kousek jdeme podél něj. Přecházíme cestu k modernímu 

nákupnímu středisku. Vcházíme rovnou do horního patra, ve kterém je velká samoobslužná 

restaurace s mezinárodní kuchyní. Je rozdělená na několik sekcí – italskou, čínskou, indickou, aj. 

Dáváme si tady skvělou pizzu s kuřecím masem za 900 Rs. a milkshaky po 350 Rs. Já banánový 

s medem a Míša čokoládový. Platíme u společné pokladny a po eskalátorech sjíždíme o 2 patra níž 

na nákup do marketu. Kupujeme párky, toustový chléb, hořčici a vodu, vše za 940 Rs. Pěšky se 

vracíme 1,5 km rušným městem k našemu ubytování. V centru se rychle stmívá. Překvapuje nás 

ohlušující řev vran domácích a majn obecných. Mohu si jen představovat, jak početná hejna to musí 

být?! O kus dál nad námi vidíme létat menší netopýry. Před 19. hodinou přicházíme do ubytka. Na 

ulici přitom panuje hustý provoz. Míša volá do Millenia – sloního sirotčince, kde pro nás na zítřejší 

odpoledne objednává procházku se slonem. S domácími na zítra domlouváme snídani na půl 8, tak si 

můžeme trochu víc pospat. Po sprše poklízíme věci, některé pereme, zaháníme hlad a jdeme spát. 

 

Pozorované druhy: 

Kandy, Udawattakele: kormorán menší (1ex), ledňáček hnědohlavý (2ex), loskuták jižní (6ex), datel 

sultánský (2ex), timálie hnědohlavá (2ex), bulbulčík černý, šáma bělořitá (2ex), alexandr 

smaragdový (hlasy), zoborožec srílanský (1ex), strdimil srílanský, květozob křivozobý, orel 

bělobřichý (1ex), orel kaštanovobřichý (1ex), lejskovec azurový (1ex), muntžak červený (2ex), makak 

bandar (min. 150ex), ptyas velkooký (1ex) 

Kandy: vrána domácí (stovky), majna obecná (stovky), netopýři 
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26. Peradeniya, zahrada koření a projížďka na slonovi 

15. 08. 2017 
 

Dnes vstáváme před 7. hodinou. Jak se tak dívám z okna, vypadá to na další slunný den. Na 

druhé straně ulice rostou stromy s plody připomínající buráky. Jdeme si sednout do kuchyňky a o půl 

8. nám přináší snídani – toust s vajíčkem, další s marmeládou, banán, jogurt a čokoládku. Dnešní 

ráno chceme navštívit královskou botanickou zahradu v Peradeniyi – největší a nejhezčí na 

Srí Lance. Vycházíme před dům a už po pár metrech nám zastavuje ten samý tuktukář, který nás 

včera vezl do Udawattakele. K 4,5 km vzdálené botanické zahradě nás bere za 300 Rs. 

 

V pokladně platíme vstupné 1500 Rs./os. Dostáváme opět informační letáček s mapkou. Do 

zahrady vstupujeme v 8:20. Hned za vstupem se fotí srílanský ženich s nevěstou v typickém 

svatebním oblečení. Rozhodujeme se, kudy povedeme prohlídku. Nejdříve tedy míříme do levé části. 

Přicházíme k jezírku ve tvaru Srí Lanky. Odpočívá na něm kormorán menší a ledňáček říční, na 

trávníku poskakují majny obecné. 

 

 
U vstupu do botanické zahrady v Peradeniyi 

 

 
U jezírka ve tvaru Srí Lanky 
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U jezírka rostou obří bambusy a kousek dál několik velikánských palem – největšího druhu 

palem na světě. Vysoko nad námi přelétá zejozob asijský. Po zemi sbírají panenky bronzové stébla 

trav, vedle ve stínu se pohybují timálie žlutozobé. Obcházíme kolečko kolem sbírky palem. Na 

každém kroku jsou hezká zákoutí a všude je na co se dívat. V rozkvetlých keřích se pohybují 

strdimilové srílanští. Kolem sbírky druhů trav se vracíme k jezírku a na chvíli sedáme na lavičku. Ve 

vodě plave malý varan skvrnitý. Vylézá na vor u břehu a odpočívá na sluníčku. 

 

 
1-obří bambusy, 2-největší druh palmy na světě 

 

 
1-zejozob asijský, 2-palmové zákoutí 
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Jezírko ve tvaru Srí Lanky 

 

 
Varan skvrnitý 

 

 
Schody k další části parku 
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Procházíme parkem až k Velkému trávníku. Na něm osamoceně roste obrovský košatý fíkus 

s podepřenými větvemi. Zastavujeme se u obřích stromů. U jednoho velikána se fotím a v porovnání 

s ním jsem fakt drobeček. Tato damaroň mohutná měří v průměru kmene dobré 2 m. Procházka 

pokračuje středem parku po rovné hlavní cestě. Bavím se fotografováním páru strdimila 

jihoindického. Z bizarních květů sají nektar svými dlouze zahnutými zobáčky. 

 

 
Obrovský košatý fíkus 

 

 
1-damaroň mohutná, 2-pár strdimila jihoindického 

 

 

 

 



289 

Přicházíme k velké promenádě, obcházející dokola rozlehlou travnatou plochu. Koruny 

stromů v okolí jsou obsypány kaloni indickými. Visí na nich jako velké baňky na vánočních 

stromcích. Jsou jich tisíce. Občas někteří vylétají. Rozpětí jejich velkých blanitých křídel je 

obdivuhodné. Z korun nad námi slyšíme spoustu skřeků, které kaloni vydávají. Za okruhem v ose 

parku pokračuje královská palmová alej. My zatím míříme do pravé části parku. V kapradinovém 

hájku si všímáme pavučiny s nám už známým velkým pavoukem – nefilou chluponohou. Na 

větvičce opodál posedává drongo šedobřichý. Překrásnou květinovou zahradou procházíme 

k orchidejovému pavilonu. Uvnitř si prohlížíme sbírku mnoha druhů s nádhernými květy všelijakých 

barev. Venku na nás z trávníku vykukuje panenka muškátová. 

 

 
Velká kruhová promenáda 

 

 
Koruny stromů s kaloni indickými 
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1,2-kaloň indický 

 

 
1-kaloň indický, 2-nefila chluponohá 

 

 
1,2-květinová zahrada 

 



291 

 
1,2-orchidejový pavilon 

 

Po krátké přestávce na záchod a osvěžení vodou pokračujeme východní stranou k severní 

části. Podél cestičky rostou kanárníky obecné. Tyto stromy mají bizarní kmeny, které v dolní části 

vybíhají v několik plochých pilířů. Dospělý člověk se mezi nimi bez problémů schová. Kolem aleje 

palmyrových palem pokračujeme do další – aleje kapustových palem a stáčíme se zpět ke kruhové 

promenádě. 

 

 
1-kanárník obecný, 2-alej kapustových palem 
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V korunách nad námi visí další hejna kaloňů. Roste tady košatá kigélie africká, které se 

podle zvláštních plodů také říká salámový strom. Mezi dalšími stromy přeletuje datel ohnivý. 

U kruhové promenády poskakuje vrána hrubozobá. Odtud už procházíme královskou palmovou alejí. 

Na konci roste další zvláštní strom – lončatník guyanský, kterému se podle plodů říká strom 

dělových koulí. Tyto stromy jsme viděli krásně kvést v Anuradhapuře. Na mnoha posvátných 

místech jsme květy lončatníku viděli jako výzdobu. Tady ale místo květů obdivujeme dělové koule 

vyrůstající přímo z kmene. Kousek odtud přicházíme k lanové lávce přes řeku Mahaweli Ganga, 

která obeplouvá botanickou zahradu ze tří stran. Po lávce chceme projít ven, ale v půlce je zavřená. 

Můžeme se jen pokochat výhledem na řeku. Přes celou zahradu se tedy musíme vrátit zpět 

k hlavnímu vchodu. V polovině cesty si v kiosku kupujeme vodu, dáváme si banán a vychutnáváme 

si mlíčka. Přicházíme k místu se záchody, kde jsme si už dnes jednou dávali pauzu. Ale to už jsme 

vlastně na začátku. U východu chvíli procházíme krámek se suvenýry, ale nakonec nic nevybíráme. 

 

 
1-salámový strom, 2-vrána hrubozobá 

 

 
1,2-strom dělových koulí 
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1-královská palmová alej, 2-lanová lávka přes řeku 

 

 
Mahaweli Ganga 

 

Je 11:45. Hned u východu domlouváme za 200 Rs. tuktuk do zahrady koření – New 

Ranweli Spice Garden, která je nedaleko odtud. Dělají se tam komentované prohlídky s možností 

nákupu koření a různých výrobků. Tuktukář nás veze podél Mahaweli Gangy. V podstatě objíždí 

botanickou zahradu až k lávce, po které se nedalo přejít přes řeku z areálu ven. Tady odbočujeme 

vlevo a ve 12 hodin přijíždíme místními uličkami na místo. Jsme domluvení, že nás potom odtud 

zase odveze. Majitel zahrady se s naším tuktukářem zná a hned nás vítá. 
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Je to vysoký, příjemný, přátelský a pokorný chlapík. Hned nás začíná provádět po své 

zahrádce. Začínáme u skořice. Ukazuje nám, jak se skořice získává z kmene stromu – skořicovníku 

cejlonského. Ořeže se tenká kůra a na sluníčku se vysuší. Na ukázku nám kousek uřezává a dává 

nám přičichnout a ochutnat. Po čichu hned skořici poznáváme a je sladká. Kůra pak opět dorůstá po 

3 měsících. Dále nám ukazuje pepř. Kuličky pepře rostou v hroznech na pepřovníku černém, což je 

dřevnatá liána. Pepř při zrání mění barvy. Nejdříve je zelený, postupně mění barvu na červenou, 

bílou a nakonec černou. Pro udržení barvy a měkkosti se nakládá do olejového nálevu. Jinak by po 

usušení změnil barvu. Černý pepř je nejsilnější. 

 

 
1-kmen skořicovníku cejlonského, 2-hrozen pepřovníku černého 

 

Kousek dál nám dává přivonět k flakónku s nějakou esencí. V omamně sladké vůni hned 

poznáváme vanilku. Vedle jedné liány vanilkovníku, omotávající kmen palmy, právě stojíme. 

Vanilka se získává po odkvětu z podlouhlých tobolek, které jsou náchylné a musí se rychle 

zpracovat. Z listí se získává olejová esence. Liána ale zrovna touto dobou neplodí. 

 

 
1-s průvodcem u pepřovníku černého, 2-liána vanilkovníku 

 

 

 



295 

Hned vedle nám průvodce ukazuje světle zelené kakaové plody, rostoucí na kraťoučkých 

stopkách přímo z kmene kakaovníku. Jsou to velké bobule s bílou dužinou, ve které jsou semena – 

kakaové boby. Ty se suší a melou na kakao. Na Srí Lance je vaří, nebo restují a jí. I ta dužina je k 

jídlu. Na kmeni vidíme také vyrůstat drobný květ, ze kterého později taková kakaová bobule vyroste. 

Jsou zde i kakaovníky s tmavě červenými plody, které však mají menší boby. Několik těchto semen 

nám dává. 

 

 
1-kakaovník se zelenými plody, 2-drobný květ kakaovníku 

 

 
1-kakaovník s tmavě červenými plody, 2-kakaové boby 
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Přivádí nás ke stromku hřebíčkovníku. Hřebíček se získává ze sušených poupat. Ta vyrůstají 

na koncích větviček a jsou zelená. Po usušení ztmavnou. Připomínáme mu český název, který už 

někdy slyšel. Snaží se jej po nás opakovat a celkem mu to jde. Pokračujeme ke keři kari, jehož název 

zní Murraya koenigii. Když zkoušíme mezi prsty promnout čerstvé lístky, poznáváme příjemnou 

aromatickou vůni kari. V převážné části srílanských pokrmů se používají právě celé lístky těchto 

dřevin. A to jak čerstvé, tak sušené. Bez nich by jídlo jako rice & curry nikdy nebylo ono. Sušené 

lístky obsahuje i nám tak dobře známé žlutooranžově zbarvené kari koření, což je ale v podstatě 

směs mnoha druhů koření. Těchto lístků je tam však pouze zlomek. 

 

 
1-hřebíček, 2-větvička keře kari 

 

Další zajímavostí je strom muškátovník vonný. Rostou na něm hruškovité bobule. Dužnatý 

plod uvnitř ukrývá semeno, známé jako muškátový oříšek. Ten se strouhá do vaření a je dobrý na 

potenci. Oříšek obklopuje červená slupka, což je vlastně dužnatý míšek. Ten se suší a pak je z něj 

koření známé jako muškátový květ. Používá se na změkčení masa. Z dužiny plodu se na Srí Lance 

dělá marmeláda a medicína na trávení. Takže každá část tohoto plodu má své využití. 

 

 
1-muškátovník vonný, 2-plod s muškátovým oříškem 
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Na jednom stromě nám ukazuje rostoucí zelené plody jackfruitu. Tyto velké kulovité plody 

rostou přímo z kmene. Mezi lidmi je to oblíbené ovoce. Také jej s oblibou žerou opice, které jsou 

všude kolem. Při prohlídce zahrady proto občas slyšíme výstřely, kterými je plaší. Přicházíme 

k rostlinám aloe vera. Trhá nám kousek listu, ať si tím pomažeme kůži. Je to mazlavé, dobré na 

všechny typy kůže a spáleniny. Používá se zejména v kosmetice. Další rostliny mají v zemi kořen, 

vypadající jako zázvor. Je to kurkuma, uvnitř sytě oranžová a hodně barvící. Právě ta dává nám 

známému kari koření oranžovou barvu. Rostlina po 2 měsících usychá a poté se vytahuje kořen 

velikosti dlaně. Stejně je to i s podobným zázvorem, který je tu také. Obě rostliny patří do stejné 

čeledi. Na zemi leží spadané kokosové ořechy, ožrané od opic. Nakonec nám ukazuje trs vysoké 

traviny – citronellu. Z listů vonících po citrónech se vyrábí esence proti komárům. 

 

 
1-plod jackfruitu, 2-kořen kurkumy 

 

V altánku nám předvádí různé ayurvédské výrobky, včetně čaje, koření a vonných esencí. 

Vše má hezky vystavené na stolku. Dává nám ochutnat nějaký kořeněný čaj a my hádáme, která 

koření jsou do něj přidána. Necháváme si na památku letáček s popisy všeho, co tu má. Vedle 

v krámku dlouze vybíráme suvenýry. Košík se rychle zaplňuje, tak nám ještě podává druhý. Máme 

v nich směs koření na kari, muškátový květ a směs koření s černým čajem, co nám tak chutnal. Dále 

kari směs na maso, bylinkový čaj, skořici, pepř a 3 lahvičky vanilky. Za vše platíme necelých 

6 000 Rs. Ještě nám ukazuje kardamom, z jehož keře se využívají pouze malé plody. Nakonec si 

s námi dělá na památku selfie. 

 

 
1-předvádění ayurvédských výrobků, 2-krámek se suvenýry 
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Loučíme se a odjíždíme s tuktukářem zpět do Peradeniye. Chceme zastavit na nejbližší 

autobusové zastávce směrem na Kegalle, odkud už to není daleko k Milleniu s projížďkami na 

slonech. Tuktukář nám pořád tvrdí, že pojedeme třemi autobusy, kterými to trvá 3 hodiny a že se 

prostě nestihneme do večera vrátit. Chce nás mermomocí za 2400 Rs. tam i zpět svézt. Už neví, co 

by nám nalhal, abychom mu dali pěkně vydělat. My mu natvrdo říkáme, aby nám zastavil tam, kde 

chceme a dáváme mu domluvených 500 Rs. Na zastávce čekáme jen chvilku a zastavujeme si malý 

dálkový autobus jedoucí naším směrem až do Kolomba. Uvnitř je klimatizace, téměř žádný prostor 

v uličce, ale místa na sezení máme. Já vzadu a Míša přede mnou. Platíme 260 Rs. a po 45 minutách 

vystupujeme kousek před Kegalle na křižovatce s Rambukkana Road. Hned si bereme tuktuk, který 

usmlouváváme ze 400 Rs. na 300. Tuktukář nám cestou k Milleniu vykládá, jak je to tam drahé a že 

se tam na slonovi prý nesvezeme. Dáváme tedy na jeho radu a necháváme se zavést k blízkému 

Upali’s Elephant Safari. Má to být levnější a na slonovi se tam jezdí. Jeho si pak máme nechat 

zavolat, že za cestu zaplatíme pak. 

 

Ujímá se nás průvodce, se kterým domlouváme 20 minutovou projížďku na slonovi. 

V altánku místo předpokládaných 6000 Rs. platíme 5000 Rs. za oba. Po projížďce se ještě dává 

dobrovolný příspěvek. Převlékáme se na toaletě. U altánku už na nás čeká 23 letá slonice Nona. Je 

hodná a  vycvičená. Přes krk má řetěz a provaz na držení. Mahút má kopí s bodákem. Nevypadá to 

zrovna přátelsky, ale je to pro naši bezpečnost. Z vyvýšeného altánku vylézáme na široký hřbet, přes 

který má jen přehozenou deku. I tak cítíme tvrdé štětiny na její tlusté kůži. Míša sedí vepředu. 

Děláme první pomalé kroky a snažíme se na Nonině mohutném hřbetu udržet. Její páteř se s námi 

kymácí ze strany na stranu. Mahút hlasitými povely řídí její pohyb. Průvodce nás zkušeně fotí mojí 

zrcadlovkou, kterou jsem mu před chvílí svěřil. Tvrdí, že byl 10 let profesionálním fotografem. 

Pomalými krůčky obcházíme kolečko. Nona na povel zvedá nohu, dává ji na pařez a zvedá chobot, 

což je trochu zbytečný cirkus. Než se vydáme do říčky, sesedáme a sundáváme oblečení, abychom 

jej neměli mokré na cestu zpět. Sedáme zpět na Nonu, tentokrát už bez deky. Škrábání štětin je tedy 

cítit víc, ale není to nic hrozného. Vepředu jsem teď já a oba si užíváme těsného kontaktu 

s obrovským zvířetem. Scházíme do říčky. Nona zastavuje, nasává vodu do chobotu a celý obsah na 

nás vylévá. Takto nás sprchuje celkem 4x. 

 

 
1,2-projížďka na slonici Noně 

 

Celí mokří se vracíme zpět k altánku a sesedáme. Jdeme ještě Nonu pohladit a poděkovat jí. 

Průvodce nás žádá o domluvený příspěvek za focení a vodění, a tak mu a Noně dáváme ještě 
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1000 Rs. Po převléknutí do suchého se jdeme do vedlejšího krámku podívat na suvenýry. Vybíráme 

si stejná trička s kresbou obrysu slona, mají pouze jinou barvu. Každé je za 1300 Rs. Ještě si k tomu 

bereme magnetku ve tvaru Srí Lanky za 300 Rs. Necháváme si zavolat tuktukáře, který nás sem 

dovezl. Při čekání si na cestu kupujeme 1 litr vody za 100 Rs. Přitom si prohlížíme opodál stojící 

Nonu, jak si pochutnává na nějakém listí. 

 

 
1-sloní sprcha, 2-slonice Nona 

 

Tuktukář nás dováží zpět na křižovatku a máme si sami říct cenu. Nabízíme 500 Rs., což se 

mu zdá málo. Dostává tedy 600 Rs. Chce ještě dalších 100, ale to už mu nedáváme, jen to na nás 

zkouší. Po chvíli přijíždí červený bus a za 120 Rs. jedeme zpět do Kandy. V autobuse nám beze slov 

nepřetržitě jeden Srílančan nabízí nějaké smažené těsto. Má neuvěřitelnou výdrž, tak si jeden kousek 

ze slušnosti bereme, aby dal pokoj. Připadá nám jako místní blázen. Ostatní cestující se jen usmívají. 

Vystupujeme asi po hodině cesty pouhých 100 metrů od ubytka, kam přicházíme před 17. hodinou. 

Na chodbě si prohlížím přístupný elektrický rozvaděč. Kromě jističů dokonce obsahuje i proudové 

chrániče. S nadsázkou říkám: „Hned se cítím bezpečněji!“ Dáváme si sprchu a v kuchyňce vařím čaj. 

Je tady se mnou mladý a usměvavý soused z Indie. Dozvídám se od něj, že je zde také za turistikou 

a že je z Pandžábu. Na hlavě má turban. Po chvilce přichází Míša ze sprchy. Škoda, že si nenechala 

na hlavě ručník. Vypadala by jako on, což mohlo být velmi vtipné. 

 

Při setmění kolem 19. hodiny odcházíme nakoupit něco k jídlu. Jdeme chvíli rušnou ulicí, 

až zacházíme do jedné z místních restaurací. Objednáváme si 2x kuřecí biriyani po 250 Rs. za porci. 

Čekání si krátíme vanilkovými milkshaky. Jeden stojí 100 Rs. Jsou ale nějaké mdlé a řídké. Zdaleka 

nejsou tak dobré, jako ty v Tisse. Po půl hodině dostáváme s sebou jídla v krabičkách. Přikupujeme 

ještě 2x 1,5 litru vody a 0,5 litru coly. Za vše platíme 940 Rs. Po návratu jdeme zaplatit ubytování. 

Pobyt za 2 noci se snídaněmi a klimatizací v ceně nás tady vychází na 5700 Rs. Na pokoji se pak 

dáváme do jídla. Biriyani je ochucená rýže. To naše kuřecí máme se zeleninou, volským okem a 

kouskem kuřete. I když jsme si řekli o nepálivé, je to zase srílansky pálivé. Předem opět balíme 

bágly, ať se zbytečně ráno nezdržujeme, a jdeme spát. 

 

Pozorované druhy: 

Peradeniya, botanická zahrada: majna obecná (běžná), timálie žlutozobá (běžná), panenka 

bronzová, vrána hrubozobá, šáma stračí, ledňáček hnědohlavý, ledňáček říční, zejozob asijský 

(přelet), rorýs palmový, strdimil srílanský, strdimil jihoindický (1P), květozob křivozobý, krejčiřík 

obecný, datel ohnivý, drongo šedobřichý, panenka muškátová, suříkovec rehkovitý (1P), alexandr 

malý, bulbul šupinkový, vousák hnědohlavý, vousák indický, žluva černokápá, kruhoočko pruhoprsé, 

kukačka koel (hlas), hrdlička kropenatá, kormorán menší, varan skvrnitý, kaloň indický (tisíce), 

veverka indická (běžná) 
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27. Kolombo 

16. 08. 2017 
 

Vstáváme v 5 hodin, abychom stihli náš vlak do Kolomba. Balíme zbytek věcí a z telefonu 

na pokoji voláme domácím na číslo 600. Jsou už vzhůru, aby nám předali balíčky se snídaní. 

Loučíme se a sbalení odcházíme na blízké nádraží. Já s velkým batohem na zádech a malým na 

prsou. Ráno je o poznání menší provoz. Přes autobusové nádraží se dostáváme na vedlejší vlakové. 

Navádějí nás tu na 3. nástupiště. Nastupujeme do vlaku a nacházíme naše sedadla. Jsou akorát 

u meziokenní přepážky, takže máme trochu horší výhled, ale co se dá dělat. Pro jistotu si ověřujeme, 

jestli vlak skutečně jede do našeho cíle. Máme před sebou 108 km. Odjezd do Kolomba je v 6:15 

a příjezd v 8:52. Vyjíždíme přesně na čas. 

 

Ze začátku jedeme pomalu. Sledujeme přejezdy, kde se stále zvedají závory ručně. Nebo 

také přejezd, kde si z jednoho jízdního pruhu čekající řidiči udělali tři. Cestou fotím krajinu. 

Nejdříve je hornatá. Projíždíme zalesněnými kopci a džunglí. Místy jsou překrásné výhledy. Později 

kopírujeme řeku Maha Oya. Trať lemují rýžová políčka a palmy. Ve druhé části trati jsou spíše 

roviny. Tady naopak jedeme velmi rychle. Dokonce tak, že vagóny mezi sebou skáčou o celé 

decimetry ze strany na stranu, nahoru a dolů. V duchu si říkám: „Ten vlak musí vykolejit, tohle snad 

není možné!“ Připadáme si jako na horské dráze. Divoká jízda se zklidňuje až u Kolomba. Cítíme 

blízkost civilizace. Téměř po měsíci vidíme první výškové stavby, kterým dominuje novostavba věže 

Lotus Tower. Ta má být po dokončení nejvyšší v jižní Asii. 

 

 
1-cesta vlakem, 2-okolní krajina cestou do Kolomba 

 

 
Jízda kolem řeky Maha Oya 
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1-Kolombo, vrchol věže Lotus Tower, 2-nástupiště nádraží Fort 

 

Před 9. hodinou vystupujeme na nádraží Fort v centru Kolomba, největšího a nejlidnatějšího 

města na Srí Lance. Je považováno za hlavní město, tím je však oficiálně pouze jeho východní 

předměstí – Šrí Džajavardanapura Kotte. Pracně nacházíme úschovnu zavazadel, kde si chceme 

nechat bágly a polehku se podívat po zajímavostech v centru. V úschovně jsou udivení, že nemáme 

vlastní zámek na skříňku?! Tak s tímhle jsme opravdu nepočítali, když v Galle to fungovalo 

jednoduše bez zamykání. Pán z půjčovny nám nakonec půjčuje svůj zámek. Vede nás do horního 

patra, kde za 120 Rs. zamykáme své těžké batohy do skříňky s číslem 30. Další perlička je, když 

jdeme na WC. U mě je vše bez problémů, ale Míšu nechtějí na obyčejný záchod pro ženy pustit. 

Posílají ji pro klíč na informace. Tam nikdo není, tak jí klíč podává výběrčí použitých jízdenek. Dává 

jí však klíče k pánskému WC, takže zase musí čekat na ten správný. Když se konečně dostane na 

WC určené pro turisty, je špinavé, jeden záchod ucpaný, druhý rozlámaný. Tak nevíme, v čem 

spočívá to privilegium jít na WC pro turisty? Po této podivnosti vycházíme odlehčeně z nádraží. 

 

 
Kolombo, nádraží Fort 
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Dáváme se vlevo a naše kroky směřují k zajímavostem čtvrti Fort směrem k přístavu. 

Tuktukáři často nabízejí projížďku městem, což odmítáme. Při chůzi rušnou třídou vidíme 3 pelikány 

skvrnozobé kroužit okolo vysokého domu. V koloniální historické části stojí Hodinová věž – maják, 

který byl kdysi signálním bodem pro připlouvající lodě. U něj odbočujeme vlevo k pobřeží. Je 

zvláštní, jak málo lidí zde potkáváme. Levé straně dominuje dvojice vysokých věží World Trade 

Center a věž Cejlonské banky. Na konci ulice si prohlížíme historickou budovu starého parlamentu, 

kterou hlídá ozbrojená stráž. Kolem kruhového objezdu s velkou kašnou se dáváme vpravo podél 

pobřeží. Po 500 m zastavujeme u hezkého kamenného majáku. Vypadá zároveň jako 

nějaký památník. Vycházíme několik schodů na jeho plošinu s věží. Po obvodu stojí zakrytá děla. 

Jsou tady jakési nápisy, asi zákazy vstupu, ale nikdo tady není. Je odtud pěkný výhled na pobřeží a 

na blízkou dágobu stojící na 4 vysokých obloukovitých nohách. K ní právě směřujeme. 

 

1-věže World Trade Center, 2-Hodinová věž 

 

 
1-starý parlament, 2-dágoba Sambodhi Chaitiya 
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Dole pod vysokou stavbou se zouváme. Zdoláváme mnoho pater vysoké schodišťové věže 

až na úroveň dágoby. Po spojovací lávce přecházíme na čtvercovou platformu s dágobou Sambodhi 

Chaitiya. Je ve tvaru zvonu a je dutá. Vcházíme dovnitř a prohlížíme si interiér. Na stěnách je 

31 maleb ze života Buddhy a pod nimi jsou popsány hříchy, kterých se člověk dopouští a jaké tresty 

za ně dostane. Uprostřed místnosti je kruhová svatyně. Venkovní plošina slouží jako vyhlídka. 

Příjemně tady fouká. Je odtud nádherný výhled na veliké město a obrovský přístav. Před námi se 

mezi stromy ukrývá prezidentský palác. Mrakodrapy ve městě mají i přes 60 pater a nejvýše vyčnívá 

lotusová věž. Pod námi leží Námořní muzeum. 

 

 
1-horní plošina dágoby Sambodhi Chaitiya, 2-interiér dágoby 

 

 
1-výhled na Lotus Tower, 2-přístav v pozadí schodišťové věže 
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V popředí dvojice vysokých věží World Trade Center a věž Cejlonské banky 

 

Dále se chceme podívat do parku Viharamahadevi. Je to ale 5 km daleko, tak si dole bereme 

tuktuk a za 400 Rs. se tam necháváme zavést. Cestou si prohlížíme stavby a hltáme atmosféru města. 

Vystupujeme před bílou budovou Městského úřadu Municipal Council. Naproti přes ulici začíná 

středová osa parku. V popředí stojí velká pozlacená socha Buddhy. Park je hezky upravený a má 

mnoho vodních prvků. S oblibou se v nich koupou běžné vrány domácí. Nad parkem opět vidíme 

kroužit 3 pelikány skvrnozobé. Míjíme dětské dopravní hřiště, kde se smějeme, jak malým značkám 

kontrastují nápadně obří semafory. Poprvé a naposled na Srí Lance vidíme popelnice na tříděný 

odpad, tedy kromě těch na vlakových nádražích. Vycházíme u moderního divadla Nelum Pokuna 

Theatre. Pokračujeme po okraji parku kolem Národní galerie umění a dál kolem umělecké galerie 

Green Path, kde umělci pod širým nebem vystavují své obrazy přímo na zábradlí u silnice. 

 

  
1-Municipal Council, 2-pozlacená socha Buddhy v parku Viharamahadevi 
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1-park Viharamahadevi s vodními prvky, 2-Nelum Pokuna Theatre 

 

Několika ulicemi přicházíme k jižní části jezera Beira. Voda v něm je naprosto zelená. 

U břehu stojí na pilotech pěkná dřevěná buddhistická svatyně Seema Malaka. Na jezeru je také 

hezký ostrůvek s parčíkem, který spojuje se břehem lanová lávka. Lidé si na projížďku po jezírku 

půjčují lodičky ve tvaru bílých kachen. V širokém okolí roste moderní zástavba. Je poznat, že se tady 

čile investuje. Například mrakodrap Altair, který má tvar obrovského A, kolem něhož procházíme. 

 

 
1-jezero Beira, 2-Seema Malaka 

 

 
Jezero Beira s ostrůvkem 
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1-stavba Lotus Tower, 2-mrakodrap Altair 

 

Procházíme dalšími ulicemi a zkoušíme marně najít přístupové místo, odkud bychom si 

prohlédli hlavní část Beira Lake. Je šílené vedro a ani nemáme pití. Tak se alespoň zastavujeme 

u stánku na osvěžující kolu. Nechceme dále ztrácet čas a využíváme první tuktuk, na který narážíme. 

Necháváme se zavést za 250 Rs. k obchodnímu centru, abychom se tam najedli a něco nakoupili. 

Uvnitř scházíme do podzemní restaurace. V ní je několik výdejních pultů rozdělených podle druhů 

mezinárodních kuchyní. My si dáváme 2x Tennessee burger s hranolkami, celkem za 800 Rs. Je tady 

hodně lidí, ale místo na sezení nacházíme. Jídlo nám po chvíli donáší, Srílančané si pro něj chodí 

sami. Po jídle si jdeme odskočit na záchod. Objevujeme jeden market, kde si v koutku s likéry 

vybíráme kokosový arak na památku a k tomu ještě plechovku piva Lion s hezkým designem lva. 

Přikupujeme folii, na obalení batohů na zítřejší let a ještě pití, pálivé koření a porcovaný čaj. Platíme 

celkem 2320 Rs. Před nákupním centrem si bereme další tuktuk. Tuktukář má na levé ruce 

3 dlouhatánské nehty. Cestu k vlakovému nádraží Fort smlouváme ze 300 Rs. na 200. Nezapomíná 

nám cestou namluvit, že na autobusák je to pak ještě 2 kilometry a že bus do Negomba pojede 

3 hodiny. Snaží se nám tak vnutit odvoz až do Negomba. My však víme, že je vše jinak a před 

nádražím vystupujeme. 

 

Jdeme si vyzvednout batohy z úschovny a vracíme zámeček. Ověnčení bágly jdeme na 

centrální autobusové nádraží pěšky. Z vlakového je to jen 500 metrů. Spoj do Negomba už na nás 

čeká. Nastupujeme do prostorného a klimatizovaného autobusu. Takový komfort! Je to naše poslední 

jízda srílanským busem na Srí Lance, tak si ji pohodlně užíváme. Za cestu dáváme 260 Rs. Jedeme 

převážně po dálnici. Platí se na ní mýtné a rychlost je často 80 km/h, pak i 100. Do Negomba 

přijíždíme po 40 minutách. 
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Vystupujeme u nádraží v Negombu. Voláme Cletusovi, že si přijedeme vyzvednout naše 

věci a vyřízené svatební dokumenty. Vybíráme si jednoho z tuktuků a podle navigace se k němu 

necháváme dopravit. Tuktukář si plete levou a pravou, tak mu směr ukazujeme rukama. Když 

přijíždíme k agentuře, Cletus už nás čeká. Dle domluvy nám předává dokumenty, CD s fotkami a 

naše svatební šaty. Děkujeme mu za služby a loučíme se. Pokračujeme do našeho ubytování Araliya 

White House, kde jsme strávili první noc na Srí Lance. Tehdy jsme si tam domluvili právě na dnešek 

i tu poslední. Tuktukáři dáváme za svezení domluvených 300 Rs. 

 

Ubytováváme se tentokrát v sousedním pokoji. Dáváme si sprchu a dopisujeme deník. Panu 

domácímu vykládáme zážitky z našeho putování po Srí Lance. Jsme šťastní, že jsme vše zvládli a že 

vše vyšlo podle našich představ. Čím dál více si uvědomujeme, že už zítra tuto nádhernou zemi 

musíme opustit. Okouzlila nás natolik, že se nám odtud vůbec nechce. V podvečer se tu nahlas ozývá 

kukačka koel. Černý samec sedí na stromě za banánovníkem. Využívám tak možnosti udělat 

poslední ptačí fotky na Srí Lance. 

 

 
1-banánovník, 2-samec kukačky koel 

 

Ještě nám zbývá pár rupií, tak odcházíme do toho samého marketu jako první den. 

Kupujeme za 500 Rs. oříšky, pití, Tic Tac do letadla a lahvičku wood apple džusu. Ten má hnědou 

barvu a dělá se z limonie nakyslé neboli dřevěného jablka, které známe z Rekawy. Při návratu se 

poblíž ubytka zastavujeme v místním bistru. Naposledy si s sebou objednáváme tradiční srílanský 

pokrm, kotu rotti. Jako obvykle upozorňujeme, že to chceme nepálivé. Porci pro oba za pouhých 

250 Rs. si odnášíme na pokoj, kde hledáme plastovou lžíci, naštěstí ještě jednu máme. Ochutnáváme 

porci jídla a zjišťujeme, že je to to nejpálivější, co jsme za celou tu dobu jedli. Nepálivé jídlo prostě 

udělat neumějí. Je v tom také spousta nasekaných kostí. Něco málo se z toho extrémně ostrého jídla 

snažíme sníst, ale máme s tím co dělat. Ani to celé nedojídáme. Před spaním balíme věci. Zvlášť 

odkládáme věci na zítřejší pobyt v Dubaji. Nastává naše poslední srílanská noc. Před usnutím mám 

v hlavě plno vzpomínek na prožité chvíle v této okouzlující zemi. 

 

Pozorované druhy: 

Colombo: pelikán skvrnozobý (3ex), vrána domácí 

Negombo: kukačka koel (1M) 
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28. Odlet a Dubaj 

17. 08. 2017 
 

Ráno nás budí veverka indická, která venku píská snad hodinu v kuse. K ní se chvílemi 

přidává nám už dobře známá kukačka koel. Balíme první bágl do fólie a jdeme na venkovní posezení 

posnídat. Domácí nám připravili čaj, tousty, každému 2 volská oka, džem, máslo a meloun. Vedle 

u stolu sedí naši šikmoocí sousedé. Tato rodinka je u snídaně ve srovnání s námi poněkud náročná. 

Po jídle dobalujeme do fólie druhý bágl. U brány už na nás čeká na 8 hodin objednaný řidič, který 

nás sem vezl i první den. Loučíme se s domácími a soukáme se do malého autíčka. Bágly nám dává 

dopředu, my se mačkáme vzadu. Cestou si naposledy prohlížíme ulice Negomba. Po 15 minutách 

přijíždíme před letiště. Do našeho letu v 11:30 máme dost času. Trochu se rozhlížíme, kudy se 

dostaneme k odbavení. Procházíme jednou kontrolou s bágly. Po ní ještě následuje další a konečně 

můžeme jít na check-in odbavit zavazadla. V těch příručních si necháváme už jen fotoaparát, 

dalekohled a věci do Dubaje. Procházíme emigračním s pasovou kontrolou a čekáme v bezcelní zóně 

na náš let. Sedíme u prosklené plochy s výhledem na letiště s letadly. Při tom pozorujeme kolem 

prolétající vrány domácí a majny obecné. Z dlouhé chvíle si v obchůdcích prohlížím nabídku zboží. 

U gateu nám nedovolují vzít si s sebou do letadla pití. Nechceme jej jen tak vyhodit. To raději ještě 

vypijeme. Rychle otvírám lahev, až to stříká všude kolem. Asi z nás mají radost. Po osobní kontrole 

chvíli čekáme, až nás pustí do letadla. Volají nejdříve lidi z řad 15-29. Máme řadu 23, takže to platí 

i pro nás. Ale samozřejmě se tam cpou i lidé z předních řad, takže to trvá, než nás protřídí. 

 

Sedíme u okna na stejných sedadlech, jako na cestě z Prahy do Dubaje. Na poslední chvíli 

přistupuje 6 členná arabská rodina s dětmi. Dělají pořádný rozruch a chovají se neuvěřitelně 

arogantně. Vůbec nechápeme, proč jim letušky musí hledat volná místa k sezení. Každý přece má na 

své letence číslo sedadla. Je kvůli tomu asi 15 minutový zmatek. Po uklidnění situace 

s 30 minutovým zpožděním konečně vzlétáme. Z okénka nostalgicky pozorujeme vzdalující se 

smaragdový ostrov. Je nám smutno. Říkáme si, jestli se sem ještě někdy vrátíme? Přelétáme část 

území Indie a širý Indický oceán. Vedle nás sedí pán, o kterém se později dovídáme, že pochází 

z Kanady, 11 let žije v Dubaji a matku má z Pákistánu. Radí nám, jak cestovat po Dubaji. Z letiště na 

hotel je nejlepší si vzít taxi. Po Dubaji máme jezdit metrem na jednorázové lístky. Let ubíhá docela 

rychle. V ceně není jídlo ani pití, tak si později kupujeme alespoň 2x 0,5 litru vody za 10 AED. 

Během letu ta nevychovaná arabská rodina pořád běhá po letadle, je po nich nepořádek a puch na 

záchodě. 

 

Opouštíme Indický oceán, přelétáme Omán a dostáváme se nad území Spojených arabských 

emirátů. V Dubaji přistáváme na čas ve 14:40 místního času. Oproti Srí Lance je tady o 1,5 hodiny 

méně. Venkovní výheň na sluncem rozžhaveném letišti nás nepřekvapuje. Klimatizovaný autobus 

nás přepravuje do hlavní budovy. Ve frontě čekáme na pasovou kontrolu, dostáváme do pasu razítko 

a jdeme k východu. Díváme se ještě na net, jak daleko je náš hotel, který jsme si před pár dny 

bookovali ze Srí Lanky. Před letištěm čeká spousta stejných taxíků, do jednoho tedy nasedáme. 

Nástupní sazba je tady na letišti šílených 25 AED, což vychází na 160 Kč. Nedá se nic dělat, 

taxametr je zapnutý. Vstřebáváme první dojmy z rychle se rozvíjejícího moderního pouštního města, 

které působí velmi futuristicky. Celou cestu projíždíme širokými bulváry poloprázdného města. 

Skoro na každém semaforu je červená. Vystupujeme před naším ubytováním Dubai Palm Hotel a za 

cestu celkem platíme 40 AED. Vcházíme do klimatizovaného hotelu. Je to příjemná změna proti 

pekelným 41 °C venku, kde navíc žhne slunce. Na recepci si kopírují naše pasy a za pobyt do 

zítřejšího rána platíme předem 126 AED. Dostáváme kartu od apartmá a každý svoje heslo k wifi. 

Vyjíždíme výtahem do 3. patra. Když nacházíme dveře našeho apartmá, otevíráme si kartou. Byt je 

slušně vybavený, má i telefon. Je hezký, čistý, klimatizovaný, má vstupní chodbu a koupelnu s 

vanou. V koupelně jsou kromě všech potřebných hygienických a mycích potřeb dokonce i tyčinky do 

uší, koupací čepice, fén na vlasy a jedny pánské přezůvky. 
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1-Dubai Palm Hotel, 2-výhled z apartmá 

 

 
1,2-ubytování v Dubai Palm Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 

Vzhledem k tomu, že náš let pokračuje až zítra ráno, máme čas tady ještě dnes poznat 

nějaké dubajské zajímavosti. Naším cílem je nejvyšší budova na světě – Burj Khalifa. Hned pod ní je 

největší tančící fontána na světě a největší obchodní centrum na světě – Dubai Mall. Výhodou je, že 

je to všechno pěkně na jednom místě. Narychlo na netu zjišťujeme, kudy jít na metro. Po 16. hodině 

vyrážíme. V odporném horku jdeme na 500 metrů vzdálenou stanici metra Salah Al Din. Sjíždíme po 

eskalátorech do podzemí a hledáme prodej jízdenek. Kupujeme 2 zpáteční čipové karty za celkem 

28 AED, což platíme svou debetní kartou. Dle mapy zjišťujeme, že musíme přestoupit ze zelené 

trasy na červenou ve stanici Union. Pak je to ještě 7 zastávek do stanice Burj Khalifa/Dubai Mall. 

Kolejiště je od nástupiště odděleno stěnou s automatizovanými dveřmi. Ty se po příjezdu metra 

otevírají současně s těmi vlakovými. Moderní metro je tiché a neuvěřitelně vyvážené. Akcelerace, 

brzdění, nebo zatáčení není téměř poznat. Veškeré prostory jsou klimatizované. Pocit z jízdy je tak 

velmi příjemný. Metro jezdí většinou nad zemí po mostech. My si tak můžeme prohlížet okolní 

město. Připadáme si jako v science fiction. Vždy, když se v uzavřených nadzemních stanicích 

otevírají dveře, venkovní vedro se citelně snaží proniknout dovnitř. 

 

 
1-přistávající letadlo nad Dubají, 2-vstupy z ulice do dubajského metra 

 

 
Nadzemní dráha dubajského metra 
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Vystupujeme v naší cílové stanici, na kterou k Dubai Mallu navazuje 1 km dlouhý 

klimatizovaný koridor. Pojízdné pásy v něm chůzi výrazně urychlují. Koridor vede nad zemí a je 

prosklený. Cestou obdivujeme okolní moderní výstavbu s dominující Burj Khalifou. Dělám pár fotek 

a snažím se o nějakou selfie. Koridor nás přivádí přímo do komplexu obchodů Dubai Mall. 

 

 
Pohled na rychle rozvíjející se město 

 

 
Klimatizovaný koridor k Dubai Mallu 
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Snažíme se zorientovat a nejdříve se dostat ven pod Burj Khalifu. Používáme dva výtahy a 

konečně vycházíme ven. Právě stojíme před největší tančící fontánou na světě. Jen musíme překonat 

horkou facku. Po pravé straně se nad námi tyčí obří budova Burj Khalifa. Vzhlížíme k vrcholu 

nejvyššího mrakodrapu světa a pohled je to dech beroucí. Procházíme se podél fontány, která je 

obklopena hotelem, nákupním centrem a mrakodrapy. Jdeme až dozadu k tekoucí vodě napájecí 

fontánu. Na lampě vidíme sedět jediné ptáky, na které máme štěstí. Jsou to dvě hrdličky senegalské. 

Protože je neuvěřitelné vedro, jsme venku jen půl hodiny a jdeme se zase zchladit do Dubai Mallu. 

Fontána má představení každou celou hodinu, tak se na to před 18. hodinou jdeme podívat. 

Z reproduktorů začíná hlasitě hrát moderní arabská píseň a voda po celé vodní ploše předvádí svůj 

tanec. Je to impozantní představení, které trvá asi 3 minuty. 

 

 
1-Dubai Mall sousedící s Burj Khalifou, 2-u tančící fontány 

 

 
Budova Souk Al Bahar 
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1,2-Burj Khalifa, dva pohledy na nejvyšší budovu světa 

 

  
1-mrakodrapy v pozadí zpívající fontány, 2-hrdličky senegalské 

 

Jdeme si zpět do Dubai Mallu dát něco k jídlu. V jednom z mnoha bufetů si vybíráme pizza 

menu pro dva – 2 malé pizzy, americké brambory a pití k tomu, celkem za 40 AED. Obsluhuje nás 

usměvavá černoška s copánky a velkým zadkem. Přítomnost různých národností všude kolem 

potvrzuje, že je Dubaj multikulturní město. Tedy v rámci arabských možností. Hledáme volné místo 

k sezení. U jednoho stolu pro 6 sedí jen jeden člověk, tak si přisedáme. Naše pizza je výborná. 

Chlápek si přináší mističku s jídlem všech barev. Zvědavě se zajímám, co to má? Říká: „Je to pálivá 

malajská kuchyně.“ Míša na to: „Zrovna jedeme ze Srí Lanky. Pálivé už nechceme, a proto jíme 

pizzu.“ On na to s úsměvem: „Já jsem Srílančan!“ Tak to je náhoda! Začínáme si povídat o Srí 

Lance. Vykládáme mu, že jsme tam byli celý měsíc a že jsme nadšení. On na to, že už 18 let žije 
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v Dubaji – od roku 1999. Rok předtím byl totiž na Srí Lance teroristický útok na letišti a turismus 

kvůli tomu úplně upadl. A jelikož pracoval v turistickém ruchu, tak odjel do Dubaje za prací. Našel 

si místo v hotelu a teď má svou firmu, takže je spokojený. Navštěvuje rodinu na Srí Lance 3x až 4x 

ročně a prý je tam vše zkorumpované. A taky tam utratí víc peněz, než v Dubaji. Nakonec se 

smějeme tomu, jak je svět malý. 

 

Loučíme se s prima chlápkem a jdeme se opět podívat na fontánu. Jelikož už se stmívá, 

bude i nasvícená, takže se dá očekávat větší efekt. Fontána se rozehrála na jinou hudbu a roztančila 

se na jinou choreografii. Je to ještě úchvatnější podívaná, než předtím. Dělám krátké video. V Dubai 

Mallu si chceme koupit něco na ráno, abychom neměli hlad. V pekárně si vybíráme 2 čokoládové 

rolky, skořicový šnek a sýrový croissant. Za to málo platíme neuvěřitelných 68 AED, což vychází na 

450 Kč! Za 4 kousky pečiva? To by nás teda ani ve snu nenapadlo. 

 

 
Dubajská zpívající fontána 

 

 
Dubajská zpívající fontána 
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Procházíme obrovskými prostory rozlehlého několikapatrového obchodního centra. V celém 

komplexu jsou obchody snad všech značek světa. V tomto bludišti hledáme akvárium. Využíváme 

opět výtah. Po delším hledání přicházíme k akváriu, které je, jak jinak, největší na světě. Prochází 

jím prosklený tunel, ale do něj nejdeme. Je to téměř zbytečné, protože i z venku jde hodně vidět a za 

vstup se nám platit nechce. Prohlížíme si tedy obří akvárium zvenčí. Za tlustým sklem plave spousta 

velkých ryb, rejnoků i žraloků. Nad akváriem na mě dělá dojem obrovská zvlněná promítací plocha 

s krásným čistým obrazem, kterou tvoří přes 700 obrazovek. Pokračujeme dál kolem kluziště 

velikosti stadionu, nad kterým je obří obrazovka. Má samozřejmě také naprosto ostrý obraz. Jedna 

z prostorných chodeb nám připadá jako tržnice pro arabskou smetánku. Jsou tady sochy velbloudů, 

samé luxusní obchody a drahá restaurace s fontánkami. No prostě snobárna. Přicházíme k vodopádu 

s plastikami skokanů, který je vysoký přes 3 patra. Na něj se jdeme podívat i z vrchu. V horním patře 

nad námi svítí hvězdná obloha. Iluzi vytváří rozsáhlá tmavá plocha posetá mnoha světýlky. 

 

 
1,2-dubajské akvárium 

 

 
1,2-prostory obchodního centra Dubai Mall 

 

Je po 20. hodině a už se projevuje únava. To se ještě musíme dostat zpět na hotel. 

Rozhodujeme se tedy pro návrat. Kupujeme si na cestu v jednom obchůdku vodu a Mirindu za 

10 AED. Po zorientování odcházíme z Dubai Mallu koridorem s chodícími pásy zpět na metro. 

Procházíme turniketem na čipovou kartu a nastupujeme do metra. Stejnou trasou přijíždíme na 

zastávku Salah Al Din. Noční ulice jsou o poznání rušnější než přes den, ale vedro je pořád hrozné. 

Na hotelu si kupujeme za 5 AED 1,5 litru vody, kterou nám po chvíli přináší až na pokoj. Dáváme si 

vanu plnou vody a uléháme do velké pohodlné postele. Příjemně unavení kolem 22. hodiny usínáme. 

 

 

 



316 

Pozorované druhy: 

Negombo: kukačka koel (hlas), veverka indická (hlas), vrána domácí, majna obecná 

Dubaj: hrdlička senegalská 
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29. Návrat domů 

18. 08. 2017 
 

Vstáváme v 5 hodin. Chystáme se, balíme a výtahem sjíždíme dolů na recepci. 

Odevzdáváme kartu a jdeme před hotel, kde čeká taxi. Nasedáme a za cestu na letiště platíme 

15,5 AED. Vystupujeme u terminálu 2. Taxikář nám vrací drobné, které se nám budou hodit na 

automat. Před check-inem procházíme pasovou kontrolou, kde nám dávají razítko. V automatu 

kupujeme k tomu včerejšímu drahému pečivu čokoládová mlíčka. U druhého se jedna mince 

zasekává. Naštěstí je poblíž týpek, který nám ji dostává ven. Druhý pokus už je úspěšný. Sedáme si 

ke gateu č. 6. Kolem nás je čím dál více slyšet čeština. V 7:30 ještě odcházíme na záchod a jdeme do 

řady. Procházíme gatem, nastupujeme do autobusu, který nás přepravuje k letadlu. Máme opět 

sedadla u okna ve 23. řadě, ale tentokrát na levé straně. Vedle Míši sedí mladá dívka, která má přes 

uličku rodiče s malým hyperaktivním bráškou. Ten stále brečí, kope do sedačky a bouchá do okna. 

Podle řeči je to španělsky mluvící rodinka. Vzlétáme z obrovského letiště. Dubaj si prohlížíme z čím 

dál větší výšky. Pod námi se objevuje vysoká Burj Khalifa. U pobřeží je vidět luxusní hotel 

Burj Al Arab ve tvaru plachetnice. O kus dál se v oparu ztrácí uměle vybudovaný Palmový ostrov. 

 

 
1-letiště v Dubaji, 2-Burj Al Arab 

 

 
1-Palmový ostrov, 2-let přes Írán 
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Přelétáme Perský záliv a dostáváme jídlo – bramborové placky, smažené brambory a špenát, 

k tomu 125 ml vodu. Později si objednáváme ještě další vodu, Mirindu a kávu za celkem 20 AED. 

Dívka vedle Míši téměř celou cestu spí. Když chceme jít na záchod, otec ji musí přes uličku pracně 

budit. Cesta ubíhá docela pomalu. Celou dobu nám nefungují informační obrazovky, které má každý 

cestující před sebou. Občas jen nakukujeme k malým klukům před námi, kterým fungují. Celou 

cestu jsou neuvěřitelně hodní. Letíme postupně nad hornatými pustinami Íránu, nad Tureckem, 

Černým mořem, Rumunskem, Maďarskem a Slovenskem. Rozeznáváme evropský veletok Dunaj a 

na našem území Lednické rybníky a Novomlýnské nádrže. Když se snášíme na Prahu, máme hezký 

výhled na Vltavu a Pražský hrad. Na Letiště Václava Havla přistáváme na čas. Poprvé ze všech letů 

cestující po přistání tleskají, což je vlastně jen takový český zvyk. 

 

 
1-přílet do Prahy, 2-Letiště Václava Havla 

 

Vlak do Přerova nám jede až za 3 a půl hodiny, tak nespěcháme a z letadla v klidu 

vystupujeme až mezi posledními. Procházíme pasovou kontrolou. Jdeme si vyzvednout zavazadla, 

která nám po páse přijíždějí tak, jak jsme je v Kolombu odevzdali. Vycházíme před letiště. Venku je 

příjemné slunné počasí. Přecházíme na nedalekou zastávku Airport busu. Řidiči nejdou tisknout 

lístky a cestujících zatím pomalu přibývá. Naštěstí se mu později daří na to přijít. Všichni z toho 

mají velkou radost, můžeme nastupovat. Platíme 120 Kč za oba. Jedna cestující si neví rady, když se 

jí nedaří vměstnat kufr do boxu na zavazadla. A když má projít dle jejích slov přecpaným 

autobusem, je úplně bezradná. Říkáme si: „Tak ta asi nejede ze Srí Lanky!?“ Hrozně se tomu 

smějeme. Jak projíždíme Prahou na hlavní nádraží, porovnáváme naši dopravu s tou srílanskou. Po 

měsíci jedeme klidně a pomalu, a navíc vpravo. Kde je to běžné troubení, přeplněné autobusy 

s hlasitou hudbou a do toho tisíce tuktuků jezdících kudy to jen jde!? Nikdy bych nevěřil, že mi to 

jednou bude chybět. 

 

V restauraci na nádraží si po měsíci dáváme české jídlo a pivo. Míša má krkovici se zelím 

a bramborovým knedlíkem, já si dávám svíčkovou. Každý to zapíjíme krušovickou 10°. Platíme 

necelých 500 Kč. V Bille kupujeme pití a Bake Rolls za 29 Kč. Přesouváme se na nástupiště 1B, kde 

čekáme na zpožděný Leo Expres z Bohumína. Kvůli úklidu odjíždíme o 9 minut později. Cesta sice 

ubíhá pomalu, ale v Přerově vystupujeme v 18:38 přesně podle jízdního řádu. Bereme si domů taxi. 

Řidič se vyptává, odkud jsme přijeli. Vykládáme mu něco z našeho cestování. Obdivuje naší odvahu 

a nakonec nám dává 5 Kč slevu na jízdu. Asi proto, že jsme mu řekli, že se na Srí Lance ceny 

smlouvají. 
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Po měsíčním cestování jsme doma. Téměř vše vyšlo tak, jak jsme si představovali. Prožité 

zážitky předčily naše očekávání. Před měsícem jsme odjížděli svobodní a vracíme se jako 

novomanželé. Procestovali jsme téměř celý ostrov, na kterém panuje tropické vlhké klima. Viděli 

jsme starodávná města, buddhistické i hinduistické chrámy, národní parky, nádherné pláže, centrální 

vrchovinu s vodopády a čajovými plantážemi. Užili jsme si romantickou horskou jízdu vlakem. 

Vylezli jsme na Lví skálu. Navštívili jsme deštný prales i rychle se rozvíjející velkoměsto. Svezli 

jsme se na slonovi. Zúčastnili jsme se vyhlášené posvátné slavnosti Esala Perahera. Zažili jsme 

tropický liják. Ochutnali jsme fascinující kuchyni. Poznali jsme, že tato lidnatá a hustě osídlená 

země je plná milých, usměvavých, přátelských a ochotných lidí. Její bohatá příroda nám umožnila 

spoustu nezapomenutelných setkání s různými živočichy. Ve volné přírodě jsme viděli slony, opice, 

obří ještěry i želvu na pláži klást vejce a spoustu dalších. Podařilo se nám poznat 147 druhů ptáků. Z 

toho jsme jich 143 pozorovali a 132 se mě jich podařilo alespoň nějak vyfotografovat. Z toho 

celkového počtu jsme pouze 28 druhů již dříve pozorovali v Evropě. Těch zbylých 119 druhů jsme 

měli možnost poznat poprvé. 

 

Srí Lanka je země, kterou stojí za to procestovat a poznat její kulturní a přírodní bohatství. 

Jsme šťastní, že se nám podařilo zrealizovat vysněnou dovolenou v této daleké exotické zemi, a že 

jsme zvolili návštěvu právě tohoto krásného ostrova, na který jsou všichni Srílančané právem pyšní. 

Ayubowan Srí Lanko! 

 

 
1,2-suvenýry 
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Trasa putování 

 

 

 



321 

Legenda 
 

1. Negombo 

2. Anuradhapura 

3. Sigiriya 

4. Polonnaruwa 

5. Trincomalee 

6. Arugam Bay 

7. Tissamaharama 

8. Dondra 

9. Galle 

10. Deniyaya 

11. Ella 

12. Nuwara Eliya 

13. Kandy 

14. Kolombo 
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Seznam zaznamenaných druhů živočichů 
 

BEZOBRATLÍ 

Plž - Akavus ohnivý 

Mnohonožka 

Pavouk - Nefila chluponohá 

Krab - Poustevník 

Brouk - Nosorožík 

 

PLAZI 

Ptyas velkooký 

Chřestýšovec cejlonský 

Bičovka nosatá 

Agama nosatá 

Lepoještěr pestrý 

Lepoještěr zelený 

Varan bengálský 

Varan skvrnitý 

Krokodýl bahenní 

Kareta obrovská 

 

PTÁCI 

Alexandr malý 

Alexandr smaragdový 

Anhinga rezavá 

Bramborníček černobílý 

Brhlík červenozobý 

Břehouš černoocasý 

Bulbul bělobrvý 

Bulbul srílanský 

Bulbul šupinkový 

Bulbulčík černý 

Cistovník rákosníkový 

Čáp bělokrký 

Čejka černoprsá 

Čejka indická 

Datel ohnivý 

Datel sultánský 

Datel zlatoramenný 

Drongo černý 

Drongo šedobřichý 

Drozd srílanský 

Dudek chocholatý 

Dytík indický 

Dytík křivozobý 

Holub domácí 

Holub kovový 

Holub páskovaný 

 

 

 

Holub zelenokřídlý 

Housenčík indický 

Hrdlička kropenatá 

Husička malá 

Chřástal běloprsý 

Ibis černohlavý 

Jespák křivozobý 

Jora černokřídlá 

Kachnička obojková 

Ketupa rybí 

Kolpík bílý 

Kormorán indomalajský 

Kormorán menší 

Kormorán velký 

Kos černý 

Krejčiřík obecný 

Kruhoočko pruhoprsé 

Kruhoočko srílanské 

Křepelka čínská 

Křivozobka srílanská 

Kukačka černobílá 

Kukačka koel 

Kukačka modrolící 

Kukačka vraní 

Kulík menší 

Kulík říční 

Kur dvouostruhý 

Kur srílanský 

Kvakoš noční 

Květozob křivozobý 

Lasolet šedohlavý 

Ledňáček džunglový 

Ledňáček gurial 

Ledňáček hnědohlavý 

Ledňáček říční 

Lejsek srílanský 

Lejsek šedohlavý 

Lejskovec azurový 

Lejskovec rajský 

Lelek džunglový 

Lelek malovaný 

Linduška rýžová 

Loskuták jižní 

Loskuták srílanský 

Luňák brahmínský 

Majna obecná 

 

 

 



323 

Mandelík indický 

Marabu malajský 

Nesyt indický 

Orel bělobřichý 

Orel indomalajský 

Orel kaštanovobřichý 

Orel šedohlavý 

Ostnák bažantí 

Panenka bronzová 

Panenka muškátová 

Panenka tříbarvá 

Páv korunkatý 

Pávík bělobrvý 

Pelikán skvrnozobý 

Pisík obecný 

Pisila čáponohá 

Plameňák růžový 

Potápka malá 

Prinie mokřadní 

Prinie okrovobřichá 

Prinie šedoprsá 

Rorýs domovní 

Rorýs palmový 

Rybák černozobý 

Rybák malý 

Rybák velkozobý 

Rybařík jižní 

Skalník indický 

Skřivan černobřichý 

Skřivan červenokřídlý 

Skřivan východní 

Slípka modrá 

Slípka zelenonohá 

Snovač asijský 

Strdimil fialový 

Strdimil jihoindický 

Strdimil srílanský 

Stromovníček šedohnědý 

Suříkovec pruhokřídlý 

Suříkovec rehkovitý 

Sýkora koňadra 

Šáma bělořitá 

Šáma stračí 

Timálie černohlavá 

Timálie hnědohlavá 

Timálie indická 

Timálie srílanská 

Timálie žlutozobá 

Trogon malabarský 

Vlaštovka cejlonská 

Vlaštovka obecná 

Vlaštovka vrchovištní 

Vlha hnědohlavá 

Vlha proměnlivá 

Vodouš bahenní 

Vodouš rudonohý 

Volavka bílá 

Volavka červená 

Volavka hnědohřbetá 

Volavka popelavá 

Volavka proměnlivá 

Volavka prostřední 

Volavka rusohlavá 

Volavka stříbřitá 

Vousák hnědohlavý 

Vousák indický 

Vousák zvučnohlasý 

Vousák žlutočelý 

Vrabec domácí 

Vrána domácí 

Vrána hrubozobá 

Zejozob asijský 

Zoborožec malabarský 

Zoborožec srílanský 

Žluva černokápá 

 

SAVCI 

Ratufa černoprstá 

Veverka indická 

Zajíc černotýlý 

Prase divoké 

Buvol indický 

Axis indický 

Sambar indický 

Muntžak červený 

Promyka mungo 

Slon indický 

Hulman posvátný 

Hulman rudolící 

Makak bandar 

Kaloň indický 
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