
Příroda 

 

Bude to znít jako klišé, ale vždycky mě překvapí zdejší různorodost, snad pokaždé když 

jedeme na nějaké nové místo, vypadá příroda úplně jinak než to, co jsme předtím viděli. 

Mexičané sami tvrdí, že tu žije 60% ze všech druhů světové flóry a fauny, čemuž bych i věřil. 

Protože geomorfologická rozmanitost je neuvěřitelná od nížin, přes náhorní pláně, aktivní a 

vyhaslé vulkány, ledovce, obrovské kaňony po velehory. Místa vyprahlá na troud a vedle toho 

místa, kde každý den prší. Opět dle místních mají 17 podnebných pásem. S tímhle údajem by 

v českém zeměpisu propadli, ale faktem je, že tu jsou kousek od sebe těžko uvěřitelné rozdíly, 

kdy třeba stejná nadmořská výška, ale jiný kontext zásadně ovlivňuje celkové podnebí od 

teploty, vlhkosti vzduch až po srážky. Moje oblíbená jsou místa, kde, jak jsem si je pracovně 

nazval, žijí mlžní lidé. Je tu několik takových míst v horách, kde je mlha téměř 24/7 a takové 

podmínky skoro po celý rok. Tahle místa nejsou úplně stejná, někdy to jsou lesy ne nepodobné 

našim, jindy to jsou třeba tropické pralesy. Vždycky, když se pohybujeme takovým místem, tak 

se divím lidem, kteří tam žijí, já bych to tedy určitě nedal, celoročně vidět všechno jen 

v takovém oparu, tak nějak neurčitě a ještě nevidět ani slunce chce tedy silnou náturu. 

 

 
Hory kam se podíváš, to je tu celkem častý pohled. V těchto rostou jenom kaktusy, prý 300 

druhů. Ty vyšší jsou cca pěti až desetimetrové kolosy, žádná jiná větší vegetace tu neroste - 

rezervace UNESCO Tehuacán – Cuicatlán. 

 

 



 
Pro představu z jiného suchého místa, za Terez je rozkvetlé agáve (z některých druhů se dělá 

Tequila či Mezcal) a hned vedle opuncie a za ní další „kaktusek“. 

 
Ty scenérie… ale bez vody a možnosti uprchnout do bezpečné civilizace, no nevím. 



 
Hierve el Agua – přírodní minerální vodopády v horách státu Oaxaca. 

 

 
 

 



 
Tady musí být radost pracovat. 
 

 
 

Kvetoucí pustina. 



 
Skoro jako v Čechách - La Marquesa - hory u Ciudad de Mexico. 

 



 
Tady už je o poznání větší vlhko. 

 
Puente de Dios v pohoří Sierra Gorda. Průzračnější vodu jsem snad v životě neviděl. 

 

 



 
Vodopád Chuvejé v pohoří Sierra Gorda. 

 
Pralesní surrealistická zahrada Edwarda Jamese, památka UNESCO u města Xilitla. 



 
Surrealistická zahrada. 

 
Neuvěřitelné místo - Cenota – taková naše Macocha plná vody – na Yucatánu jsou těchto míst 

tisíce. Zajímavě se přizpůsobily stromy, jejichž kořeny sahají do vody z výšky několika metrů. 



 
Mexiko je taky zemí jeskynní – pohádkové Grutas de Loltún - Yucatán.  

 



 
Plážovému turistickému ruchu pomalu ustupující bažinaté mangrovníky. 

 

 
„Alternativně“ laděný Tulum pro mladé (hlavně Američany) – meditace, joga, čakry, spaní ve 

stanu na pláži, nekonečné party atp. Mexiko má 9000 km pláží. 


