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OBECNÉ INFORMACE A POSTŘEHY 
 

• Oficiální název: Brazilská federativní republika (BFR), skládá se z 26 spolkových států a distriktu hlavního města. 
• 8 145 215,3 km2, 169 590 693 obyvatel (2001), hustota osídlení 20,82 obyvatel/km2 
• Pro porovnání ČR: 78 864 km2 (103x méně), 10 206 436 obyvatel (17x méně), 129,42 obyvatel/km2 (6x více) 
• Časový posun je v Brazílii v době naší zimy 3 hodiny zpátky, v létě 5 hodin zpátky. 
• V listopadu a prosinci se rozednívá kolem 6:00 a stmívá kolem 19:30 a to velmi rychle. 
• V Brazílii jsou lidé všelijakých národností, většinou menšího vzrůstu než u nás. 
• Všichni jsou velmi pohodoví, ochotní a snaží se turistům pomoct a poradit (portugalsky). 
• S angličtinou moc neuspějete, s jinými jazyky kromě španělštiny vůbec. 
• Všude je umělá zaměstnanost (restaurace, autobusy, informace…). 
• Kvůli poloze blízko rovníku jsou tu krátké stíny - slunce více nad hlavou. 
• Zajímavá je červená zemina. 
• Chovají tu málo psů, po ulicích neběhají skoro žádní. 
• „Získat někde informace je opravdu problém, ptát se v jednom městě na jiné je bláhové, spoléhat na to, co vám 

řekli o odjezdech busů na jednom autobusáku ve druhém je blbost. Holt improvizovat.“ 
 

VÍZA 
 
Brazílie – velvyslanectví Sušická 12, 160 41 Praha 6,  tel: 224 321 910, chebrem@mbox.vol.cz 

 
• Vízová kancelář otevřena PO-PÁ 10-14. 
• Platnost max. 30 dnů (turistické). 
• Nutný cestovní pas s minimální platností 6 nebo 8 měsíců po návratu. 
• Jedna fotografie 3 x 4 cm, vyplněný formulář žádosti o udělení víza (lze vyplnit na místě). 
• Doklad o vložení částky (ne převod!) za udělení víza (20 USD v roce 2003) na účet brazilského velvyslanectví. 
• Číslo účtu sdělí ambasáda. 
• Předložit zpáteční letenku (stačí kopie). 
• Nevyžaduje se osobní přítomnost žadatele k vyřízení vízových formalit. 

 
• V Brazílii neexistují omezení ohledně vývozu a dovozu peněz, nicméně je třeba deklarovat částky přesahující 

10 000 USD. Turista nemusí prokazovat, že má dostatek prostředků k zajištění pobytu v zemi. Pokud jde o celní 
předpisy ohledně dováženého zboží osobní potřeby, turista musí deklarovat pouze předměty v hodnotě vyšší než 
10 000 USD. 

• K řízení automobilu na území BFR je potřebný mezinárodní řidičský průkaz, měl by teoreticky být opatřen 
doložkou DETRANu (obdoba našich dopravních inspektorátů) včetně překladu. 

 
Argentina 

• Pro turistickou cestu není vízum potřeba. 
  
Paraguay www.paraguay.cz/vizum.html 

• Velvyslanectví je v Berlíně, lze korespondenčně. 
• Vízum 36 EUR (2003). 
• 2 pasové fotografie. 
• Letenka, doklad o výši příjmů, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. 
 
Pokud se chcete pouze podívat z Foz do Iguaçu do Ciudad del Este, je dle mého názoru zbytečné si vízum vyřizovat. 
 

JAZYK   
 
Úředním a prakticky jediným používaným jazykem v Brazílii je portugalština. S angličtinou moc nepochodíte, takže pokud 
neovládáte španělštinu, vřele doporučuji naučit se alespoň pár základních slovíček portugalsky. 
 
Vztyčený palec   - vše kladné - děkuji, rád tě vidím, měj se, vše je OK 
Vztyčený ukazovák  znamená jeden Real, jeden kokos, jedno pivo … 
Ciao - pouze při loučení, pokud někoho potkáte a povíte mu čau, bude si myslet, že ho posíláte pryč 
Obrigado/a  – děkuji 
Vôce vai para  Copacabana [vóse vaj para] - jedete do / přes Copacabanu 
Pode fazer um melhor preço?  [pode fazér um melor preso] – můžete nabídnout lepší cenu? (třeba v hotelu) 
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
Telefonní čísla platná pro celou Brazílii  
Policie: (vojenská) - 190, (civilní) - 147 
Rychlá lékařská záchranná služba (Pronto Socorro) - 192 
Hasiči (Bombeiros) -193 
Civilní ochrana (defensa civil) - 199 
 
Další důležité údaje pro Rio de Janeiro  
DEAT (policie pro turisty), roh Rua Afranio de Melo Franco a Avenida Humberto de Campos, 315, Leblon, Rio de Janeiro 

tel. (21) 3399-7170-5, 3399-7177-9 
Delegacia do Aeroporto International de Galeao (letištní policie) - (21) 3398-4752 
 
Pro oblast Federálního distriktu – hl. m. Brasília  
Policie Rio Branco - tel. (061) 248 28 82, (061) 364 27 99 
Diplomatická policie 226 60 22 
 
Pro São Paulo  předčíslí (11) = São Paulo 
Delegacia Especial de Aeroporto International de Guarulhos (letištní policie):  011 - 77119697 
Departamento de Auxílio Ao Turista (turistická policie):  011 - 321 46209 
Policie v metru: 011 – 3612 1522 
 
Zastupitelský ú řad ČR v Brazílii  - Embaixada da República Tcheca www.mzv.cz/brasilia 
SES Via L3/Sul, Quadra 805, Lote 21, CEP: 70414-900, Brasília - DF 
Tel.:  +55 61 2427785, 2427905, Fax:  +55 61 2427833  (Předvolba v Brazílii: 021 61) 
Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně i v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost 
pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Brazílie v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz 
apod.). Využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v opodstatněných případech nouze. Telefonní číslo mobilního 
telefonu stálé služby: 99895043 nebo 99895047. Toto telefonní číslo mobilního telefonu platí na území Brasília DF, pokud 
bude číslo vytáčeno z jiného státu BFR, je forma pohotovostního telefonního čísla následující: 061 99895043 
 
Generální konzulát v Sao Paulu - Consulado Geral da  República Tcheca em SÃO PAULO  
Av. Morumbi, 635 Jardim Guedalla, CEP: 05607-000, São Paulo – SP 
Otevírací doba: úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 
Tel.: (021 11) 303 11 729, 303 18 997, 381 43 728, Fax: (021 11) 303 11 822 
E-mail: saopaulo@embassy.mzv.cz,  WEB: www.mfa.cz/saopaulo 
 
Generální konzulát v Rio de Janeiru - Consulado Ger al da República Tcheca no RIO DE JANEIRO  
Rua Maria Eugênia 461, Humaita – Botafogo, CEP: 22261-088, Rio de Janeiro – RJ 
Otevírací doba: úterý až pátek od 9:00 do 13:00 
Tel.: (021 21) 2537 0799, 2537 8238,  Fax: (021 21) 2537 1100 
E-mail: rio@embassy.mzv.cz, WEB: www.mzv.cz/riodejaneiro 

 
TELEFONOVÁNÍ A INTERNET  
 
Číslo začínající 8 nebo 9 je mobil. 
 
Telefonní karty  se prodávají v trafikách, např. 40 jednotek stojí od 4 BRL (2003). Pro volání do Čech je prý třeba použít 
stírací kartu Embratel, stojí 10 BRL (2003) a vydrží 3,5 min. 
 
Funkčnost českých mobil ů:  
Paušál i GO karta od Eurotelu - fungoval v: Foz do Iguaçu, Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Paraty 

          - nefungoval v: São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Ilha do Mel 
Ceny pro GO (2004 včetně DPH): odchozí hovor 127,80 Kč/min, příchozí hovor 116,20 Kč/min, odchozí SMS 20,90 Kč za 

zprávu, příchozí SMS zdarma. 
Paušál T-mobile - pokrytí v São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Ilha do Mel, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Paraty, 

spolehlivost však nic moc. 
 
Internet:   
Internetové kavárny najdete téměř v každém městě. Cena je 3-6 BRL (2003) za hodinu, běžně tak 5 BRL (2003). Kratší 
používání může být relativně dražší. Někde účtují po minutách, někde po čtvrthodinách. 
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FINANCE  

 
• Měna: brazilský real (BRL) 
• 1 Real [heal, mn.č. heajs] (BRL) = zjednodušeně asi 10 Kč (2003), ve směnárnách 1 USD = 2,57 - 2,86 BRL 

(2003), průměrně tak 2,80 BRL. Poplatky z výměny peněz v Brazílii neznají.  
• Je vždy výhodnější vyměnit si na místě dolary za místní měnu, protože v obchodě při přepočtu snadno udělají 

„chybu“ a taky Vás to vyjde většinou levněji. 
• Měnit peníze lze v bankách (např. Banco do Brasil), které mají otevírací dobu podobně nesmyslnou jako banky u 

nás, nebo ve směnárnách Casa de Cambio. Těch také moc není a zavírají často rovněž už v 16 hod, o víkendu 
jsou většinou zavřené. 

• Jednou nám ve směnárně nabídli lepší kurs poté, co se nám nezdál jejich oficiální. 
• Výběr z bankomatu je poněkud složitější, ale většinou funguje. Bankomaty jsou někdy rozděleny podle typu 

operace, tzn. jeden umí dávat peníze, jiný zjišťovat stav na účtu, do některých lze dokonce peníze vložit. 
 
• Vyplatí se zkoušet smlouvat – v hotelu, na tržišti, taxi…Nesmlouvá se v restauracích či v obchodech. 
• Gesto „nechci“ nabízečům – zakývat zvednutým ukazováčkem do stran. 

 

• Minimální mzda měla do konce března 2003 hodnotu 200 BRL, od 1. 4. 2003 je to 240 BRL měsíčně.  
• Průměrná mzda je asi 750 BRL měsíčně (2003). 
• HDP: 603,1 mld. USD v roce 2001 
• HDP na hlavu: 3584 USD (2000) 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Roční míra inflace v % 0,70 9,00 6,00 7,67 11,0 

Kurz k BRL/USD 1,208 1,805 1,95 2,33 3,50 

 
Další názory: 

• Kartou lze platit i v obchodech, chtějí PIN. 
• Karta je lepší VISA než MC. 
• Ne všechny automaty berou všechny karty. Nefungují po 22. hodině. 
• Vyplatí se vézt dolary v menších bankovkách (do 20 USD), větší těžko udáte. 
• Nechtějte BRL v bankovkách větší hodnoty (nad 20 BRL), neradi je přijímají. 

 
 

POČASÍ 
 
Nejtepleji je v Brazílii v lednu, nejchladněji pak v srpnu. Rovněž při cestě na sever teplota stoupá a naopak. V rovníkové 
části kolem Amazonky je teplo po celý rok. Brazílie je celkově teplá země, ale jsou i místa, kde je poměrně chladno. Mezi 
ně patří především hory. Množství srážek záleží na ročním období, ale i v teplých měsících se můžete často setkat s 
tropickým deštěm, zvláště na pobřeží moře.  
Průměrná zimní teplota je kolem 15°C (v Riu 20°C). P řes léto se průměrné teploty pohybují okolo 25-30°C,  teplota ale 
často přesahuje i 40°C.  
 
V dob ě našeho pobytu  (konec listopadu – začátek prosince) bylo přes den tak 25-30°C, v noci teplota neklesla nikdy 
pod 15°C a z řídka pod 20°C. V ětšinou bylo polojasno až zataženo, někdy svítilo sluníčko a několik dní z tří týdnů pršelo. 
Počasí se měnilo poměrně rychle. 
 
Nejvhodn ější pro cestování  je asi konec listopadu a prosinec nebo období po konci karnevalu. Od poloviny prosince do 
karnevalu je v Brazílii sezóna a tím pádem vyšší ceny, obsazenější hotely… 
 
Další názory:  Stává se poměrně často, že se obloha mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední zatáhne a prší až do 
večera. Ráno se probudíte, po dešti ani památky a na nebi se na vás usmívá slunce. A vězte, že i když je po ránu 
zataženo, tak se vše většinou otočí během deseti minut a najednou je strašné horko. 
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JÍDLO 
 

Jídlo je v Brazílii levné a dobré. Nevyplatí se s sebou nic vozit, maximálně pár sušenek, když jste líní si něco dojít koupit. 
Vařit se podle mě nevyplatí, pomalu levněji vyjde koupit si jídlo hotové. Navíc v ceně ubytování je prakticky vždy i 
snídaně. Je však třeba dávat pozor, protože některé jídlo vypadá "unaveně" a mohli byste chytit střevní potíže. My jsme 
naštěstí žádné takové problémy neměli a to jsme jedli skoro všechno. Bůhví co to někdy bylo… Levnější jídlo je ve 
velkých městech jako Rio, São Paulo, Brasília, dražší třeba na ostrově Ilha do Mel. 
  
Bufety typu "a guilo"  – samoobslužné, spotřeba je vážena a podle váhy zaplatíte, bez ohledu na to co jíte. Na výběr je 

několik druhů masa + přílohy + saláty… (1kg = 10-16 BRL v roce 2003). Nikdy bych neřekl, že se dá bez 
problému sníst přes půl kila jídla. Nápoje se hradí zvlášť. 

Churrascarie – restaurace s grilovanými a barbeque masy. 
Rodizio  - platíte vstup a pak už konzumujete dle chuti dokud můžete (vstup 6-10 BRL v roce 2003). Nabízí se buď pizza 

nebo maso + přílohy + saláty… Nejlevnější byly za 6-7 BRL (2003) ve Fozu, za 10 BRL (2003) pizzerie v Paraty. 
Vždycky jsme se hrozně přežrali. Nápoje se hradí zvlášť. 

Bary – oblíbené na posezení u piva i na rychlé občerstvení jsou místní bary. Přes den i večer se v nich dají koupit různé 
sendviče v cenách 2-5 BRL (2003) podle typu a místa. Porce jsou opravdu nešizené. Druhů je spousta, např. 
polo je s kuřetem, calabresa s klobásou, queio [kejžo] se sýrem, X-tudo [šetudo nebo tak nějak] se vším možným. 
Studené se řekne frio, teplé quente [kenče]. 

Bufety  – nabízí hotová nebo rychle připravená jídla, často jako pořádné menu za 3,5-7 BRL (2003). 
Boteco  = botequim – lokální bary, Suco bar  – džusy, sendviče, saláty, Galeto  – kuře či steak na grilu. 
 

Hot dog  – 0,5-1,5 BRL (2003) 
Hamburger a refresco  (šťáva z ovoce) za 1,5 BRL (2003) 
Pizza – velká 10-15 BRL (2003) 
Feijoada  –  typický pokrm – fazole s rýží za 4-12 BRL (2003) 
Churos  – podlouhlé skořicové koblížky s karamelovou nebo čokoládovou náplní – 0,5 BRL za kus (2003) 
 

Prato feito = jídlo dne 
Embalagem = zabalit zbytek s sebou pro loudily 
 

Pečiva  v Brazílii moc velký výběr není, chléb je podobný našemu toastovému (1/2 kila 3 BRL v roce 2003). Dobré jsou 
krátké veky většinou podávané k snídani. 
Ovoce  je většinou levné a výborné, nejdostupnější a nejlevnější jsou banány (0,5-2 BRL za kg v roce 2003) Levnější druh 
je nanica, dražší prata, často se kupují na půltucty či tucty. Tucet vyjde na 1-2 BRL (2003). Pomeranče (1-2 BRL kg 
v roce 2003). Jablka jsou za 3-4 BRL za kg (2003), ananas za 2-2,5 BRL kus (2003) Pokud najdete nezralý (zelený) 
kokos, tak se z něj dá napít, pokud jej prorazíte. Má ale velmi silnou slupku a bez mačety se k vnitřku dostává špatně.  
 

Další názory:  V restauracích typu rodizio dostanete papírové kolečko z jedné strany červené a z druhé zelené. Pokud je 
zelenou barvou nahoře, znamená to: ano, mám hlad, noste a nabízejte (mimo samoobslužný bufet mezi stoly chodí 
číšníci a nabízejí různé druhy grilovaného masa), když je kolečko červenou barvou nahoře znamená to: ne, již jsem plný. 
 

PITÍ 
 

Voda v obchodech stojí kolem 1,5 BRL (2003) za láhev 1,5l, v supermarketech 0,70-1,5 BRL (2003). Poměrně slušná 
cena  je i v barech, kde je rovněž možné balenou vodu koupit. Pít vodu z vodovodu se silně nedoporučuje. 
Ke koupení je i množství limonád podobného sortimentu jako u nás. Např. 2l coly stojí v supermarketu 1,20-3 BRL 
(2003). Národním nealko pitím je skvělá Guarana, láhev 2l v supermarketu za 1.20-2.20 BRL (2003). 
Pivo vcelku dobré kvality je v restauracích za 1,80-3 BRL (2003) láhev 0,6l. Nejoblíbenější je značka Skol, další jsou 
Brahma, Antarctica či Bohemia. V hospodách se prakticky nic jiného nepije. Přinesou vám vždy jednu láhev a skleničky 
podle toho, kolik vás je. Až láhev dopijete, přinesou další. Mají pěkné nádobky na udržování teploty láhve. 
Chopp [šopí] = točené, Chopp escuro = točené tmavé. Točené pivo objevíte pouze velmi zřídka. 
Víno co jsme si kupovali za moc nestálo. Láhev stojí v supermarketu průměrně 4 BRL (2003). Reputaci brazilským vínům 
spravila až ochutnávka v Praze. 
Cachaça [kašása] = pinga - třtinová pálenka kolem 40%. Na první dojem nic moc, ale zvyknete si a časem vám zachutná. 
Láhev 1l stojí 3,5-4 BRL (2003), plastová 0,5l je za 1-1,5 BRL! 
Caipirinha – míchaný drink z Cachaçy - s ledem, cukrem a limetami za 3-5 BRL (2003). Osvěžující, má dost specifickou 
chuť. Je to prý národní drink, ale moc lidí si ho v restauraci nedává a v Paraty se nás dokonce ptali, jestli se jim povedla a 
jestli ji nechceme nějak upravit. Vypadali, že jí míchají poprvé. 
Caipiroska = Caipira-vodka. Varianta Caipirinhy s vodkou místo Cachaçy. Má jemnější chuť. 4-6 BRL (2003). 
Kokosové ořechy - čerstvě rozseklé chlazené za 1-2 BRL (2003). Až kokos vypijete, můžete si říct, aby vám ho rozsekli a 
vydlabat bílou dužinu. Nám moc nechutnala. 
Ovocné džusy - Suco natural - čerstvě vymačkané jsou skvělé, to mi tady chybí. Nabízí se spousta druhů, nejběžnější a 
nejlevnější je pomerančový – suco de l’aranja. Sklenice džusu stojí 1,5-3 BRL (2003). 
Caldo de cana – sladký džus vymačkaný z klacků cukrové třtiny. Sklenice stojí 1-2 BRL (2003). 
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UBYTOVÁNÍ  
 

Přespat se v Brazílii dá v hotelech, hostelech, nebo pousadách (soukromé penziony především u moře, případně řadové 
rodinné domy v Brasílii). 
Kvalita ubytování je velice slušná, pokoje jsou v naprosté většině dvoulůžkové, i v chatkách s umyvadlem, záchodem a 
sprchou. Většinou je v ceně i dobrá snídaně skládající se z džusu, kávy, housky, másla a marmelády, spousty ovoce a 
dalších dobrot. Jestli je snídaně v ceně se zeptáte: O café da manhã está incluído? [o kafé da maňa está inklujido?] 
Ceny za ubytování jsou nižší než u nás. Většinou jsme se nezabývali hledáním nejlevnějšího ubytování ve městě a 
přesto jsme nocovali průměrně za 22,5 BRL (2003) na osobu a noc. Jednalo se o jednoduché, ale čisté hotely. Sehnat se 
dá ubytování mnohem dražší, ale i mnohem levnější, např. v Riu nebo v Curitibě jsme viděli hotely s cenami kolem 8 BRL 
za pokoj (2003). Vypadaly velmi pochybně. V Belo Horizonte jsou zase hotely od 4 BRL za hodinu za pokoj (2003). 
Jako dobré vodítko při hledání ubytování poslouží průvodce Lonely Planet, v něm uváděné ceny jsou však nadsazené. 
Všechny dále uvedené ceny hotelů jsou za osobu a noc. 
 

BEZPEČNOST 
 

Dokud nám v Riu na pláži neukradli velmi slušně střežený batoh, vypadala Brazílie vcelku bezpečně. Takže pozor! 
Nejhorší situace je údajně v São Paulu a Rio de Janeiru. Obecně se doporučuje následující: 

 
• V Brazílii stačí k prokázání totožnosti kopie cestovních dokumentů, které ani není nutno ověřovat. Ambasáda 

doporučuje nechat originály pasů v hotelovém sejfu nebo na velvyslanectví. 
• Nechodit do chudinských oblastí bez doprovodu. 
• Nechodit k moři na pláž brzy ráno (před 8. hod.) a po setmění. 
• Věnovat neustále pozornost osobám a dění ve svém okolí a omezit situace, při nichž ztrácíme pozornost. 

Nejčastější trik je žádost o zapálení cigarety. 
• Nenosit nápadné zlaté ozdoby a velké částky peněz. 
• Peníze rozdělit na více míst. 
• Mít u sebe druhou peněženku s menší částkou, kterou v případě napadení obětujete. 
• Ledvinka ani batoh nejsou k uložení peněz či dokladů ideální, na doklady je dobrý nenápadný moneybelt. 
• Pokud máte na batohu dva zipy, je vhodné opatřit je malými zámečky. 
• Snažte se splynout s místními obyvateli oblečením (čím obyčejnější a obnošenější tím lepší). 
• Nevytahujte příliš často mapu, každý hned pozná, že jste turista, to stejné platí o fotoaparátu. 
• Na pláži nenechávejte nikdy věci bez dozoru, pozor na podezřelé obchodníky. Na méně frekventovaných plážích 

např. na ostrovech vám žádné velké nebezpečí nehrozí. 
• Při jízdě autem ve městě mějte vždy zavřena všechna okna (včetně střešních) a uzamčeny dveře, vyvarujte se 

pokud možno jízdy v levém jízdním pruhu a nezastavujte na semaforech v první řadě. Když jsme jeli taxíkem, 
vždycky nás zamkli a platit chtěli vevnitř. 

  
• Pokud přepadení nedokážete předejít a dojde k němu, vyvarujte se prudkých pohybů, s pachatelem nediskutujte 

a říďte se jeho pokyny; snažte se zapamatovat si co nejvíce detailů (vyvarujte se však přímého pohledu do tváře 
pachatele); v případě napadení se ihned obraťte na nejbližší policejní stanici. 

 
• Při jakémkoliv lékařském ošetření, tedy i při rychlé pomoci, je občan povinen zaplatit toto ošetření bezprostředně 

na místě a to i v případě, že má zaplacené zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. 
• První pomoc v případě nehody poskytují zdarma pouze veřejná nemocniční zařízení (městská či státní), jejichž 

kvalita je velmi různorodá. V případě nutnosti hospitalizace je třeba složit předem částku zhruba 3000 USD nebo 
předložit platební kartu, garantující úhradu poskytnutých zdravotních služeb. V opačném případě je jedinou 
možností veřejné nemocniční zařízení, a to i v případě ohrožení života z prodlení. 

 
• U moře si dejte pozor na zpětné proudy, které mají na svědomí mnoho lidských životů. Pokud se Vám stane, že 

Vás takový proud unese na moře, pokuste se nepanikařit a neplavte ke břehu. Pokud se necháte unášet 
proudem, dříve či později Vás někde vyplaví. A je lepší vyplavit se o 20 km dál, než se utopit. 

• Vzhledem k tomu, že v některých částech Brazílie (Ilha do Mel, vodopády Iguaçu, určitě Pantanal a Amazonie) je 
dost komárů, je lépe si s sebou vzít nějaký kvalitní odpuzovač. Nejlepší je prý Off zakoupený v Brazílii. Off 
koupený v Čechách hmyzákům docela voněl. 

• Vzhledem k vysoké intenzitě slunečního záření je lépe mít s sebou opalovací krém s vyšším faktorem a ze 
začátku, než si kůže zvykne se mazat silnější vrstvou. Od věci není krém po opalování a Panthenol. Sluníčko 
opaluje i když moc nesvítí a spálit se můžete i ke konci pobytu. 

• Z léků je dobré si vzít mimo těch základních i nějaký dobrý lék proti průjmu a antibiotika. 
 

Očkování viz samostatná kapitola. 
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DOPRAVA  
 

• Letištní taxy z Prahy s přestupem v Itálii stojí asi 2900Kč (2003). 
• Let do São Paula trvá 11 hodin z Frankfurtu, 12 hodin z Milána, 11 hodin z Říma. 
 
• Meziměstské busy se dělí na 3 kategorie - convencional – základní třída, někdy klima (na noc až nepříjemná). 

   - exekutivo – vždy klima, video. Asi o 30% dražší. 
   - leito – často jen 3 sedadla v řadě, cena až 2x convencional. 

• Cestování autobusem mezi jednotlivými městy je velmi jednoduché. Na autobusových nádražích jsou vždy 
kanceláře společností s cedulemi, kam společnosti jezdí. 

• Autobus vyjíždí vždy přesně na čas, což ovšem neplatí o příjezdu do cílové stanice. Cestou může nabrat 
zpoždění nebo „zrychlení“ až 20% času oproti jízdnímu řádu. 

• Přišlo mi, že mezi jakkoliv vzdálenými městy jezdí vždy aspoň jeden přímý autobusový spoj denně. 
• Autobusová nádraží jsou velmi kvalitně vybavena, jsou tu sedačky, bufety, WC (většinou placené 0.3 – 1 BRL 

v roce 2003), někdy i sprchy. 
• Dálkové autobusy jsou v naprosté většině i v nejlevnější kategorii kvalitnější než u nás, městské autobusy naopak 

mnohem horší než u nás. Nízkopodlažnost v Brazílii neznají. 
• Všechny autobusy jsou čisté a docela pohodlné, na nohy je spousta místa. 
• Všechny meziměstské busy mají vzadu záchod, není však moc použitelný a většinou smrdí.  
• Před vstupem do dálkového autobusu se někdy kontrolují pasy. 
• Do autobusu se vyplatí deka, v noci a zvlášť při puštěné klimatizaci je v něm zima. Dobré jsou deky, co mají 

v letadle… 
• Na některých linkách je zdarma káva a voda v kelímcích. 
• Dálkové autobusy staví po 3 hodinách u odpočívadel, kde se dá něco koupit a jsou tu vždy záchody zdarma. 
• Když vám ukládají zavazadlo do zavazadlového prostoru, dostanete lístek. Bez něj vám zavazadlo nevydají, 

takže si lístek dobře schovejte. 
 
• MHD – do autobusu se vstupuje přes turnikety, krosnu je třeba přehodit. Jezdit načerno prakticky nelze. 
• Být takovéhle turnikety v zemi o pár tisíc kilometrů severněji, polovina občanů by přepravce zažalovala kvůli 

diskriminaci, že se přes úzký turniket do autobusu nedostanou. 
• MHD bus se stopuje. 
• Zastávky nejsou mnohdy dobře označeny, které autobusy a kam z nich jezdí není napsáno nikde. 
• Každý autobus má na sobě ceduli s trasou a cílovou zastávkou. Na ceduli většinou vidíte, až když bus projede 

kolem. Takže jsme někdy stopovali každý autobus a ptali se řidiče, jestli jede tam kam chceme. 
• V São Paulu a Curitibě mají dvoukloubové městské autobusy, v Paranaguá jezdí tahače s návěsem a za ním 

připojeným vlekem. 
 
• Taxislužba je obecně na velmi dobré úrovni, slušná, bezpečná a s pevnými cenami dle sazebníku. Ale i v Brazílii 

rádi šidí, neplaťte víc než je na taxametru. Při delších jízdách lze dohodnout paušální sazbu. 
 
• Všude na silnicích jsou zpomalovací prahy, dokonce i mimo město. Při spaní v autobusu je to vždy velmi 

„příjemné“ probuzení. 
• Ve městech je hodně jednosměrných ulic. 
• V Brazílii je mnohem větší podíl nákladních automobilů a autobusů vůči osobním automobilům než u nás. 
 
• Pro ty, kteří by chtěli ušetřit čas a měli více peněz je dobrá volba zakoupit u místní letecké společnosti VARIG 

pas, který stojí 500 USD (2003) a můžete s ním letět 5 letů kamkoliv po celé Brazílii. Jsou i levnější pasy 
s omezením na oblasti, kam se smí létat. www.varig.com.br 

• Na ISIC je sleva 15% u letecké společnosti GOL při platbě v hotovosti. 
 
• Půjčení auta  - Expert car – 70 BRL/den (2002) + 800 BRL depozit 

- Yes rent a car – nejmenší kategorie auta 29 BRL/den+0,33 BRL/km (2003) 
   nebo 72 BRL/den (2003) bez omezení km, pojištění navíc 19 BRL/den (2003) 
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ČASY A CENY ZA DOPRAVU  
 
 
Časy odjezdů autobusů do některých destinací najdete na stránce www.socicam.com.br/webflash/oricab.asp 
 
NAŠE TRASA: 
São Paulo → Curitiba 
Autobus do Curitiby odjíždí z terminálu Tiéte na severu města, kam se bez problémů dostanete metrem.  
429 km, 37,50 BRL (2003) kategorie convencional 
Jezdí 2 společnosti, např. Cometa 22:30 → 4:40 
Serra verde express: Curitiba → přístavní m ěsto Paranaguá 
Trať z Morretes do Paranaguá je uzavřena (2003), vláček jezdí jen Curitiba → Morretes, dál jede místní bus. 
92 km za 33 BRL (2003) + 18 km bus za 2 BRL (2003) 
Vlak odjíždí pouze jednou denně a to v 8 ráno (2003) – jede 3 hodiny. Cesta místním autobusem do Paranaguá pak trvá 
přes ½ hodiny. 
Paranaguá → Curitiba 
Autobus 1,5 hodiny za 10,80 BRL (2003) kategorie convencional 
Jezdí pouze společnost Graciosa, odjezd skoro každou hodinu, např. v 10:30 po příjezdu lodě z Ilha do Mel 
Paranaguá → Ilha do Mel 
Loď, 1:40 hodiny do osady Brasília, o půl hodiny víc do osady Encantadas. 10 BRL (2003) 
Odjezd snad denně v 15:00, zpátky odjezd v 8:00 z osady Encantadas a v 8:30 z osady Brasília 
Pontal do Sul → Ilha do Mel 
Loď jezdí prý o dost častěji než z Paranaguá, jede 40 minut, trochu levněji. 
Curitiba → Foz do Iguacu 
634 km, 52,50 BRL (2003) kategorie convencional, ale jel autobus executivo, 90 BRL (2003) kategorie leito 
Jezdí společnosti Pluma, Sulamericana a Catarinense, hlavně na noc často, např. Pluma odjezdy 20:10,21:00 
9 hodin jízdy, přestože tvrdili, že to trvá 11 hodin 
Foz do Iguacu → Brasília 
Asi 1700 km, 29 hodin, i když nám tvrdili 24 až 26 hodin 
128,50 BRL (2003) kategorie convencional, ale jel autobus executivo 
Jezdí pouze společnost Nacional Expresso, kancelář ve Fozu otevřena 8-18, tel. 0800 34 25 10 
Odjezdy z Fozu v  05:00 a v 17:00, linka Asúncion (Paraguay) → Brasília 
Letenka 697 BRL (2003) – VASP 
Brasília → Belo Horizonte 
716 km, 11 hodin, 66,5 BRL (2003) kategorie convencional 
Jezdí společnost Itapemirim - Penha, doporučuji koupit předem, před odjezdem už bývá plno 
Denně 20:45, 21:15, 22:15, 20:45 (executivo)  
Belo Horizonte → Ouro Preto 
2 hodiny, 98 km, 13,35 BRL (2003), jezdí společnost Pássaro Verde.  
Tam: denně 7:00,7:30,8:00,9:30,12:00,14:00,15:15,17:15,18:30,19:00,20:15, PO+SO 10:30,11:15, NE 21:00 
Zpět: denně 7:00,8:30,10:30,13:00,15:00,17:00,18:00,18:30,20:00, PO+SO 6:00, NE 11:30,16:00,17:30,21:30 
Ouro Preto → Rio de Janeiro 
482 km, 6 hodin, 40,5 BRL (2003), např. 22:00 – 04:00 
Jezdí pouze společnost UTIL, jízdenku lze koupit i v Belo Horizonte 
Rio de Janeiro  → Angra dos Reis → Paraty 
První hodina jízdy je nudná, projíždí se periferie Ria, pak je to pěkná cesta při pobřeží. 
Společnost Costa Verde (na autobusáku Novo Rio, otevřeno 4-22) 
Do Angra dos Reis – 2,5 hodiny, 15 BRL (2003) 
Do Paraty - 253 km, 4 hodiny, 37,5 BRL (2003) 
Odjezdy v roce 2003 z Ria do Angra dos Reis, podtržené jedou i do Paraty: 
4:15,5:30,6:00,7:00,7:40,8:30,9:00,10:00,10:30,12:00,13:00,14:00,15:00,15:30,16:00,17:00,18:00,19:30,22:00 
Paraty → São Paulo 
330 km, 6 hodin, jezdí na autobusové nádraží Tiéte, společnost Reunidas, 27,10 BRL (2003) 
Odjezdy z Paraty denně: 9:40, 11:40, 13:40, 16:40 (kromě soboty), 23:20 
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DALŠÍ OVĚŘENÉ TRASY (2003) 
Belo Horizonte → Congonhas 
Společnost Sandra. Odjezdy denně 6:15,10:15,14:15,17:15, PÁ 18:15,20:15, NE 21:00 
Zpět: denně 6:00,10:00,16:00, SO+NE 14:00,16:00,17:00,20:00 
Belo Horizonte → Diamantina 
Společnost Pássaro Verde. Odjezdy denně 5:30,9:00,11:30,15:30,18:30,24:00 
Zpět: denně 1:00,6:00,12:00,15:30,18:00, PO+SO 10:45, NE 24:00 
Belo Horizonte → Mariana 
Společnost Pássaro Verde, asi 110 km. 
Odjezdy: denně 6:00,8:30,10:00,13:15,16:00,18:00,23:00, PO+SO 11:15,13:15, NE 17:45 
Zpět: 6:00,8:00,9:15,11:40,13:45,16:45,19:00, PO+SO 15:40, NE 20:45 
Belo Horizonte → Brasília 
Společnost Itapemirim – Penha, 716 km, 11 hodin, 66,5 BRL (2003) kategorie convencional 
Denně 19:00, PO,ČT,PÁ,NE 20:00, PÁ 21:30, NE 19:45 (executivo), ÚT,ČT,PÁ,SO 20:45 (semi leito) 
Letenka 245 BRL (2003) – VASP a GOL 
Belo Horizonte → Belém 
Společnosti Itapemirim a Transbrasiliana 
Denně 20:30, PO,ST,ČT,PÁ,SO 19:00, ÚT,NE 19:30 
Belo Horizonte → Campo Grande 
Společnosti Gontijo a Motta, odjezd denně 7:00,9:00,10:00,19:00,19:30,20:00 
Belo Horizonte → Cuiabá 
Společnost Gontijo, odjezd denně 9:00, PO,ČT,PÁ,SO,NE 20:00 
Belo Horizonte → Curitiba 
Společnosti Gontijo a Cometa denně 19:45 a 20:00 
Belo Horizonte → Rio de Janeiro 
Společnosti Útil a Cometa, 6 hodin, denně convencional 8:00,11:00,14:00,15:00,22:30,22:45,23:00,23:15,0:30 
executivo 9:00,12:30,16:00,23:30, leito 23:45, PO,PÁ 24:00 
Ceny (spol. Cometa, 2003): convencional 41,40 BRL, executivo 57,50 BRL, leito 75 BRL 
Belo Horizonte → São Joao del Rei 
Společnost Sandra, jezdí často, jízda 3,5 hodiny 
Belo Horizonte → São Paulo 
Společnosti Gontijo a Cometa, denně convencional 8:00,9:15,10:00,12:30,14:00,20:15,20:45,21:00, 
21:30,21:45,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30,24:00, executivo 11:00,22:00,22:15,23:45 leito 21:45,22:30 
Belo Horizonte → Vitória 
Společnosti Itapemirim a São Geraldo 
Denně 8:15 (executivo), 13:30, 21:00 (semi leito), 21:30 (semi leito), 22:00 (executivo), 22:45, 23:00, NE 21:45 
Vlak přes Santa Barbara a Sabara. Levnější než bus, pěkná krajina. Jede dlouho (14 hodin). Odjezd denně 7:30, možná i 
jindy. 
Belém → Belo Horizonte 
Společnost Itapemirim denně 10:30 
Campo Grande → Belo Horizonte 
Společnosti Gontijo a Motta, odjezd denně 8:00,8:20,19:00,19:30,20:30 
Campo Grande → Salvador 
Letenka s přestupem v São Paulu 800 BRL (2003) 
Přímý bus 220 BRL (2003) 
Cuiabá → Belo Horizonte 
Společnost Gontijo, odjezd PO,ÚT,ST,SO 20:00 
Curitiba → Belo Horizonte 
Společnosti Gontijo a Cometa denně 21:45 a 22:00 
Foz do Iguaçu → Rio de Janeiro 
Bus 130 BRL (2003), společnost Pluma 
Podle jízdního řádu 24½ hodiny, ve skutečnosti 26 hodin 
Jede přes São Paulo, cesta Foz do Iguaçu → São Paulo má dle jízdního řádu trvat 18½ hodiny 
Cestující vozí spoustu zboží z Paraguaye a postupně ho vykládají, což jízdu značně zdržuje 
Letenka 310 BRL (2001) – VASP 
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Rio de Janeiro → Belo Horizonte  
Společnosti Útil a Cometa, denně convencional 8:00,9:00,12:30,14:00,16:00,22:30,22:45,23:00,23:15,0:15,0:30 
executivo 11:00,18:00,23:30, leito 23:45 
Rio de Janeiro → Brasilia 
1180km, 18 hodin autobusem 
Letenka 302 BRL (2003) – VASP a GOL 
Rio de Janeiro → São Paulo →  Iguaçu → Buenos Aires 
Denně 16:00 z Ria, 22:30 ze São Paula, 268 BRL (2003) kategorie leito 
Společnost Crucero del Norte, www.crucerodelnorte.com.ar, crucerodelnorte@infovia.com.ar 
Rio de Janeiro → Mangaratiba 
2 hodiny, 13,70 BRL (2003) 
Odjezdy 5:20,12:00,15:00,18:30 
Rio de Janeiro  → São Paulo 
430 km, např. 12:00 -> 17:30, každou čtvrthodinu 
Asi 50 BRL (2003) – třída convencional 
Letadlo každou půlhodinu, let hodinu, 250 BRL (2003), od 95 BRL (2003) společnost BRA 
São Paulo → Belo Horizonte  
Společnosti Gontijo a Cometa, denně convencional 8:00,10:00,11:00,12:30,15:00,16:00,19:15,21:15, 
21:30,21:45,22:00,22:30,23:00,23:15,23:30,0:00 executivo 9:00,21:00,23:45 leito 21:45 
São Paulo → Brasilia 
Letenka - společnost BRA od 120 BRL (2003) 
São Paulo → Campo grande 
14 hodin, 86–100 BRL (2003) – třída convencional 
São Paulo → Foz do Iguacu 
16:00 -> 7:30, 95 BRL (2003) 
Salvador → São Paulo 
Letenka - společnost BRA od 321 BRL (2003) 
Vitória → Belo Horizonte 
Společnosti Itapemirim a São Geraldo 
Denně convencional 22:00,22:20,22:30 executivo 8:25,8:45,12:40,14:00 semi leito 21:30 leito 21:40 
Vlak přes Santa Barbara a Sabara. Levnější než bus, pěkná krajina. Jede dlouho (14 hodin). Odjezd denně 7:00, možná i 
jindy. 
 
 
NEOVĚŘENÉ TRASY 
Florianapolis → Curitiba 
9:15 -> 13:30 
Foz do Iguacu → Belo Horizonte 
1500 km, 24 hodin 
108 BRL (2001) 
Rio → Vitória 
400 km, 8 hodin autobusem 
Porto Alegre → Florinapolis 
24:00 -> 6:00 
42 BRL, někdy jede i za 30 BRL (2001) 
São Paulo → Resende → Itatiaia 
Odjezd 15.00, v 17.00 z Resende do vesnice Itatiaia 
Zastávka je dole u parkoviště a je nutné číhat na MHD s nápisem Itatiaia 
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São Paulo  [Sa pául’] – oblast má 20 mil. obyvatel, město 10 009 231 obyvatel v roce 2000, 760 m.n.m. 
„z centra 1,5 hodiny po dálnici, a pořád jste ve městě“ 
 
Největší město Jižní Ameriky je městem přistěhovalců a soužití desítek etnických skupin, mnozí obyvatelé jsou potomky 
dávných italských či japonských přistěhovalců.  
Původně misionářská osada byla založená v roce 1554. Původní obyvatelé – bílí osadníci a indiáni tu pěstovali cukrovou 
třtinu, kávu a podnikali nebezpečné výpravy do vnitrozemí. Červená země – terra roxa, která tu je, je velmi úrodná. 
Produkce kávy se každoročně velmi zvyšovala, byly vybudovány železnice a přístav. V roce 1930 se rozvoj zastavil díky 
světové hospodářské krizi.  
Silný průmyslový rozvoj společně s neuvěřitelnou kulturní rozmanitostí vytvořil z města největší kulturní, společenské i 
vzdělávací centrum země. Zdejší obyvatelé si však neustále stěžují na dopravní zácpy, znečištění a pouliční násilí. Lidé 
tu žijí doslova napěchováni jeden na druhého bez jakéhokoliv soukromí. Některé městské čtvrti mají silně národnostní 
charakter – Liberdade je asijská, Bela Vista a Bixiga jsou italské, Bom Retir je stará židovská čtvrť, velká arabská 
komunita žije kolem Rua 25 de Março. 
 
Osobní hodnocení:  Město je opravdu obrovské, pro Čecha poněkud neuchopitelné. Určitě se tu vyplatí zastavit, žádné 
super pamětihodnosti tu však nejsou. Za vidění stojí život ve městě a atmosféra, kterou nasajete za den, maximálně dva. 
Víc času bych São Paulu nevěnoval. 
 
Z letišt ě – z letiště jezdí speciální linka Airport Bus, která Vás zaveze přímo přes Bresser do centra na náměstí Praça da 
República. Jízdné je však nehorázně drahé – 23,40 BRL (2003). Druhou možností je použít městský autobus číslo 257 
nebo 299 nazývaný Airport Service, který jede za 2,60 BRL (2003) ke stanici metra Tatuapé a dál pokračovat metrem za 
1,90 BRL do centra, třeba na stanici República. Třetí možností je jet taxíkem, cesta z letiště do centra stojí 63 BRL za 
auto (2003). Pokud hrajete rádi Need for Speed nebo jste ještě nejeli ve formuli, tak doporučuji. 
Dálkové autobusy:  Nejvíc dálkových autobusů, např. do Curitiby nebo do Paraty, jezdí z terminálu Tiéte u stejnojmenné 
stanice metra. Takových terminálů je ve městě několik, pokud tedy zde nenajdete svůj autobus pro další cestu, zeptejte 
se v některé pokladně, poradí vám, odkud jezdí váš autobus. Místní bus ze São Paula na pobřeží stojí 15 BRL (2003). 
Bus MHD  se stopuje. Stojí 1,60 BRL (2003). 
Metro  je jedno z nejmodernějších na světě. Jezdí kromě linky 5 každý den za 1.90 BRL (2003) za jízdu, dvojice lístků 
nazývaná Duplo stojí 3,60 BRL (2003). Dá se použít i pro jednu jízdu dvou osob, po projití turniketem prostě předáte 
lístek, který vám z turniketu vyjede, druhé osobě. Kombinace metro+bus stojí 3.15 BRL (2003). Hlavní přestupní 
terminály metra jsou Sé, Brás, Paraíso a Luz. Metro je posíleno příměstskými vlaky CPTM – linky A - F. 
 
Ubytování  - nejlevnější jsou hotely v centru města mezi stanicí metra Praça da Republica na východozápadní lince a 
stanicí Luz na severojižní lince. 
Hotel Rivoli – Rua Dom José de Barros, 28 Centro. Tel. 11 3231 5633. E-mail: hotelrivoli@oul.com.br. Cena: 22,5 BRL 
(2003). Hotel se nachází kousíček od stanice República. Ubytování slušné, s výbornou snídaní. 
Hostel Praca da Avore – Rua Pageu, 266 - Chacara Inglesa. Tel: 55-11-50715148. 9 USD (2003-04). Pokoje 2, 4 a 6 a 
více lůžek. 6km = 20 min. od centra metrem, stanice metra Praca da Árvore 600 m. Není zde povlečení. 
Internetová kavárna : Planet Game - Tres Rios 91,Bom Retiro,São Paulo, 01123-010, Tel.: 55-011-3326-9720 
 
Prohlídku m ěsta  můžete zahájit na náměstí Praca da República, velkém náměstí s parkem. Zde jsou také situovány 
směnárny, kterých jinak ve městě není mnoho. V okolí můžete vidět moderní obchodní čtvrť se známou brazilskou 
burzou. Poblíž náměstí Republiky lze vyjet na Edificio Italia (Oscar Niemeyer, 1965), odkud je z kavárny nahoře krásný 
výhled, ale musíte zkonzumovat za 25 BRL (2003). Lepší je vyjet do předposledního podlaží do kanceláří Alitalia, odkud  
je z chodby slušný výhled zadarmo. Hned vedle je Edificio Copan (1957) rovněž od Niemeyera. Směrem na jihovýchod 
dorazíte k městskému divadlu, nenechte si ujít blízký viadukt pro pěší, až dorazíte na Praca da Sé, kde se nachází pěkná  
Cathedral údajně z roku 1951. Stanice metra Sé je pěkně architektonicky řešena, je to jakési pomyslné centrum města. 
Asi 10 minut pěší chůze odtud se nachází terminál Bandeira, odkud vyjíždějí městské autobusy do všech částí města.  
Jihovýchodně od centra města leží zajímavá ulice mrakodrapů – Avenida Paulista. Kdybych měl navrhovat mrakodrap, 
určitě sem zajedu pro inspiraci, jinak tu ale příliš živo není a přímo na Avenida Paulista ani nenajdete mnoho obchodů. V 
přilehlém okolí je prý koncentrováno nejvíce dobrých restaurací, kaváren a nočních klubů ve městě. Díky nim bývá Sao 
Paulo někdy nazýváno „tropickým New Yorkem“. Na Avenida Paulista se asi uprostřed nachází také Museu de arte de 
São Paulo, které vlastní sbírku uměleckých děl od malířů jako je Rembrant, Rubens, Renoir a také díla brazilského 
malířství. Vstup 5 BRL (2003). Budova sama o sobě je architektonicky zajímavá, tvoří ji velký kvádr zavěšený na červeně 
natřených nosnících, parter je volný. Hned naproti muzeu je velmi příjemný park, oáza v moři betonu okolo. 
Ještě dál od centra města se nachází Parque do Ibirapuera (něco jako Stromovka). Park navrhl architekt Oscar Niemeyer 
spolu s krajinářem Burle Marxem. Můžete zde navštívit několik muzeí, planetárium a také japonský pavilon. Poblíž je 
známý obelisk (v době naší návštěvy obalený velkoplošnou reklamou) a monument Monumento Bandeiras. Park slouží 
snad všem sportovcům ze São Paula k běhání a cvičení. Od stanice metra Paraíso nebo Ana Rosa je park vzdálený asi 
půl hodiny pěší chůze, takže je lepší dojet sem autobusem nebo sem nejezdit vůbec, podle mě to až takový zázrak není. 
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Další doporu čované zajímavosti : 
Parque do Estado - v tomto parku v jižní části suburbu je jednou ze sekcí botanická zahrada, která je stará 100 let. Je tu 
také zoologická zahrada.  
Instituto Butantá - v ulici Vital Brasil v parku u university najdete hadí farmu a museum v jednom nazývanou Butanta. 
Otevřeno ÚT-NE 9-16:30. BUS 702 z Praça da Republica do Butanta. Je tu asi 1000 hadů. Vybírá se z nich jed a vyrábí 
se léky proti jedovatým kousnutím hadů a pavouků, vakcíny proti mnoha onemocněním, např. tyfu, tropické horečce … 
Pico do Jaraguá - tato lesní rezervace se rozkládá na 4500 akrech v nadmořské výšce 1135 metrů. Je nejvyšším místem 
v oblasti São Paulo. Na vrchol můžete dojet autem, nebo se tam vydat pěšky po některé z označených turistických 
stezek. Je tu překrásná příroda, jezírka, hřiště a místa pro piknik.  
Museu Brasileiro da Escultura - muzeum navrhl architekt Paulo Mendes da Rocha, zahrady kolem Roberto Burle Marx. 
 
Další názory:  Dobrá volba, jak poznat město, je zakoupení lístku na autobus a cesta s ním na další terminál. Má to tu 
výhodu, že se platí již při vstupu na terminál a pokud z něho po příjezdu neodejdete pryč, můžete se vozit třeba od rána 
do večera. Je to způsob, jak za 1,6 BRL poznat celé město. 
Turistické informace - na Praca Antonio Prado. Nabízí prohlídku města zdarma v angličtině. Začíná v deset a trvá čtyři 
hodiny. Prochází se: kostel Sé, právnická universita, kostel Benediktinů, kostel San Francisco, nejstarší budova v SP… 
Na Avenida Paulista lze zajít do jedné banky a vyjet do 36 patra, odkud je nádherný výhled na celé Sao Paulo. 
Zajímavou stavbou je moderní kulturní centrum na stanici metra Vergueiro. 

 
Serra verde express – vyhlídkový vlak z Curitiby do Paranaguá. Trem-levnější a Litorial-dražší klimatizovaný.  
Osobní hodnocení: Jízda je pěkný zážitek, okolní krajina je nádherná. Pokud jedete na Ilha do Mel, určitě se jednu cestu 
svezte vláčkem, pokud máte málo času a ještě méně peněz, můžete Serra verde express vynechat.  
Popis:  Vláček jede pralesem přes pobřežní hory. Na své cestě překoná 900 metrů převýšení, projede 13 tunely, překoná 
73 mostů a viaduktů. Zpočátku je cesta docela nudná, projíždí se předměstí Curitiby, ale jakmile vlak vjede do hor, je 
rozhodně na co koukat. Vlak se pomalu proplétá mezi skalami, projíždí tunely a překonává údolí, jede kolem vodopádu, 
po hraně srázu. Lepší výhled máte, když sedíte vlevo. 
Upozorn ění:  V době naší cesty byl uzavřen úsek tratě z Morretes do Paranaguá. V Morretes musíte přesednout na 
místní autobus buď do Paranaguá nebo do Pontal do Sul. Když přijedete vlakem do Morettes, běžte rovnou na autobus, 
nám málem ujel. Jak často jezdí nevíme. Autobusové nádraží v Morretes není u vlakového, musíte kus dojít po směru 
jízdy vlaku. 
Další názory:  Občas máte pocit, že se to celé musí převrhnou a spadnout ze skal. Teplota se za dobu jízdy zvýšila asi o 
15 °C (na 35°C ) a je to poznat i na okolí. P říroda se změnila, jsme v tropech. 

 
Paranaguá  (122 000 obyvatel) 
Osobní hodnocení:  Takhle nějak jsem si představoval Jižní Ameriku. Toto město by se dalo nazvat rájem klidu a 
pohody. Čekání na loď na Ilha do Mel tu rychle uteče, dalo by se tu strávit i víc času než 3 hodiny. 
Ubytování:  Neměl by být problém sehnat zde hotel za dobrou cenu. 
Infocentrum:  V přístavu u odjezdu lodí na Ilha do Mel. Můžete tu zdarma uschovat zavazadla. 
Popis:  Město je ústím řeky do moře rozděleno na dvě částí spojené mostem pro pěší. Je zde pěkné náměstí, 
promenáda, muzeum historie země a na náměstí výborná restaurace s plody moře. Dá se zde i vykoupat a přestože k 
otevřenému moři je to ještě asi 10 km, voda je již slaná. Na okraji města při přístavu je rozsáhlá průmyslová zóna. 
Další názory:  Rybářská čtvrť není moc bezpečná. 

 
Ostrov Ilha do Mel = Medový ostrov  (1 100 obyvatel) 
Osobní hodnocení:  Pokud vám něco říká koupání a moře, tenhle ostrov určitě nevynechejte. Je nádherný a v době před 
sezónou téměř liduprázdný. Pláže s velmi jemným pískem jsou tu mnohem lepší než v Riu či v Paraty. 
Ubytování  v chatičkách s příslušenstvím (tady nazývaných pousada). Je jich tu spousta. 
Pousada Cair do Sol v osadě Brasília na hlavní cestě za 15 BRL (2003), usmlouváno z 20 BRL. 
Popis:  Na ostrově nejsou silnice ani auta, zato je část ostrova přírodní rezervací. Na ostrově jsou dvě osady – Brasília a 
Encantadas. Loď z Paranaguá přijede prvně do Brasília a pak pokračuje do Encantadas. Na severu ostrova se nachází 
pevnost Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres postavená 1769, k ní jsme však nedošli, protože hrozně žrali ovádi.  
Pláže:  Na ostrově je pláží spousta. Na straně otevřené k oceánu jsou vlny, na druhé straně ostrova je moře klidné. Na 
plážích bydlí hodně krabů zavrtávajících se do písku, ale před člověkem zdrhají. Jsou tu prý super západy, pokud ovšem 
svítí slunce, což se nám tu moc nepoštěstilo. 
Další názory:  Cesta Brasília – Encantadas pěšky tam a zpátky stejnou cestou za pět hodin včetně koupání. "Velice 
zajímavé" jeskyně Grutas das Encantadas je jen díra na pobřeží vymletá od příboje.  
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Curitiba  [Kuričíba] - město 1 618 279 obyv. v r. 2000, 908 m.n.m., roční průměrná teplota 16,5ºC. 
www.viaje.curitiba.pr.gov.br, www.pr.gov.br/turismo, www.paranaturismo.pr.gov.br 
Osobní hodnocení:  Příjemné město, doporučuji alespoň půldenní prohlídku, pokud chcete vidět většinu zajímavostí, 
chce to minimálně celý den. Jestli jen projíždíte, vyjděte aspoň před autobusové nádraží a podívejte se na zvláštní 
zastávky MHD (od roku 1992). Pokud jste architekt, určitě nevynechejte Museu Oscar Niemeyer, asi nejhezčí stavbu, co 
jsem v Brazílii viděl. 
Infocentrum:  Na autobusovém nádraží nebo v centru na Rua 24 Horas. 
Popis:  Město Curitiba, založené 29.3.1693, je příkladem transformace jihoamerického města. Bylo zde učiněno mnoho 
kroků ke zlepšení prostředí - nezaměstnaní uklízí město, individuální dopravu nahrazuje od roku 1974 výkonná MHD 
pomocí autobusů jezdících po vyhrazených pruzích, centrum města je celé opraveno. Takhle nějak si to plánovači 
představovali. Historické centrum je opravdu v pořádku, ale dost malé, dvoukloubové autobusy opravdu jezdí rychle, ale 
že by tím nějak zásadně ubylo aut mi nepřišlo a že by tu bylo nějak čistěji než v jiných městech také ne. Ale celkově 
město působí příjemně. 
Centrem města prochází promenáda Rua das Flores, pěkná pěší zóna. Blízko je náměstí Praça Tiradentes, katedrála 
(1875-1893) a historické centrum Largo da Ordem s několika kostely a barevnými domky. Rua das Flores končí na jedné 
straně parkem, odkud je blízko k Rua 24 Horas – obchodní pasáži (otevřeno PO-PÁ 8-24, SO-NE 8-22) založenou v roce 
1991, zajímavou pouze tím, že je tam infocentrum. Na druhém konci promenády je náměstí s universitou, odkud je blízko 
do Passeio Público – pěknému parku z roku 1886 s mini zoologickou zahradou. Nedaleko je Guaíra Theatre, nevzhledné 
divadlo z 60. let 20. stol. Staré vlakové nádraží zrušené v roce 1975 nedaleko autobusového nádraží je přestavěno na 
obchodně-zábavní centrum, součástí kterého je železniční muzeum, v době naší návštěvy bohužel v rekonstrukci.  
V prosinci 2002 bylo v Curitibě otevřeno muzeum od Oscara Niemeyera. V rozsáhlé budově zatím moc exponátů není 
(2003), nejzajímavější je hlavní sál, do kterého se chodí tunelem pod umělou vodní plochou. Studentské vstupné je 
2 BRL (2003). K muzeu lze z centra od university dojít pěšky asi za ½ hodiny, staví zde Linha Turismo i městský autobus. 
Ve městě se nachází dost dalších zajímavostí jako Ópera de Arame (1992), Botanická zahrada (založena 1991), Open 
University of the Environment (založena 1992), park Jana Pavla II. (založen 1980), park Tanguá, Památník ukrajinský 
(založen 1995), německý a japonský (z roku 1993), Maják znalostí nebo divadlo Paiol (1906). Nejjednodušší je využít 
Linha Turismo, autobusovou linku vyjíždějící od autobusového nádraží a projíždějící všechny zajímavosti ve městě. Stojí 
10 BRL (2003), můžete vystoupit na 3 místech a pokračovat dalším autobusem. Funguje ÚT-NE 9-17:30 v intervalu 30 
minut, celkem objede asi 40 km za 2 hodiny. 
Další názory:  Toto město se dá přirovnat k našemu Brnu. Město nepůsobí vůbec jihoamericky, tedy kromě architektury = 
betonové přízemní krabice, čisto, klid, snesitelné množství aut na ulicích, moderní MHD atd. 
Na město je prý pěkný výhled z televizní věže Mercês Tower (ÚT-PÁ 12:30-20:30, SO-NE 10:30-20:30) 
Ubytování - hotel Maia bez příslušenství přímo naproti nádraží za 15 BRL (2001) 

    - Hotel Ouro Verde, Rua Dr. Murici 419, tel.: (41) 3225454. 2L pokoj 108 BRL (2003), sleva ISIC 50% 

 
Foz do Iguaçu  (256 000 obyv.) www.fozdoiguacu.pr.gov.br/turismo 
Výchozí bod pro výlety k vodopádům, na Itaipu i do Paraguaye. Oblast se vlastně skládá ze tří měst – Foz do Iguaçu 
v Brazílii, Puerto Iguazu v Argentině a Ciudad del Este v Paraguayi. Foz do Iguaçu je menší město založené v pravoúhlé 
rastrové osnově žijící z turistů (1-2 mil. za rok), vypadalo bezpečně, dokonce i periferie. 
Osobní hodnocení:  Centrum jsou dvě rovnoběžné ulice s obchody v neděli zavřenými, historie žádná.  
Ubytování : V centru města je dost levných hotelů. 
Hotel Village Foz – Rua Tarobá 985. Tel.: (45) 523 9711 Mobil: 45 9103 3113 E-mail: aristides_barcellos@yahoo.com 

20 BRL (2003). Hotel je v centru, odchytávací kancelář má na meziměstském autobusovém nádraží. Šéf hotelu 
mluví anglicky a rád poradí. Pořádá výlety na argentinskou stranu. Hotel přispívá 5 BRL na taxi z meziměstského 
autobusového nádraží, taxi stojí 10 BRL (2003). 

Hotel s bazénem Foz presidente na Rua Xavier da Silva č. 234 za 22,5 BRL (2001) 
Hostel Paudimar, Av. de Cataratas, KM 12, 5, Remanso Grande. 12,5 km od centra. Tel: 55-45-5296061. 7 USD (2003 a 

2004). 6 lůžkové pokoje. http://www.paudimar.com.br/eng/cataratas/cataratas.html 
Podle mapky kousíček za městem hned u vchodu do NP, v reálu však 12,5 km od města a dalších 10 km od NP, 
při návratu v noci je prý interval busů asi hodina. 

Na argentinské straně je přímo na silnici z Puerta na vodopády (Ruta 12, km 3) kemp Camping El Pindo s chatičkami za 
20 BRL = 10 BRL za osobu (2003). Jezdí tam místní MHD El Practico. Teče tu pouze studená voda. 

Autobus:  meziměstské autobusové nádraží a centrum jsou od sebe daleko (4,5km). Městský autobus do centra jede buď 
přímo z meziměstského autobusové nádraží, nebo z přilehlé Avenida Costa e Silva (směr Centro). Stojí 1,50 BRL (2003). 
Nastupuje se vpředu, vystupuje a přestupuje vzadu. Pokud přestupujete, neplatí se, takže jestli chcete okrádat chudý 
dopravní podnik, na hlavní autobusové nádraží vlezte ne přes turnikety, ale normálně po silnici, kde je zákaz vstupu, a 
v autobuse po vás již nikdo jízdné chtít nebude. 
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Vodopády Iguaçu  [Igvasů] – největší na světě, v překladu velká voda. 866 m.n.m. 
Osobní hodnocení:  Rozhodně při výletu do Brazílie nevynechejte, stojí to za to. Z brazilské strany uvidíte vodopády 
panoramaticky z dálky a dostanete se do poloviny Ďáblova chřtánu, z argentinské strany se dostanete nad i pod 
vodopády a uvidíte je víc z blízka. Vyplatí se určitě obě strany, na brazilskou včetně ptákoparku je potřeba asi půl dne, 
pokud chcete projít celou argentinskou stranu, rezervujte si celý den. 
Popis:  Vodopády jsou na samé hranici Argentiny a Brazílie na řece Iguaçu. Dnes už jsou turistickou atrakcí a tomu 
odpovídá i počet (asijských) turistů. Obě strany jsou trochu zábavní park, ale přírodní kráse to neubírá. Vodopády jsou 
čtyřikrát širší než Niagara, vysoké až 90 m. Když je dost vody (v listopadu bylo), je tu až 275 vodopádů. Celá soustava je 
zakončena obrovskou Ďáblovou roklí. Voda se zde tříští a vytváří mlhu, která stoupá vysoko nad vodopády. 
V celém národním parku, jak v Brazílii, tak v Argentině, se dají pozorovat různá zvířata – pavouci, motýli, když budete mít 
štěstí, uvidíte i ještěra dlouhého skoro metr bez ocasu. 
Další názory:  Vzhledem ke svitu slunce je vhodné navštívit ráno brazilskou a odpoledne argentinskou stranu. 
 

Vodopády Iguaçu – brazilská strana  (Cataratas do Iguaçu) 

Otev řeno: PO 13-18, ÚT-NE 8-18 
Národní park  vyhlášen 1939, 170 000 ha, 164 m.n.m., 1986 UNESCO 
Autobus:  Městský autobus společnosti Pargue national označený zelenou cedulí. Jezdí na trase místní autobusové 
nádraží, centrum, letiště, vodopády za 1,50 BRL (2003). Cesta trvá ½ - ¾ hodiny. 
Vodopády:  Vstup 18,90 BRL (2003). K vodopádům se od vstupní brány jede patrovým autobusem (v ceně vstupenky), 
dál už se jde 1,2 km pěšky, okruh trvá 1,5 až 2 hodiny. Na konci se po lávce dostanete až téměř do nitra dění, suší ale 
odtud neodejdete. Nenechte si natéct vodu do foťáku nebo foťák do vody - všude proudí silný proud a fotit se téměř nedá, 
ihned máte vlhký objektiv. Jako bonus nakonec je pro turisty přichystána tlupa skoro volně žijících nosálů (k vidění i 
v pražské ZOO, ale o poznání línější). Jsou hrozně zvědaví a když si nehlídáte batoh, určitě v něm najdou svačinu. 
Brazilská strana nabízí i další atrakce :  
Macuco Safari – jeepem 3km, 600m trek k 25 m vodopádu Macuco a 25 min. lodí pod vodopády (snad 66 BRL v r. 2002) 
Lodí pod vodopády 30 USD (2001), vrtulníkem nad vodopády 50 USD (2001). 
Ptákopark (Parque das Aves)  – před vstupem na brazilskou stranu vodopádů, otevřeno 8:30-17:30. 24 BRL (2003). 
Pokud vyloženě nešetříte, stojí to za to. Jestli si vybíráte vodopády nebo ptákopark, jděte na vodopády. 
K vidění je hodně druhů papoušků, zvědavý agresivní tukan, pštrosi...prý 160 druhů, 900 kusů ptáků i jiných zvířat na 17 
ha. Ptáci jsou v klecích, ale i ve velkých voliérách, kterými se dá procházet. Na závěr se můžete s jedním papouchem 
vyfotit, ale pozor na čepici! 
 

Vodopády Iguaçu – argentinská strana  (Cascadas de Iguaçu) www.iguazuargentina.com 
ČR má s Argentinou bezvízový styk, na hranicích není problém. 
Vodopády: NP otevřen každý den 8-19, vstup 30 ARS (2003), tj. 33 BRL (2003). 
Národní park:  50 000 ha, vyhlášen 1934, 1984 UNESCO 
Popis:  Do Argentiny se dá dostat buď hromadnou dopravou nebo taxíkem nebo s cestovkou. My jsme využili služeb 
cestovky majitele hotelu Village Foz. Oproti hromadné dopravě to vyšlo trochu dráž, ale nezdržovali jsme se čekáním a 
nakonec jsme vydaných 30 BRL na osobu (2003) za dopravu nelitovali. Do Argentiny se přejede po mostě Ponte 
Tancredo Neves do Puerto Iguazu. Vodopády jsou od autobusového nádraží v Puerto Iguazu vzdáleny ještě asi 25 km. 
Cestou z Foz do Iguaçu k argentinské straně vodopádů jsme se stavili na hranici tří států - Argentiny, Brazílie a 
Paraguaye. Tyto státy od sebe oddělují dvě řeky – Iguaçu a Paraná, které se v místě trojmezí stýkají. Je tu velký patník 
označující argentinskou stranu, vidět jsou kromě soutoku řek i patníky Brazílie a Paraguaye.  
Argentinská strana vodopádů je větší a hodně se chodí. Pokud chcete projít všechny okruhy (asi 8 km), je to s dopravou 
do Argentiny z Fozu na celý den. Na vlastní pěší trasy dojedete od vstupní brány národního parku úzkorozchodným 
vláčkem (v ceně vstupného, trať 3 km).  Na konečné se vám nabízí jeden okruh po lávkách nad řekou nad Ďáblův chřtán 
(připravte se na docela příjemnou sprchu z vodní tříště), z mezistanice je přístupno několik okruhů nad i pod vodopády. 
Stezky vedou mezi menšími vodopády a dostáváme se přímo do jejich těsné blízkosti. Můžete rovněž přejet asi minutu 
přívozem na ostrov sv. Martina (v ceně vstupného), kde je další pěkný okruh. 
Další atrakce  na argentinské straně: www.iguazujunglexplorer.com 
Paseo Ecologico (15 ARS v r. 2003) – 30 minutová projížďka lodí po klidné vodě nad vodopády. 
Aventura nautica (30 ARS v r. 2003) – 12-15 minutová projížďka lodí přímo pod vodopády. 
Gran aventura (70 ARS v r. 2003) – 60-75 minut - lodí pod vodopády, pak po řece Iguaçu 6 km, pak terénním autem 8km.  
V posledních dvou případech se připravte na to, že budete mokří skrz naskrz. Doklady a foťák nechte raději na břehu, 
lidé vylévající vodu z půjčených igeliťáků na ochranu utopených foťáků nevypadali příliš šťastně. 
Další názory:  Bus do Argentiny odjíždí z terminálu ve Foz do Iguaçu za 3 BRL nebo 3 ARS (2003). Za hranicemi 
dojedete do města Puerto Iguazu. Zde odjíždějí autobusy na argentinskou stanu vodopádů. Do Argentiny lze jet i taxíkem 
za 10 BRL (2001) na osobu, autobusem by to stejně levněji nevyšlo. S taxikářem se domlouváme na sedmou hodinu 
večer, nevezme si ani Reál a odjede.  
Trojmezí je pěšky z autobusového nádraží v Puerto Iguazu dost daleko, ale dá se tak za 2,5 hodiny, busem za 10 minut. 
Připomíná to Disneyland. Pohled z této strany na obrovský bouřící vodopád je ale o mnoho lepší než ze strany brazilské. 
Argentinská strana je o mnoho lepší než ta Brazilská. Vlastně se dostanete až přímo nad vodopád. 
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Přehrada a hydroelektrárna Itaipu  
Osobní hodnocení:  Gigantické, ale je to pořád jen přehrada. Pokud máte dost času, určitě se jeďte podívat, navíc to nic 
nestojí. Když spěcháte, můžete Itaipu vynechat, vodopády jsou lepší. 
Popis:  Toto vodní dílo (2. největší přehrada na světě) se nachází asi 15 km severně od Foz do Iguaçu na řece Paraná a 
tvoří hranici mezi státy Brazílie a Paraguay. Výroba energie pokrývá celou spotřebu Paraguaye a 25% spotřeby Brazílie. 
Beton by stačil na výstavbu 210 stadionů Maracaná v Riu, ocel na 380 Eiffelovek, vodní plocha má rozlohu 1350 km2 a 
délku 170 km. Hráz prý dosahuje výšky až 196 m a délky 7760 m. K Itaipu se dostanete asi za půl hodiny městským 
autobusem odjíždějícím z místního autobusového nádraží (Avenida Jackuelino Kubicek) označeným Vila C nebo 
Conjunto C za 1,50 BRL (2003), jedna linka jede rovněž z meziměstského autobusového nádraží. Před vstupem (vše 
zdarma) do prostoru elektrárny, poblíž autobusové zastávky, můžete navštívit ekomuzeum (prohlídky PO 14-17, ÚT-SO 
9-11:30 a 14-17). Při vstupu do elektrárny nejprve navštívíte informační centrum, kde vám promítnou film (i v angličtině) o 
historii a současnosti této stavby (20 minut). Promítání začíná PO-SO v 8, 9, 10, 14, 15 a 15:30. Po tomto filmu vás čeká 
projížďka autobusem k elektrárně a po hrázi (asi 1 hodina), také zdarma. Celkem s dopravou z Fozu počítejte na 
návštěvu téměř půl dne. 
 

Paraguay – Ciudad del Este  
Osobní hodnocení:  Obrovské tržiště s velmi nízkými cenami. Ciudad del Este je mnohem chudší a asi i nebezpečnější 
než Foz do Iguaçu. Pokud máte dost času, určitě se sem zajeďte podívat. Když spěcháte, můžete Paraguay vynechat, 
vodopády jsou lepší. 
Popis:  Paraguay má pro Čechy vízovou povinnost. Vízum jsme však neměli, o celnici jsme se příliš nezajímali a celníci o 
nás také ne, ani při cestě tam ani zpátky, takže přechod hranic byl bez problémů. Neslyšel jsem, že by někdo problémy 
s přechodem hranic měl. 
Autobus do Paraguaye odjíždí z místního autobusového nádraží ve Foz do Iguaçu a po deseti minutách jste na hranicích. 
Pak je třeba přejít po mostě Ponte da Amizade přes řeku Paraná nebo využít k přejetí mostu mototaxi (prý 2 BRL). Na 
mostě je neskutečná zácpa. Existuje i městská mezinárodní autobusová linka, která jede z meziměstského i městského 
autobusového nádraží ve Fozu za 2,20 BRL (2003) přes most až do Paraguaye. 
Na tržišti je velmi levno, sortiment je podobný našim asijským tržištím. Dá se smlouvat. Platit lze v BRL, arg. Pesos 
(ARS),  parag. Guarani (PYG), USD a určitě i ve spoustě dalších měn, jsou si tu rovnoceny. Kurs je asi 2000 PYG za 
1 BRL (2003). 
Upozorn ění:  Paraguay se nachází v jiném časovém pásmu než Foz, je tu o hodinu víc. Tržiště nefunguje v neděli a 
později odpoledne. 
 

Brasília  (2 016 497 obyvatel v roce 2000, 1170 m.n.m.) Od 1987 UNESCO. 
Hlavní město Brasília (vyhlášeno 21.4.1960) tvoří samostatnou správní jednotku. V roce 1956 se prezidentského úřadu v 
Brazílii ujal lékař s českými předky J. Kubitschek a dal podnět k založení nového hlavního města. Nové administrativní a 
politické centrum bylo vybudováno za pouhé čtyři roky. Půdorys připomíná letadlo nebo ptáka, čímž představuje symbol 
startu k rychlé modernizaci. Navrhli ho urbanista Lúcio Costa, architekt Oscar Niemeyer a krajinář Roberto Burle Marx. 
Původní založené město (Plano piloto) má kapacitu 560 000 obyvatel, aglomerace dnes dosahuje 2 milionů obyvatel, 
kteří kolem města bydlí v živelně založených předměstích a místy i v shlucích chatrčí (favely). 
Osobní hodnocení: Pokud jste architekt nebo chcete vidět hlavní město, určitě sem musíte. Jestli do těchto kategorií 
nespadáte, nejezděte sem - je tu drahé ubytování a odevšad daleko (i když cesta z Fozu nám uběhla v pohodě). Základní 
prohlídka se dá stihnout za den, za dva dny uvidíte naprostou většinu zajímavostí a dost se nachodíte. 
Doprava:  Dálkové autobusové nádraží se nachází na okraji města, takže je prvně třeba dojet autobusem č. 131 za 
1,60 BRL (2003) na městské autobusové nádraží v centru města. 
Letiště je asi 12 km jižně od centra. Bus na letiště z centra 102 (40 min.), minibus 30 (25 min.) z městského autobusáku. 
Taxi 18USD při objednání v infocentru, jinak 23 USD (2002 LP). 
Metro – jezdí jižním směrem na předměstí. Cena 1 BRL (2003), nejezdí v neděli, stanice 102 až 112 Sul zatím nejsou 
otevřeny! (2003) 
Bus – naprostá většina autobusů (většinou 1,60 BRL v roce 2003) vyjíždí z městského autobusového nádraží, které se 
nachází úplně v centru města. Po Axo monumental jezdí za 1 BRL (2003) i soukromé minibusy, které zastavují na 
autobusových zastávkách a vždy z nich někdo křičí kam jedou a lákají k spolujízdě. 
Infocentrum  – na letišti (7-23), dávají slevové kupony na taxi. 
 Adetur – Centro de Convencoes na Via SI Oeste, 3. patro, 2 km od centra, bus 131 od autobusáku. 
 Hotely nabízí projížďku městem mikrobusem s průvodcem za 50 BRL (2003). 
Banky  – Setor Bancário Sul a Setor Bancário Norte, cestovky v centru 
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Ubytování  – nejlevnější jsou pousady (zde řadové rodinné domy) kolem Quadra 703. Jezdí sem autobus č. 107 směr 
W3 SUL ze severní části městského autobusového nádraží, vystupuje se 4. zastávku (pokud bus na všech předchozích 
zastávkách zastaví - raději se zeptejte). 
Pousada 47 – Quadra 703, Bloco A, Casa 41/47, vstup z ulice kousek od autobusové zastávky. Cena 20 BRL (2003) se 

snídaní, usmlouváno z 22,5 BRL. Nikdy bych nevěřil, že v řadovém rodinném domku se dá ubytovat celý 
autobus. 2L pokoj je bez oken, pouze se 2 postelemi. Společné WC a sprcha jsou špinavé. Možná že okolní 
pousady jsou lepší. 

Kvalitní a dražší ubytování je v Sector hoteliero Norte a Sector hoteliero Sul. Nejlevnější jsou nízkopodlažní hotely v 
Sector hoteliero Norte, Quadra 2  – hotely Mirage, El Pilar, Byblos a Casablanca. 
Hotel Casablanca – 45 BRL za osobu (2003), usmlouváno z 60 BRL. Lepší je pokoj na severní straně, odvrácené od 

hlavní silnice. E-mail: sac@casablancabrasilia.com.br 
Hotel Mirage - lze usmlouvat na 44 BRL za osobu (2003), miragehotel@uol.com.br 
 
Město  je rozděleno na dvě poloviny: Asa Sul a Asa Norte. Mezi nimi je monumentální osa, na které leží veřejné budovy. 
Podélně městem probíhají dvě hlavní magistrály, které mají také svou jižní (Sul) a severní (Norte) část.  
Memorial JK (1981) – arch. Oscar Niemeyer - Praça do Cruzeiro asi v polovině osy směrem na dálkové autobusové 
nádraží - hrobka JK a výstava předmětů připomínajících jeho presidentování. ÚT-NE 9-17:45, vstup 1 BRL (2003). 
Památník indiánů – hned naproti Memorialu JK, ÚT-PÁ 9-18, SO-NE 9-17, vstup zdarma, mají tam přehled zajímavých 

míst ve městě Mapa Cultural brasiliense zdarma. 
TV věž – arch. Lucio Costa – výška 224 m, v 75 m vyhlídková plošina – ÚT-NE 8-18, PO 14-18. 
Městské autobusové nádraží – nejživější místo co jsem v Brazílii viděl. A mají tu menu hamburger X-tudo s nápojem za 

1 BRL (2003). 
Národní divadlo – arch. Oscar Niemeyer - v centru u městského autobusového nádraží. 
Catedral Metropolitana (1958) arch. O. Niemeyer – denně 8-18, zdarma. Lze dojít z městského autobusáku pěšky. 
Esplanada dos Ministérios – 17 stejných budov ministerstev kolem širokého zatravněného prostranství, nepřístupné. 
Palácio do Itamaraty (1962) – arch. O. Niemeyer - ministerstvo zahraničí – PO-PÁ 15-16:30, SO-NE 10-15:30, 

vstup i prohlídka zdarma. 
Palácio da Justica (1957) arch. O. Niemeyer – nejvyšší soud – otevřeno zřídkakdy. 
Náměstí tří mocí – na konci monumentální osy směrem k jezeru. 

Palácio do Congresso (1958) –- arch. O.Niemeyer - parlament, přístupné jednací sály obou komor 
PO-PÁ 9:30-11:30 a 14:30-16:30, SO-NE 10-13:30, vstup zdarma. 

 Palácio do Planalto (1958) –- presidentská kancelář – nepřístupný, výměna stráží 8:30 a 17:30. 
 Supremo Tribunal Federal (1958) arch. O.Niemeyer – nejvyšší soud - otevřeno zřídkakdy. 
 Pantheon (1959-1986) – arch. O. Niemeyer - památník brazilským hrdinům, ÚT-NE 9-18, vstup zdarma. 
 Museu da Cidade (1960) arch. O.Niemeyer - muzeum vývoje města - pamětní desky, ÚT-NE 9-18, vstup zdarma. 

Espaço Lucio Costa (1992) – pod náměstím, je zde vystaven model celého města o ploše 170 m2, ÚT-NE 9-18, 
vstup zdarma. 

Espaço Oscar Niemeyer – arch. Oscar Niemeyer - kousek pod náměstím tří mocí, výstava projektů Oscara Niemeyera, 
PO-PÁ 9-12 a 14-18, vstup zdarma, www.niemeyer.org.br 

Palácio Alvorada (1957) arch. Oscar Niemeyer – residence presidenta, podobný Palácio do Planalto a Supremo Tribunal 
Federal, na břehu umělého jezera. Otevřeno zřídkakdy. Pěšky se dojít nedá, městský autobus (označený 
Alvorada) jezdí z městského autobusového nádraží přes Náměstí tří mocí. 

Santuário Dom Bosco – svatyně Dom Bosco – arch. Carlos Alberto Naves - modré vitráže nádherně prosvětlují interiér  
Quadra 702 u Via W3 Sul, denně 8-18. 

Parque da Cidade – arch. Burle Marx a Oscar Niemeyer - blízko centra, u Santuário Dom Bosco – nijak zvláštní. 
Obytné bloky jsou situovány v pásu kolmém na osu monumentální. Bloky o straně 250 m se skládají z 11 šestipatrových 

budov a jsou proloženy ulicemi se soustředěnou komercí. Některé bloky jsou tvořeny řadovými rodinnými domy. 
Předměstí dostupná metrem nejsou nijak zajímavá, jsou živelně rostlá a silně kontrastují se založenou strukturou města. 
 
Další názory: Nejlepší na prohlídku města je autobus číslo 104 nebo 108. 
Parque Nacional de Brasília – na severu – přírodní rezervace otevřena 8-16 – bus 128.1 z městského autobusáku. 
Templo da Boa Vontade = chrám přátelství – No 75/76, 915 Sul – chrám sekty přátelství – vybudován 1989 – 7 pyramid 

zakončených krystalem, uvnitř meditativní prostor – otevřeno nonstop. Bus 105 či 107 z městského autobusáku. 
Budova místní elektrárny má tvar stupňovité pyramidy. 
 
Zajímavá místa v okolí podle LP: 
Salto de Itiquira (110 km SV od Brasílie, bus do Formosa a nechat se tu vyhodit) - v překladu „padající voda“. Od 
nádherného, úchvatného, 170 metrů vysokého vodopádu se můžete rozhlédnout po celém údolí Paranas. Je tu několik 
křišťálově čistých pramenů tvořících přírodní jezírka, kde se dá koupat. 
Cachoeira Saia Velha (35 km z centra směrem na BH) - V této oblasti nedaleko města Brasília je několik vodopádů a 
přírodních jezírek, ve kterých se můžete koupat. Odbočit u monumentu monumento do Candango, který postavil 
Francouz na počest lidí, kteří založili Brasílii. 
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Belo Horizonte  www.belohorizonte.mg.gov.br 
Město 2 154 161 obyvatel v r. 2000, oblast 3,6 mil. obyvatel, 785 m.n.m., roční průměrná teplota 20,7ºC 
Hlavní město státu Minas Gerais, 3. největší brazilské město. Založeno 12. prosince 1897. Vyhlášeno jako nejlepší město 
na bydlení a na služby v celé Jižní Americe a 45. na světě. 
 
Osobní hodnocení:  město je především nástupním bodem pro výlet do Ouro Preto, ale neškodí se tu kvůli atmosféře 
města na den zastavit. Nejzajímavější je centrum v okolí Praça Sete, okolní bloková zástavba je nudná. Čtvrť Pampulha 
podobná francouzské riviéře má smysl pouze pokud jste architekt (nečekejte zázraky) nebo chcete-li vidět fotbalový 
stadion pro 130 000 lidí. 
 
Turistické info: na autobusáku (mají knižního průvodce městem zdarma), Belotur–Avenida Alfonso Pena 1055 (PO - PÁ 
8-20, SO - NE 8-16), SZ roh Parque Municipal (PO - PÁ  8-20, SO-NE 8-16), Bahia Shopping na Rua da Bahia, 
Pampulha (8-20); Turminas – naproti autobusáku. 
 
Směnárny : Nascente turismo – Rua Rio de Janeiro, Mastertur – Rua da Bahia. 
 
Ubytování : levné hotely se nacházejí v blízkosti autobusového nádraží, ve čtvrti, která ožívá hlavně večer. U některých si 
dejte pozor, zda je cena za noc nebo za hodinu (už od 4 BRL za pokoj a hodinu, druhá hodina se slevou!). 
Hotel Continental - Avenida Paraná 241 - 20 BRL (2003), usmlouváno z 22,5 BRL. 
Evora Palace Hotel, Rua Sergipe 1415, tel: (31) 3227-6220, sleva ISIC 30%. 
Hostel Chalé Mineiro – Rua Santa Luzia 288, 2km V od Parque Municipal, bus 9801 Saudade/Santa Cruz nebo metro 

Santa Teresa a přejít pěší lávku. 
Hostel Pousadinha Mineira – Rua Araxá 514. 
Hotel Contijo – Rua dos Tupinambás 731. 
Hotel Braganca – Avenida Paraná 109. 
Hotel Majestic BH centro – Rua Espírito Santo 284. 
 
Doprava: Letiště - u jezera Pampulha. 
Metro jezdí každý den, povrchové, za 0.90 BRL (2003), kombinovaný lístek s autobusem za 1.45 BRL. 
Vlak do Vitórie odjíždí z konce Avenida Amazonas. 
 
Město : 
Okolí Praça Sete de Setembro, Avenida Alfonso Pena – centrum. 
Parque Municipal – park, docela pěkný, ale nic zvláštního. Je zde i moderní Palácio das Artes (1970). 
Radnice (40. léta 20. stol.) – art-deco, naproti Parque Municipal. 
Praça da Liberdade – klasické i art-deco budovy, kondominium Edifício Oscar Niemeyer od Niemeyera (1960). 
Pampulha – stavby od Oscara Niemeyera. Jezdí sem autobus číslo 2004 Bandeirantes/Olhos d’Agua z Avenida Alfonso 
Pena mezi Avenida Amazonas a Rua Tupinambás u Praça Sete. 

Igreja de São Francisco de Assis (1940), malby od Portinariho – mnohem menší než jsem čekal, pěkný interiér, 
otevřeno PO-NE 8-18, vstup 1 BRL (2003). 
Casa do Baile (1940) - dříve taneční klub, dnes „centrum pro architekturu a urbanismus“ = knížka na stole 
uprostřed prázdné místnosti. Otevřeno ÚT-NE 9-19. 
Iate Tênis Club – tenisový klub, veřejnosti nepřístupné. 
Museum umění – původní casino (zahrada Roberto Burle Marx) – na druhé straně jezera. 
Bus č. 2215 A/B/C – Céu Azul z R. Caetés mezi Avenida Alfonso Pena a Rua São Paulo. Otevřeno ÚT-NE 9-19. 
Mineirão - druhý největší zčásti krytý fotbalový stadion na světě, 360 000m2, 130 000 diváků, otevřen 1965. 
Mineirinho - universální sportovní hala pro 25 000 diváků, otevřena 1980. 
Zoologická a botanická zahrada – otevřeno ÚT-NE 8:30-16. 
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Ouro Preto  (=černé zlato) město 39 794 obyvatel, oblast 66 259 obyvatel, 1116 m.n.m. Město je na seznamu kultur. 
dědictví UNESCO od 1980. Turistické informace: turismo.op@bol.com.br 
Osobní hodnocení : Městečko v horách, unikátně zachované, dost turistické. Příjemná změna oproti velkoměstům, stojí 
za to sem jet, pokud to máte po cestě. Další zajímavou atrakcí jsou doly. Když už jste tu, zajeďte si do podobné, ale 
menší Mariany. Jeden den je na obě města dohromady tak akorát. 
 

Ubytování  by neměl být problém sehnat, je tu spousta stylových pousad, např.: 
- Pousada Gabriela – 25 - 30 BRL (2001) 
- o 200 metrů dál  je hostel za 15 BRL (2001). Od hostelu na autobusové nádraží je to asi jen deset minut pěšky. 

Infocentrum  na náměstí (PO-PÁ 8-18, SO-NE 8-17). 
Většina kostelů a muzeí zavřena v PONDĚLÍ. Do kostelů se vybírá vstupné většinou 1 BRL (2003). 
 

Popis:  Město je celé v kopcích, takže se dost našlapete nahoru a dolů. Téměř po celý rok jsou tu prý mlhy. 
Město bylo založeno v počátcích zlaté horečky, 24.6.1698. 8.6.1711 bylo město sjednoceno a nazváno Vila Rica. Svého 
času bylo nejbohatší v celé Americe a lidnatější než New York. 1889 bylo vyhlášeno hlavním městem státu Minas Gerais, 
ovšem už roku 1897 bylo založeno nové hl. m. Belo Horizonte. Dnes je Ouro Preto především univerzitním městem 
s fakultami lékařskou (1839) a hornickou (1876) (universita založena 1969) a unikátním souborem barokního umění. 
K vidění jsou tu barokní kostely, musea, kamenné mosty a fontány, ale i bary na starodávné ulici Rua Direita. Centrem 
města je Praça Tiradentes, náměstí na kterém stojí socha Tiradentese (revolucionáře), museum revoluce Inconfidencia 
(revoluce byla 1788-89) - bývalý soudní dvůr a vězení (používáno 1907-1937), vybudováno 1784-1854, kostel a Palác 
guvernátorů (1740) – dnes Escola de Minas museum.  
V roce 1769 postavil Joao de Souza Lisboa budovu divadla na ulici Rua Brigadeiro Musqueira, které je v současnosti 
nejstarším divadlem v celé Brazílii. Otevřeno 13-17:30. 
Důležitým příkladem architektury 18. stol. je pokladnice Casa dos Contos (1784), dnes knihovna a galerie. 
Grande Hotel Ouro Preto – O. Niemeyer. Tvrdé regulace, šikmá terakotová střecha. 
Na město je mj. pěkná panoramatická vyhlídka z Rua Conselheiro Quintiliano = Rua das Lejas. 
 

V Ouro Preto naleznete celkem 13 barokních kostelů: 
Druhým nejbohatším kostelem v Brazílii (po São Francisco v Salvadoru) je Matriz de NS do Pilar, který se nachází u ulice 
Rua Sao José. Jeho majetkem je 434 kg zlata a stříbra, jedna z nejkrásnější a nejlepších uměleckých sbírek. ÚT-NE      
9-10:45 a 12-16:45. 
Kostel NS do Carmo – Rua Brigadeiro Musqueira – 1766-1772 – fasáda od Aleijadinha. Otevřeno ÚT-NE 13-16:45, vstup 
1 BRL (2003). 
Kostel Igreja São Francisco de Assis (1765-1810) je mistrovským dílem brazilského rokoka. Byl vyzdoben dvěma 
významnými brazilskými umělci Aleijadinhem a Manuelem da Costa Atayde. V roce 1992 byl kostel znovu opraven. 
Otevřeno ÚT-NE 8:30-11:45 a 13:30-16:45. 
Jedním z nejdůležitějších kostelů je Matriz de Nossa Senhora da Conceicao de Antonio Dias. Byl postaven v barokním 
slohu v letech 1727 – 1770, má nádherné ornamenty v interiéru. Navrhl ho otec Aleijadinha, Manuel Francisco Lisboa. 
Otevřeno 8:30-11:30 a 13:30-16:45, NE jen odpoledne, vstup zdarma. 
Igreja Santa Efigenia de Pretos je kostel na pořádném kopci směrem ke štolám. Podle legendy ho postavil otrok Chico 
Rei, jenž dostal svobodu. Kostel byl vystavěn v letech 1742 – 1749 a spojuje elementy africké kultury s barokními prvky. 
Otevřeno ÚT-NE 8:30-16:30, vstup 1 BRL (2003). 
Nejstarší kaple města Capela do Padre Faria pochází z roku 1701 a postavil ji Padre Faria. Je zdobena zlatem a různými 
uměleckými díly. Umělci, kteří se podíleli na zdobení kaple, jsou anonymní. Otevřeno ÚT-SO 8:30-16:30, 1 BRL (2003). 
 

Doly:  Město bylo založeno kvůli hornictví a i dnes lze navštívit některé štoly. V centru blízko kostela António Dias se 
nachází štola Mina do Chico-Rei (otevřeno denně 8-17:30, vstup 5 BRL v roce 2003). Další štoly jsou až za kopcem, na 
kterém je vystavěn kostel Santa Efigenia, blízko Capela do Padre Faria. Mina do bem-querer, denně 8-18. Mina Velha 
(otevřeno denně 8:30-17, vstup 10 BRL v roce 2003, prohlídka tak 20 minut) se hledá špatně, ale výběrčí v kapli vás rád 
nasměruje a sežene vám průvodce, který ovšem ovládá jen portugalštinu. Štola je dlouhá 370 m, místy se musíte skrčit, 
abyste prolezli nižším otvorem. Překvapivě funkční je přírodní ventilace, vzduch je čerstvější než venku. Štolu celou 
kopali černošští otroci, z nichž mnozí zemřeli při velmi tvrdé práci. Nejvíce turistická je prý štola Minas de Passagem 
http://minasdapassagem.com.br z roku 1719. Jede se sem městským autobusem (2,20 BRL v roce 2003) směr Mariana a 
vystupuje se na Minas da Passagem. Autobus má zastávku na autobusovém nádraží nebo u náměstí Tirandentes, 
dojedete s ním až do Mariany. V této štole vás povozí na vozíčcích a nachází se v ní podzemní jezero s vodou studenou 
16-18 stupňů, kde se dá plavat. Teplota vzduchu je 17 – 20 stupňů. Štola je dlouhá 315 m a hluboká 120 m, je prý dražší 
a komerčnější než Mina Velha. Otevřeno PO-ST 9-17, ČT-NE 9-17:30.  
 

Mariana  www.mariana.mg.gov.br 
Město podobného stylu jako Ouro Preto, založeno 1696. Od Ouro Preto vzdáleno 11 km. Pohodlně se sem dostanete 
z Ouro Preto městským autobusem (2,20 BRL v roce 2003). Autobus má zastávku na autobusovém nádraží v Ouro Preto 
nebo u náměstí Tirandentes. Historické centrum Mariany je menší než Ouro Preto, ale i zde najdete zajímavé barokní 
kostely a když jsou zrovna vánoční slavnosti nebo se slaví fotbalový zápas, tak i skvělou atmosféru. 
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Rio de Janeiro  [Hyjou]  
V oblasti žije přes 7 mil. obyvatel, město mělo 5 613 897 obyvatel v r. 2000, 27 m.n.m., roční průměrná teplota 22,8ºC. 
Jedno z nejhustěji osídlených měst na světě. Záliv, ve kterém se nachází, byl poprvé objeven portugalským mořeplavcem 
Gasparem de Lemos v roce 1502. Ten jej nazval (v mylné domněnce, že se jedná o řeku) Rio de Janeiro – Lednová řeka. 
Prvními osadníky v Riu byli ovšem Francouzi. V 17. století se město stalo významným přístavem. Od roku 1763 bylo Rio 
de Janeiro hlavním městem Brazílie, dokud se jím 1960 nestala Brasília.  
Osobní hodnocení:  Úplné minimum na prohlídku jsou 2 dny, za 3 dny se dá stihnout většina zajímavostí, a pokud 
chcete i lenošit na plážích, rezervujte si 4 nebo 5 dní. 
Rio je dle mého názoru nejhezčí z výšky, ve městě samotném pak nejsou žádné super atraktivity, ale je unikátní svojí 
přírodní scenérií, atmosférou a obrovskou diversitou jednotlivých čtvrtí. 
V Riu bylo nejvíc povalečů a bezdomovců, co jsme v Brazílii viděli. Večer vysedávají na ulicích a prodávají zboží 
vytahané z popelnic. Někteří jen tak leží, někdy vypadají, že leží už dlouho a navždy. Nejhorší situace je ve čtvrti Lapa, 
směrem na Gloria a Catete nahrazují bezdomovce pouliční prodejci. 
 

Doprava:  
Autobusové nádraží Novo Rio Rodoviária – Avenida Francisco Bicalho, Sao Cristovao – severně od centra. 
 V přízemí infostánek Riotur. 

Bus směrem: Copacabana: 127, 128, 136; Ipanema: 128, 172;  Catete, Glória: 136, 172 – vystoupit u barokního 
kostela Igreja da Gloria napravo na kopci nebo na Avenida Rio Branco a metrem na Catete. 

Z autobusového nádraží jezdí k metru Praça Onze nebo Central klimatizovaný mikrobus z odjezdového stání 
umístěného mezi příjezdovými stáními autobusů. Cena je stejná jako ostatní MHD, lze koupit lístek 
Integração, který platí za zvýhodněnou cenu 2,60 BRL (2003) na autobus a následně metro. 

Lístek na metro je časově neomezený a platí na všechny přestupy, stojí 1,88 BRL (2003), Integração metro + některá 
linka bus MHD 2,60 BRL (2003). Metro nejezdí v neděli! Síť metra je doplněno sítí příměstských vlaků SuperVIA, lístek 
metro+vlak stojí 2,80 BRL (2003). Centrum – stanice metra Uruguayana nebo Carioca. 
MHD bus je v Riu většinou za 1,50 BRL (2003), vstup vzadu, výstup vpředu. Díky dopravním zácpám jezdí autobusy 
velmi pomalu, ve večerní špičce trvá jízda z Ipanemy do Catete hodinu, takže je určitě výhodnější použít metro. 
Severojižní bus jezdí po Rua Catete. Z Catete na Copacabanu – bus označený Copacabana z ulice Parque do Flamengo 
nebo přímo z Rua Catete. 
Další názory: Z letiště Galeao v Zona Norte (2 propojené terminály) – letištní bus spol. Real – 4 BRL (2001) na stanici 
Carioca, pak metro na Catete [kateč] nebo rovnou letištní bus na Catete nebo ke Copacabaně. 
Turistické informace: 
Riotur – turistické informace a mapy, zavolají do hotelů (mají databázi dražších) nebo na vaše číslo. 
Centrum na Avenida Princess Isabel 183, Copacabana. Otevřeno PO-PÁ  9-18. 
Kanceláře na Rua da Assembleia 10, 8.patro, metro Carioca. 
Infostánky:  Rodoviária (otevřeno 6-23), Pao de Acúcar (8-19), letiště (5-23), Cosmo Velho u odjezdu lanovky na 

Corcovado (7-19). 
Cestovní kanceláře prodávající jízdenky na autobus: 
Centrum:  Soletur – Rua da Quintanda 20 
Copacabana:  Andesol – Avenida NS de Copacabana 209; Soletur – Rua Santa Clara 70 
Ipanema:   Blumar/Brazil Nuts – Rua Visconde de Pirajá 260; Soletur – Rua Visconde de Pirajá 351 
Catete:  Dantur Passagems e Turismo – obchod  č.41 v pasáží na Largo do Machado 29 
Letenky – kanceláře ve čtvrti Copacabana 
Směnárny :  Avenida Rio Branco na křižovatce s Avenida Presidente Vargas 
 Kolem Copacabana Palace Hotel 
 Křižovatka Avenida NS de Copacabana s Rua Fernando Mendes 
 Ipanema – Rua Visconde da Pirajá 
 Letiště – přízemí (6:30 – 23) 
Internetové kavárny:  Arroba Cafe, Av. das Americas 4666 Ij 125/126, Barrashopping Rio de Janeiro 

Cyber coffee, New York City Center - Av. Américas 5000, Rio de Janeiro, Tel.: 55-21-221-2464 
Ubytování  – slušné levné mezi centrem a plážemi na jihu a současně na metru je ve čtvrtích Gloria a Catete na Rua 
Catete nebo v postranních uličkách. Z obou čtvrtí je blízko na pláž Flamenco. Vyvěšená cena všech hotelů začíná na 
50 BRL za 2L pokoj (2003). 
Hotel Riazor=dříve Monte Blanco – u výstupu z metra Catete, Rua do Catete 160 – 23 BRL (2003), usmlouváno z 25 BRL 
Hotel Hispano Brasileiro na Rua Silveria Martins ve čtvrti Flamengo –  stanice metra Catete. 
Soukromé apartmány Fernando ve čtvrti Catete – Rua do Catete 214, dům 31/201, 50 BRL za 2L pokoj (2003). 

mobil: 9818-0396, fernandolucieri@aol.com, www.temporadanorio.hpg.com.br 
Ubytovna v ulici Siqueira Campos blízko Copacabany (asi v půlce) za 25 BRL (2003). 
Hostel YHA Chave do Rio de Janeiro – Rua General Dionisio 63, Botafogo. Tel: 55-21-2860303. 12 USD (2003-4). 

Pokoje 4 a více lůžek. Metro 3km. Z Rodoviária bus 170, 172, 173 výstup na Lago dos Leoes a pak pěšky Rua 
Voluntários da Patriá. 

Diskotéky  a noční kluby jsou hlavně ve čtvrtích Lapa a Copacabana. 
Karneval začíná vždy v pátek před popeleční středou (přelom února a března). 
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Město  - Rio je administrativně rozděleno do dvou částí – zona norte (severní zóna) a zona sul (jižní zóna). Obě části jsou 
od sebe odděleny příkrou horou Serra da Carioca, jejíž svahy jsou pokryty chatrčemi chudiny (favelami). Slumy jsou tedy 
v Riu i kousek od centra! Centro – střed města – je přes den samý obchod, v noci a o víkendu je tu však mrtvo a 
nebezpečno. Nacházejí se zde kanceláře hlavních aerolinií, zahraniční konsuláty, brazilské úřady vlády, finanční a 
obchodní domy, banky a cestovní agentury. Centrem procházejí dvě hlavní ulice – Rio Branco a k ní kolmá Avenida 
Presidente Vargas, která směřuje k fotbalovému stadionu Maracaná na severu (kapacita přes 130 000 diváků). Ke 
stadionu se nejlépe dostanete metrem, zastávka Maracaná je přímo před ním. Můžete se vydat i na prohlídku stadionu, 
za 3 BRL (2003) vás pustí na tribunu. Zevnitř je stadion menší než bych čekal. 
Srdcem dnešního Ria je náměstí Praça Floriano, které ožívá v době kolem oběda a čilý ruch zde pokračuje až dlouho do 
noci. Nejpůsobivější budovou na tomto náměstí je Teatro Municipal (francouzský neoklasicismus), sídlo opery a 
orchestru. Divadlo bylo postaveno v roce 1905 a renovováno po vzoru pařížské opery v roce 1934. Naproti je rovněž 
klasicistní Museu Nacional de Belas Artes.  
Blízko Teatro Municipal leží kostel a klášter Convento de Santo Antonio (baroko, 1608). Sakristie tohoto kostela z roku 
1745 je vybavena nádhernými dřevořezbami a azulejos, což jsou portugalské keramické dlaždičky s typickou modrou 
glazurou. Dále lze pokračovat po Rua da Carioca. Když se dostanete k Rua da Carioca 39, prohlédněte si Bar Luis, 
nejstarší restauraci v Riu de Janeiru. Až do druhé světové války byla tato hospůdka nazývána Bar Adolf. 
Nejskvostnější část města bývala dříve kolem náměstí Praca Tiradentes. Na protilehlých stranách náměstí stojí divadla 
Teatro Joao Caetano a Teatro Carlos Gomez, ve kterých se konají různá představení. Celá čtvrť však již ztratila svůj 
bývalý lesk a dnes působí velmi omšele a trochu nebezpečně, přesto však velmi živě. 
Zajímavé je náměstí Praca 15 de Novembro, v jehož středu je pyramidová fontána z roku 1789. Historický oblouk Arco de 
Teles spojuje dva protější domy, průchodem se dostanete do příjemné úzké uličky lemované stylovými restauracemi. 
Kolem náměstí je koloniální architektura.  
NS de Candelária – nejbohatší koloniální kostel (1775-1894), pěkný interiér. 
Monasterio se Sao Bento - baroko, 1617-41, na kopci. 
Catedral Metropolitana – moderní, 1964-76, kapacita 5 000 sedících nebo 20 000 stojících lidí. Otevřeno 8-12 a 13-18. 
Sambodromo – 800 m dlouhá promenáda, kde se konají soutěžní průvody při karnevalu. Na konci je Passarela do 
Samba od Oscara Niemeyera z roku 1983. Je zde i malé a nic moc neříkající muzeum karnevalu otevřené ÚT-NE 11-17. 
Museu de Arte Moderna – moderní budova na konci Parque do Flamengo u vnitrostátního letiště. 
Viadukt Arcos da Lapa = Aqueduto da Carioca (1732-50, 42 oblouků) Kdysi přiváděl vodu z řeky Rio Carioca, v 
současnosti je viaduktem, po kterém jezdí historická tramvaj (od roku 1865) z centra města do čtvrtě Santa Teresa. Santa 
Teresa je čtvrtí umělců. Pokud máte chvíli času, určitě se touto historickou tramvají svezte, bude to pro vás zážitek. 
Tramvaj šplhá malebnými uličkami do kopců, kde se setkáváte s typickou brazilskou architekturou (koloniální domky z 19. 
století) a pokud se zrovna otevře pohled na město, stojí za to. Vozy jezdí otevřené a nechápu jak se vůbec udrží na 
kolejích. Jízdné je 0,6 BRL (2003) za jednosměrnou jízdu a pokud nejste v tramvaji a "visíte" ven, nemusíte dokonce 
platit, což s oblibou využívají zloději. Tramvaje jezdí asi každých 10-20 minut a tak pokud se vám některé místo zalíbí, 
klidně vystupte. Konečná je Lagas Neves (jízda asi ¼ hodiny), za cestu zpátky se vybírá jízdné znovu. Asi v polovině 
cesty můžete na centrální stanici, kde se rozdvojuje trať, vystoupit a dojít kousek k vozovně a muzeu dopravy s modely 
historických vozů (vstup zdarma). 
Igreja da Nossa Senhora da Glória do Outeiro - barokní kostel (1714) na kopci ve čtvrti Glória. Navštívit můžete i malé 
muzeum.  
Socha Krista známá též pod názvem Corcovado (704 - 710 m.n.m.). Z náměstí Glória nebo z Largo Muchado nedaleko 
Catete (rua das Laranjerias) se autobusem (č. 180, 583 a 584 směr Cosme Velho) dostanete až pod horu (rua Cosme 
Velho 513), kde máte několik možností. Můžete si koupit zpáteční lístek na pozemní lanovku – vláček jako na Petřín - za 
30 BRL (2003), jezdí mezi 8 a 18:30. Ve vláčku je lepší sedět napravo, je odsud lepší výhled. Druhou možností je využít 
některé z mnoha nabídek místních taxikářů, kteří vás nahoru odvezou, nechají vás tam asi ¾ hodiny a pak zase svezou 
zpátky (zpáteční 20 BRL na osobu v roce 2003, usmlouváno z 30 BRL). U vjezdu do národního parku se ještě platí navíc 
5 BRL na osobu (2003). Po jízdě musíte ještě ujít 220 schodů k vyhlídkové terase se sochou Krista Vykupitele (Cristo 
Redentor).Třetí možností je spolehnout se na vlastní nohy a jít pěšky místním chráněným území - nefalšovaným 
brazilským pralesem (nedoporučuje se slabším turistům, prý se jde asi tři hodiny do kopce). Socha Krista byla postavena 
v roce 1931, je 38 m vysoká, má rozpětí 26 metrů, váží 1000 tun a stojí na podstavci vysokém 7 metrů.  
Pao de Açúcar – Cukrová homole – nejlepší prý při západu slunce. Lanovka z roku 1912 odjíždí každou půlhodinu mezi 
8-22 z Praca General Tibúrcio, cena za zpáteční jízdenku 30 BRL (2003). Jede sem bus 107, 500, 511, 512 směr Urca. 
Botanická zahrada (směr Lebnon, stanice Jardim Botanico), z Catete bus č.710, jinak 170, 571, 572, vstup 4 BRL (2003). 
Z Catete se jede asi ½ hodiny. Prohlídka tak na 2-3 hodiny, rozloha 54 ha. Otevřeno denně 8-17. Doporučuje se repelent, 
ale moc hmyzáků zde není. Tento park je pravděpodobně nejzelenějším a nejelegantnějším parkem ve městě. Navrhl ho 
Dom Joao VI. a založen byl 13.6.1808. Do parku bylo Portugalci dovezeno mnoho rostlinek z indických zemí. Park tvoří 
palmový háj a velká, bohužel nepřístupná, část je dochovaný tropický prales. Park doplňují sochy a fontány. Roste tu na 
6500 druhů rostlin z celého světa. Jsou zde i skleníky s orchidejemi a bambusové háje, tukani a papoušci. Zvlášť pěkná 
je japonská sekce s jezírkem. Od roku 1991 je botanická zahrada biosférickou rezervací UNESCO. 
Parque de Flamengo - tento park na pobřeží u pláže Praia do Flamengo navrhl Roberto Burle Marx v letech 1960-1965. 
Zabírá území o rozloze 296 akrů. Flamengo je největším městským parkem na světě. Ožívá hlavně o víkendu, specialitou 
je tu fotbalový zápas ve 3 hodiny ráno. Nabízí se odtud vyhlídka na zátoku a na most Rio Niteroi. Navštívit tu můžete 
populární Museu Carmem Miranda, Museum of Modern Arts a památník vojákům padlým za druhé světové války. 
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Další zajímavá místa: 
Parque Ecológico Municipal de Marapendi - kousek od jezera se nachází na území o rozloze 375 akrů rezervace, která 
ochraňuje faunu a flóru této oblasti. Můžete se tu projít, pozorovat různé druhy ptáků, exotické druhy motýlů, orly, a další 
druhy živočichů. Žije tu prý i brazilský kajman. 
Národní park de Tijuca je lesopark, zbytek po džungli. Centrum parku je Foresta da Tijuca, vstup na kopci z náměstíčka. 
Vstup zdarma, dobré na piknik.  
Jede sem bus 221, 233 nebo 234 od metra Saens Pena směr Barra da Tijuca a 433 od metra Sao Cristovao, výstup na 
Alta da Boa Vista.   
Parque Quinta da Boa Vista – bývalé sídlo panovníka. Dnes je zde ZOO a Národní museum (vstup 3 BRL v roce 2001, 
otevřeno ÚT-NE 9-16:30) – horší než naše. Jede sem bus 472 a 474. 
 
Koupání: na plážích nejsou volně dostupné sprchy se sladkou vodou, za vše se platí, naštěstí ne mnoho. 
Na plážích v Riu si dávejte velký pozor, je tu hodně zlodějů (i malé děti), kteří čekají na jakoukoliv příležitost. 

• Praia do Flamengo  – u stanice Catete – nic moc, využívána spíš pro běhání. 
• Praia do Botafogo – výhled na Pao de Acucar, restaurace. 
• Praia Vermehla – pod homolí, špinavá, slunečník a židle za 5 BRL (2001). 
• Leme – na konci Copacabany – dobrá, čistší než Copacabana. 
• Copacabana - dlouhá 4,5 km, metrem zastávka Copacabana nebo Arcoverde, slunečník a židle za 5 BRL (2001). 

Kolem drahé hotely, pláž OK, ale ulice okolo nejsou moc bezpečné. 
• Praia do Arpoador – dost špinavá. Mezi Arpoador a Copacabanou jsou kasárna - nelézt tam. 
• Ipanema = Nebezpečná voda - skvělé vlny a silné spodní proudy, čistší než Copocabana, pěšky z konečné metra 

Copacabana nebo autobusem směr Ipanema. 
• Leblon – pláž luxusní čtvti Leblon, od Ipanemy oddělena průplavem do jezera. Pozor na zloděje! 
• Barry (Rio cca 15 km z centra) – nejlepší, vysoké vlny. 

 
Z nábřeží u Praça 15 de Novembro vyplouvají trajekty a křídlové lodě na ostrov  Ilha da Paqueta (trajekt jede asi hodinu, 
ostrov je prý dobrý na piknik) a do Niteroi . Niteroi je město na druhé straně zálivu naproti Riu. Z trajektu i z Niteroi jsou na 
Rio krásné výhledy, nejlepší asi při západu slunce. Pokud nemáte čas prohlížet si Niteroi, svezte se alespoň trajektem 
tam a zpátky. Trajekt jezdí každých 20 minut, jede 10 – 20 minut. Pomalejší otevřený stojí 1 BRL (2003), rychlejší 
klimatizovaný uzavřený 2 BRL (2003) za jednu jízdu. Alespoň jednu cestu doporučuji absolvovat kvůli výhledu otevřeným 
trajektem. Do Niteroi vede i Ponte Rio Niteroi (dokončen v roce 1974) dlouhý 15,5 km, vysoký 60 m a široký 26,6 m. 
Niteroi je podobné Riu, specialitou je však museum současného umění MAC Niteroi. Budova od O. Niemeyera z roku 
1991 je umístěna na skále nad mořem a připomíná UFO. Vstup je 2 BRL (2003). Interiéry ani exponáty mne zrovna 
neuchvátily, ale zvenku vypadá muzeum skvěle. Dojem trochu kazí nové domy, které se staví kolem. K muzeu se dá 
dostat buď procházkou po nábřeží (asi ¾ hodiny), nebo za pár minut dojet přímo od přístaviště trajektů autobusem nebo 
speciální mikrobusovou linkou (cena jako bus MHD). 
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Paraty  – 14 000 obyvatel město, oblast 29 118 obyvatel (1999), průměrná teplota 27ºC. 
www.paraty.com, www.paraty.com.br, www.paratii.com.br, www.eco-paraty.com, www.pingaparaty.com.br,  
www.paratytours.com.br 
Město bylo založeno kolem roku 1600, dnes je to neporušený architektonický celek z doby největšího rozvoje - 18. století, 
kdy Paraty sloužilo jako přístav pro vývoz zlata ze státu Minas Gerais a bylo druhým nejvýznamnějším brazilským 
přístavem. Ulice jsou stále vydlážděny velkými kameny. Pěkné jsou kostely z 18. století. Z pevnosti z roku 1703 moc 
nezbylo. V zálivu Paraty je na 300 pláží a 65 ostrovů. 
Osobní hodnocení : Turistické středisko, úžasně živé, nabité spoustou obchodů a galerií, ale se zachovanou 
architekturou a skvělou atmosférou. Pláže jsou slušné, ale třeba s Ilha do Mel se nedají srovnat. Na prohlídku města i 
s vykoupáním stačí den, doporučuji zde zůstat i na večer, kdy městečko ožívá. Pokud nebudete podnikat výlety do okolí, 
budete se tu třetí čtvrtý den pravděpodobně nudit. 
Popis:  město se skládá ze staré části, kde je koncentrována většina luxusních obchodů a restaurací, a z nové, méně 
honosné a levnější. Pláže jsou od města odděleny řekou. Blíže k městu je poměrně malá Praia do Pontal, další asi ¼ 
hodinu pěšky za kopcem s pevností je dlouhá, široká a poněkud čistší Praia do Jabaquara. Ve městě je spousta 
cestovních kanceláří, které nabízejí vyjížďky do vnitrozemí na farmy a k vodopádům nebo plavby lodí po okolních 
ostrovech. Ty lze sjednat i v přístavu, kde je nabízejí přímo rybáři se svými loďkami. 
Infocentrum  Avenida Roberto Silveira (PO-NE 9-21). 
Peníze: Banco do Brasil – Avenida Roberto Silveira (9-15), Atrium Cambio e Turismo – Rua do Comercio 26 (10-19). 
Kurzy jsou tu o dost horší než ve velkých městech (2,57 BRL za USD v roce 2003).  
Autobusové nádraží  Parque Imperial, 0,5 km od starého města.  
Ubytování  – ve městě je jedna pousada vedle druhé, celkem jich je 165, takže na začátku sezóny určitě nebude 
obsazeno a vyberete si. 
Pousada Travessia – Rua Jango Pádua, vedoucí přímo od autobusového nádraží, v nové části města – pokoje s klima za 

20 BRL na osobu, s větrákem 15 BRL (2003), bez snídaně. 
Pousada Konquista – hned vedle, pěkné atrium. 
Pousada Careca u Samuela za 15 BRL (2001). Pokoj dobrý, akorát se do něj chodí přes jejich obývák a stěna, která 
odděluje záchod od místnosti, končí asi 30 cm pod stropem. 
Pouso Familiar – Rua José Vieira. Mluví anglicky. 
Pousada Marendaz – Rua Dr. Derly Ellena 9. 
Hotel Solar dos Geránios – Praça da Matriz v centru. 
Další názory: Vyjížďka na bárce po 3 okolních ostrovech - 6 hodin za 20 BRL (2003). Koupání na ostrovech je naprosto 
super, nádherný písek i voda. 

 
Angra dos Reis  – 150 km od Ria = 2,5 hodiny 
Bus do Paraty 1,5 hodiny jízdy, 6x za den. 
Samo o sobě nic moc, ale je to přístupový bod na pláže a ostrovy. Jsou tu loděnice a kotví tu tankery. Poprvé v životě 
jsem tady viděl patrové hromadné garáže pro lodě. 
Infocentrum v Largo da Lapa (Avenida Julio Maria 10) u autobusového nádraží (PO-PÁ 8-19, SO-NE 9-16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

DALŠÍ MÍSTA V BRAZÍLII, KDE JSME NEBYLI: 
 
Informace a názory pocházejí z rozličných zdrojů a od různých cestovatelů (viz Zdroje ). 
 

Amazonie  - prales, který představuje třicet procent z celkové rozlohy všech lesů na světě. 
 

NP Aparrados da Serra a Aparrados da Geral (ka ňon Fortaleza)  
V 10,30 nasedáme do místního busu do San Francisca da Paula, po 3 hodinách vystupujeme v maloměstě s rodoviáriou 
o jednom odjezdovém boxu, navštěvujeme turistické informace, 3 km za městem - nic neví ani nemají. V 17:00 odjíždíme 
do Cambará da Sul, v 19:00 vyrážíme stopem do 18 km vzdáleného parku. Po zaplacení 6 BRL na osobu vstupujeme do 
parku, kraťounký trek po hraně kaňonu, mapa a model kaňonů.  
Zpět do Cambary a pak stopem 25 km do druhého NP. Kaňon je fakt super, jsme tam v podstatě sami, je tu prima 
vodopád, nejlepší NP. 
V Cambaře přicházíme akorát na odjezd autobusu do SF (denně 13:30). Autobus jede na čas a tak v 6:10 vyjíždíme do 
Porto Alegre, příjezd v 9:00. 
 

Arraial do Cobo  - východně od RJ. 
Málo turistické. 
Bus z Ria 5x denně, 3 hodiny jízdy. Nebo místní bus z Cabo Frio. 
Ubytování : Hotel Praia Grande – rua Dom Pedro 41. 
        Pousada Porto dos Anjos na Praia dos Anjos. 
 

Búzios  - východně od RJ. 
Původně rybářská vesnice se po příjezdu B. Bardote změnila na drahé turistické letovisko. 
Do Ria bus 4x denně, jízda 3 hodiny. 
Secretaria de Turismo  – Praca Santos Dumont 111, Armacao (PO-PÁ 8-18, SO-NE 8-16). 
Výlety lodí  na okolní ostrovy Queen Lory Tours – Rua Angela Diniz 35. 
 

Congonhas  
Congonhas je městečko s koloniální minulostí. 39 000 obyvatel, 871 m.n.m. 72 km od Belo Horizonte. 
Basilika do Bom Jesus (autor Feliciano Mendes, 1769-1773) byla postavena na vrcholu kopce Morro do Maranhao. Je 
jednolodní s bočními věžemi, s rokokovou výzdobou v interiéru. Po stavbě basiliky se budovalo terasovité nádvoří 
s monumentálním schodištěm (Thomas de Maia Brito, 1777-1790). Nástupní rampa byla v roce 1974 upravena 
krajinářem Roberto Burle Marxem tak, aby bylo hlavní schodiště propojeno s křížovou cestou. 
Největší atrakcí v Congonhas je však 12 postav v životní velikosti - Aleijadinhových 12 proroků (1800 až 1805, kámen 
mastek). Toto mistrovské sochařské dílo se nachází při vstupu do baziliky. Sochy na křížové cestě (1796-99) jsou od 
stejného autora. Jsou umístěny v kaplích budovaných do poloviny 19. století.   
Sochař Antonio Francisco Lisboa (1738-1814) byl známý pod přezdívkou Aleijadinho (ochrnutý). Byl nejznámějším 
brazilským sochařem koloniálního období, svojí tvorbou překlenul baroko do preciznějšího rokoka. Mezi lety 1796 a 1805 
vytvořil největší sbírku barokních soch na světě.  
 

Campo Grande  [Kampu Granže] (655 000 obyvatel). 
Vstupní brána Pantanalu (stejně jako Corumbá), jinak tu nic moc není. 
 

Florinapolis  
Totální turistická atrakce, slyšeli jsme, že jsou to nejlepší pláže v Brazílii, na Ilha de Santa Catarina je jich opravdu 
spousta, s plným vybavením nebo prázdné, kde není tolik lidí. Je tu možnost turistického vyžití pro bohatší (lodě, skůtry, 
sandboarding atd.). S Karibikem se to nedá srovnat a Jadran je čistší, ale koupání je super, vlny a proud jsou síla. 
 

Ilha Grande  [Elja grunže] – mezi SP a RJ, nedaleko Paraty. 
Prales a pláže (celkem 102). Nejsou tu směnárny! 
Trajekty do Abraao z:  Mangaratiba – PO-PÁ v 8, SO-NE v 9, zpět v 17. 
   Angra dos Reis – PO-PÁ v 15, SO-Ne v 14:30, zpět PO-PÁ 9:30, SO-NE 14:30 (jízda 1,5 hod.). 
Ubytování v Abraao : 
U domorodců, Pousady u pláže. 
Hostel Ilha Grande – Getúlio Vargas 13. Není nutná karta. 
Pousada Beira Mar – 300 m od přístavu, mluví anglicky a německy. 
Tropicana – Rua da Praia 28. 
Cesty pralesem, např. 2,5 hod. z Abraao na Praia Lopes Mendes – nejhezčí pláž Brazílie, nebo na Praia de Parnaioca. 
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NP Itatiaia  
Pěkný národní park mezi SP a RJ, přes Resende, místním busem do městečka Itatiaia, vstup 3 BRL (2001). Domorodci 
anglicky neumí, všude strážní - umělá zaměstnanost. V muzeu uprostřed NP pěkný model hor i tras, zakázaný vstup do 
nejlepší horní části z jihu. Dva vodopády, jezírko, kde jsme se moc příjemně vykoupali a pak jsme vyrazili, samozřejmě 
bez mapy - tu je absolutně nemožné sehnat - k hotelu Simon, odkud začíná trek na horu Tres Picos. Tam jsme se 
rozhodli vyrazit na Aghulas Negras (2700 m.n.m.). Vypadalo to na moc pěknou a dlouhou procházku, ale u posledního 
vodopádu nás rezolutně otáčí ozbrojený strážný, že prý prohibido (je jich v parku tolik, že to vypadá jako když hlídají, aby 
někdo neukrad vodopády a cesty). Zklamaně vyrážíme zpátky na Tres Picos - sympatickou horu se třemi vrcholy 1660 
m.n.m. Cestu zpestřují jenom asi 25 cm veliké ropuchy, které mají dost nechutný zvyk spoléhajíce na své ochranné 
zbarvení čekat a zdrhat v poslední chvíli až když se už k nim blíží bota. Rychle vybíháme na vrchol, odkud nás od 
výhledu dost drasticky vyhání hejno otravnejch létajících mravenců. 
 

NP Lagamar – Superagüi  mezi SP a Paranaguá, biosférická rezervace UNESCO od 1992. 
Nástupní místo Cananéia (historické město) a pak lodí (3 hod.) na ostrov Cardoso  (vesnice Vila do Marujá) – prales, 
pláže, hory 800 m.n.n., delfíni, kormoráni… Z přístavu vedou stezky (na vodopády) a jezdí lodě do dalších destinací. 
Canénia  – ubytování Costa Azul Club, Estrada da Aroeira. 
NP Superagüi  (45 000 ha) – lodí z městečka Guaraquecaba (jižněji, přístup od Paranaguá). 
Ubytování v rybářských vesnicích nebo Pousada Superagüi na pláži. 
 

Manaus  – Amazonie (44 m.n.m.) - s operou z počátku devatenáctého století. 
 

Matinhos  – přímořské středisko s dlouhou širokou pláží,  jižně od Pananaguá – www.matinhos.pr.gov.br 
 

Pantanal  – průměrně 134 m.n.m. - obrovské přírodní bohatství. Přístup nejčastěji z Campo Grande. 
 

Olinda  
Olinda, původní hlavní město Brazílie, leží na vrcholu kopce, odkud je výhled na Recife a Atlantik. Je to nádherné 
městečko, které se pyšní jednou z nejlepších sbírek koloniálních budov v celé Brazílii. Jestliže ovšem toto město 
navštívíte, mějte se raději na pozoru, neboť policie je zde vidět jen zřídka a žije zde velké množství chudých lidí 
připravených okrást nic netušícího turistu. 
Obě města - Recife i Olinda - jsou proslavená karnevalem, který někteří považují za nejlepší v Brazílii. Již dva měsíce 
před začátkem karnevalu se konají bailes (tance), hlavní z tanců je bouřlivé frevo. 
 
Musíte určitě navštívit nedávno restaurovaný kostel Igreja NS do Carmo z roku 1580. Potom pokračujte po Rua de São 
Francisco až ke klášteru Convento São Francisco z roku 1585. Na konci ulice se vydejte doleva po Rua Frei Afonso 
Maria a na kopci přímo před sebou spatříte kostel, který byl postaven v roce 1549 - Seminario de Olinda a Igreja NS da 
Graca. Nádherný výled na Olindu a Recife je z Alto da Sé. V překladu znamená název "místo na kopci". Je to pěkné 
místo s mnoha resturacemi a obchůdky, kde je také rušný noční život. Nezapomeňte se podívat do impozantního kostela 
Igreja de Sé z roku 1537. Dáte-li se ulicí Ladeira da Misericordia, nemůžete minout další kostel Igreja da Misericórdia 
(1540), v jehož interiéru jsou nádherné pozlacené dřevořezby a je zdoben překrásnými azulejos (keramické malované 
dlaždičky). Kostel Igreja NS da Conceicao byl postaven v roce 1585.  
 

Severně od Olindy najdete čisté, p říjemné pláže : 
Rio doce, Janga beach, Praia do Ó, Praia do pau amarelo, Praia da Conceicao, Praia da Maria Farinha. 
 

Recife  - hned vedle město Olinda, 1 388 193 obyv. v roce 2000, 18 m.n.m., roční průměrná teplota 25,9ºC. 
Největší rozvoj města nastal v 17. století, kdy město sloužilo jako přístav pro obchodování s cukrovou třtinou a s otroky. 
Díky tomu se stalo Recife střediskem černé populace v Brazílii. V období kolem roku 1624 bojovali o vládu nad tímto 
městem Holanďané, obsadili ho v roce 1640. Poté ho ale Portugalci ve spojení se Španěly dobyli zpět. V roce 1710 tu 
proběhly krvavé boje mezi plantážníky z Olindy a obchodníky z přístavu Recife. Recife je v současnosti důležité kulturní 
centrum slavné díky hudbě a tanci (frevo, maracatu), festivalům (bacamarteiros, cavalhada) a folklorním tradicím. 
 
Hlavní město státu Pernambuco Recife se rychle rozrůstá. Je v něm zajímavá směsice barokních kostelů, městských 
budov z 19.století a výškových budov z 60. a 70. let 20. stol. Město je díky množství kanálů, vodních ploch a mostů, které 
ho spojují, známo jako „Brazilské Benátky“. Přístav je obklopen barierou přírodních korálových útesů.  
Z kostelů jsou nejhezčí kaple Francisco de Assis z roku 1612, São Pedro dos Clerigos se stěnami vyřezávanými ze dřeva 
a Basílica de Nossa Senhora do Carmo postavená roku 1663, která odráží přechod mezi barokem a rokokem. 
Dřívější věznice Casa da Cultura z roku 1848 je v současnosti místem, kde najdete nejrůznější řemeslné obchůdky se 
suvenýry. Před budovou se často konají dobrá hudební a taneční představení.  
V zalesněném předměstí Recife se nachází továrna na keramiku a výstavní síň Olaria de Brennand. Je zde stálá 
expozice asi 2000 originálních keramických děl. V muzeu severovýchodu - Museu do Homem do Nordeste je umístěna 
antropologická sbírka a exponáty moderního umění a místního bylinkářství. 
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Porto Alegre  - město 1 321 886 obyv. v r. 2000, 3 m.n.m., roční průměrná teplota 19,5ºC. 
Hodně na jihu, stát Rio Grande da Sul. Milé město s nejpropracovanějším systémem informací pro turisty. Po pobřeží 
jdeme do muzea vína, které najdeme v Centro da cultura, docela malinkatý a jenom v portugalštině, ale něco jsme se 
dozvěděli. Dál jdeme do muzea Brigady militar vzdáleného tři bloky směrem do centra, slušná expozice, kde nám velkou 
radost udělal kulomet ČZ vzor 26, česká vodou chlazená strojní puška atd. Vše opět zdarma. O další tři bloky dál je 
zdarma expozice účasti Brazílie v misích UN a k ní patří super expozice staré bojové techniky hlídaná sympatickými 
mladými vojáčky. Pak se místní analogií metra - nadzemní vláček - přesouváme 3 stanice do ulice Pernanbuco a na konci 
v periferii je za dost slušnými bezpečnostními opatřeními muzeum piva, přesněji sbírka pivních plechovek a sklenic.    
 

San Sebastiano  – přístav 200 km od SP, pěkný ostrov Ilhabela. 
 

Santos  – přístav u SP -  nemá smysl sem jezdit. 
 

Saquarema  – východně od RJ. 
Klidné čisté pláže. 
Dražší ubytování, hlavně v létě. 
Bus z Ria každou hodinu, jízda 2 hodiny. 
 

NP Serra da Bociana  (založeno 1971, 110 000 ha) Mezi RJ a SP, u Paraty. 
Pláže, prales, volné pláně i hory 2200 m.n.m, vodopády, cesty dlážděné za období hornictví, muly. Trilha do Ouro, 100km 
trasa přes NP. Jeepem a pěšky -  3 dny ze Sao José do Barreiro do Mambucaba s přenocováním u farmářů.   
Rezervace cesty a pr ůvodce: MW Trekking (0-12) 577-1178, FreeWay (0-11) 5088-0999 
Ubytování: Pousada Refúgio Ecológico Vale dos Veados – Estrada da Bocaina, 42 km, Sao José do Barreiro - nabízí 

procházky k vodopádům, do pralesa… 
 
Tiradentes & São Joao del Rei  
Toto překrásné městečko ve státě Minas Gerais se jen velice málo změnilo za posledních 200 let. Naleznete zde několik 
historických skvostů.  
Po patronovi města byl pojmenován kostel Igreja Matriz de Santo Antonio, který stojí na vrcholu kopce, odkud je krásný 
výhled na celé Tiradentes. Dvě zvonice a frontispis jsou dílem Aleijadinho, který také zkonstruoval sluneční hodiny při 
vchodu do kostela.  
Překrásný kamenný kostel Igreja NS Rosário dos Pretos je zdoben dřevořezbami a zlatem. Byl postaven v roce 1708. 
Budova městského úřadu pochází z roku 1749. U budovy stojí překrásná fontána Chafariz de São José, která má tři 
sekce - sekci, u které můžete pít, další sekci, ve které si můžete prát prádlo a poslední, která je určená pro plavení koní. 
 

V blízkosti města leží pohoří Serra de Sao José , oblast známá díky neporušeným částem atlantického deštného pralesa. 
Je tu krásná procházka okolo vodopádů Cachoeiras do Mangue, kde můžete spatřit starý zlatý důl. Dalším nádherným 
vodopádem je Cachoeira do Bom Despacho. 
Mezi São Joao del Rei a Tiradentes jezdí Marias Fumaca  = Kouřící Mary – parní vlak. 13 km, ½ hodiny. Jezdí od roku 
1881. Rozchod 76 cm. Nádraží je na Avenida Hermilio Alves. Jezdí pouze  PÁ, SO a NE. Ze São Joao v 13 a 14:15 a 
zpět z Tiradentes v 13:20 a 17. Jízdné 4 / 7 USD (2002) jednosměrné / zpáteční.  Při jízdě do Tiradentes sedět vlevo. 
Jízdné zahrnuje vstup do zajímavého muzea železnice v São Joao del Rei  s exponáty z období páry – 19. století. 
Otevřeno ÚT – NE 9:30-11:30 a 13:30-17. 
 

Vitória  
Velmi levný hotel  je hned naproti autobusového nádraží a nocleh se snídaní vás tu přijde na pouhých 7 BRL (1999).  
 

Samotné město má asi 250 tisíc obyvatel a je poměrně rozlehlé. Dá se sem dostat i vlakem z Belo Horizonte, ale tato 
cesta zabere celý den a vlak jezdí jen jednou za den. Ve starém městě najdete několik historických staveb, které stojí za 
prohlídku. Ve městě je také přístav, kde kotví námořní lodě střední velikosti. V přístavu lze nastoupit na loď a dostat se 
tak do druhé části města Vilha Velha. Je to nejrychlejší způsob, jak se do této části města dostat. Po asi čtvrthodině jízdy 
vás loď vysadí na úpatí kopce, který slouží jako poutní místo pro celé okolí. Vylézt na tento kopec rozhodně stojí za 
námahu. Odměnou vám bude hezký výhled na celé okolí včetně mořského pobřeží. Pokud vás nebude bavit nicnedělání 
na pláži, můžete navštívit muzeum železnice, které se nachází za vlakovým nádražím. Vstup je volný a návštěva 
rozhodně stojí za to. Mimo jiné se zde nachází kolejiště modelové železnice nebývalých rozměrů. 
Pláže u moře jsou čisté a nabízí ideální místo pro relaxaci a koupání. 
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ZDROJE  
 
http://www.czechembassy.org/wwwo/?zu=brasilia 
http://mujweb.cz/kultura/brazilie/BrLrady.html 
http://www.volny.cz/zdja/brazil/brazil.htm 
http://myways.wz.cz/brazilie 
http://georgetown.webpark.cz 
http://brazilie.xhaven.net/odkazy.htm 
http://st.vse.cz/~XBRUA02 
http://www.sopka.cz/ 
Lonely Planet 
Prospekty posbírané v Brazílii 
 
 
 
 
 
 
Informace vycházejí z naší cesty po Brazílii a z různých dalších zdrojů. Všechny údaje jsou aktuální k době našeho 
pobytu, není-li uvedeno jinak. Pokud jsou zde uváděny např. ceny, je u nich vždy v závorce poznámka, v kterém roce tato 
cena platila. Kapitoly Další názory  pocházejí od jiných cestovatelů, tyto údaje se nám nepodařilo ověřit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing.arch. Josef Morkus                        10.4.2004 


