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Ak sa Vám už podarilo získať americké vízum, ešte na cestujúcich 
prichádzajúcich do Spojených štátov amerických čaká kontrola imig-
račného úradu pri vstupe do krajiny. Tento postup sa veľmi sprísnil 
po 11. septembri. Vyžaduje sa snímanie kamerou a odtlačky prstov 
z oboch rúk. Trpezlivo si treba vystáť niekedy dlhočizný rad postu-
pujúci pomalým tempom aj tri hodiny a premyslieť si každú odpoveď 
na niekedy veľmi podrobné otázky pracovníkov vykonávajúcich 
kontrolu. A to aj potom, keď už nebudeme potrebovať do USA vízum. 
Až po úspešnej kontrole si môžeme s konečnou platnosťou povedať, 
tak už sme naozaj v Amerike. Už nám ostáva len pokračovať v lete do 
cieľa našej cesty miestnou leteckou spoločnosťou. Pri bezpečnostnej 
kontrole si treba vyzuť topánky, vybrať z odevu opasok a niekedy 
dokonca úplne rozbaliť príručnú batožinu. A potom po poslednom 
úseku nášho letu sme v cieli našej cesty v štáte Florida.

V jednom článku sa naozaj nedajú opísať všetky turisticky zaujíma-
vé miesta v takej veľkej krajine, ako je USA, a preto sa zameriam na 
štát Florida, a to len na dve oblasti tohto štátu – Tampa a Orlando.

 
Florida

Štát Florida leží v juhovýchodnej časti USA. Je to vlastne veľký 
polostrov, zo západu ho omývajú vody Mexického zálivu a z východu 
Atlantického oceánu. Na Floride je väčšinou vlhké subtropické pod-
nebie, len v južnej časti vládne tropické podnebie. Názvom Florida 
polostrov pomenoval Juan Ponce de León, ktorý tu pristál 2. apríla 
1513 počas kvitnúcej Veľkej noci (španielsky Pascua Florida). 3. 
marca 1845 sa Florida stala 27. štátom Spojených štátov amerických. 
Dnes má Florida viac ako 18 miliónov obyvateľov a ich počet sa ne-
ustále zvyšuje. Predpokladá sa, že v roku 2011 bude Florida 3. štátom 
USA s najvyšším počtom obyvateľov. Florida má 131 verejných letísk 
a viac ako 700 súkromných. Najvyšším bodom Floridy je Britton 
Hill (105 m n. m.). Teplota v júli dosahuje hodnotu 32 až 35 stupňov 
a v januári 13 stupňov.

Je zaujímavé, že centrálna Florida sa vyznačuje najvyšším 
výskytom bleskov v USA. Na prvom mieste je aj vo výskyte tornád 
na kilometer štvorcový, tie však nie sú veľmi intenzívne. Od júna 
do novembra trvá sezóna hurikánov, ktorých tu je takisto najviac 
v rámci Ameriky.    

Dovolenka v USA?
Určite aj na Floride
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Aligátor alebo radšej štrkáč?
Bohatú faunu možno pozorovať aj počas výletov na 

lodi – delfíny či veľryby. Pri mori vždy škriekajú čajky, nie 
je ničím nezvyčajným vidieť orla alebo pelikána. Vtáci 
zo severu zimujú na Floride, a preto sa vám možno bude 
zdať, že je ich tu veľmi veľa. Z jazier na golfových ihriskách 
a v ich blízkosti vás môže pozorne sledovať aligátor alebo 
krokodíl. Nebolo mi všetko jedno, keď som na golfovom 
ihrisku zahrala loptičku do tesnej blízkosti aligátora, 
ale po dlhšom váhaní som v hre pokračovala. Radšej sa 
ukryl do vody, aby som ho náhodou netrafila. Na ďalšom 
golfovom ihrisku sme sledovali krokodíla, ako sa vyhrieval 
na slnku na brehu malej riečky pár metrov od sieťkovej 
ohrady okolo bazéna pri dome. Asi by som si rozmyslela, či 
by som sa práve vtedy chcela kúpať v bazéne. V prírodnom 
parku na ostrove Honeymoon v Dunedine som len váhavo 
vystúpila z auta na prehliadku parku – značky nás hneď na 
parkovisku varovali pred štrkáčmi.

Samé atrakcie
V Orlande sa nachádza najnavštevovanejší a najväč-

šie zábavné stredisko na svete Disney World, ktoré má 
štyri tematické parky. Prvý, Kráľovstvo zázrakov, otvorili 
v roku 1971, ďalší EPCOT v roku 1982, Disney’s Hollywood 
Studios v roku 1989 a Disney’s Animal Kingdom v roku 
1998. O návštevu v parkoch je neutíchajúci záujem a pri 
mnohých atrakciách si treba trpezlivo počkať v rade. Veľ-
kému záujmu návštevníkov sa teší aj Kennedyho vesmírne 
stredisko NASA na myse Canaveral. Keď vidíte vesmírne 
rakety v životnej veľkosti, až potom si možno uvedomíte, 
aké sú obrovské a akú energiu potrebujú, aby sa dostali do 
vesmíru. Veľmi pôsobivé sú aj filmy s vesmírnou tematikou 
premietané priamo v stredisku. 

Dovolenka v USA? 
Určite aj na Floride
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Tampa žije hokejom
Časť dovolenky sme prežili aj na západnom 

pobreží pri Mexickom zálive v oblasti Tampy. 
Tampu prezývajú aj cigarové mesto. Počet 
obyvateľov dosahuje 400 000, ale v aglomerácii 
zálivu Tampa žije viac ako 3 milióny obyvateľov. 
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v roku 2008 
ohodnotili mesto Tampa ako 8. najčistejšie 
v USA. Mesto po prvýkrát spomína v memo-
ároch Hernando de Escalante Fontaneda už 
v roku 1575. Španieli priplávali do tejto oblasti 
v roku 1520.

Ak sa rozhodnete pre návštevu Tampy, po 
prehliadke malebného historického centra 
si nenechajte ujsť veľký zážitok z návštevy 
hokejového zápasu v St. Pete Times Forum 
(je to aj názov miestnych novín), v ktorom hrá 
mužstvo Tampa Bay Lighting. Štadión otvorili 
v roku 1996 ako Ice Palace a okrem hokejistov je 
to domovský štadión aj futbalistov Tampa Bay 
Storm. Lístky sa nám podarilo kúpiť pár minút 
pred zápasom. V celom okolí štadióna veľmi 
prepracovaným systémom riadili dopravu, 
všetci návštevníci bez problémov a bez zdržo-
vania zaparkovali. A po zápase opäť rovnakým 
spôsobom pokojne odišli domov. Počas pre-
stávky hladko fungovali stánky s občerstvením 

a žiaden návštevník neostal neobslúžený. 
A to štadión má kapacitu 19 500 miest počas 
hokejových zápasov!

Od našej poslednej návštevy v regióne Tam-
py pribudlo množstvo nových domov, čoraz 
viac Američanov z tých amerických štátov, 
v ktorých je studená a dlhá zima, sa rozhodlo 
tráviť nepríjemné zimné obdobie v slnečnom 
štáte Florida alebo sa tam natrvalo presťaho-
vať v dôchodkovom veku, ak im to ich finančné 
možnosti dovolia. A títo obyvatelia Floridy 
bývajú buď v samostatnom dome, ktorý 
môže napríklad byť aj súčasťou oplotenej 
a stráženej komunity často pri golfovom 
ihrisku, alebo vo veľkých bytových domoch. 
V oboch prípadoch je o nich skutočne dobre 
postarané. Okrem športových aktivít sú často 
k dispozícii wellness centrá. Samozrejmosťou 
sú aj ďalšie služby, od upratovania, kosenia 
trávy, lekárskej starostlivosti až po nákupy do 
chladničky pred príchodom hostí. Najdrahšie 
sú nehnuteľnosti priamo pri mori s vlastným 
prístupom k vode a čím ďalej na juh, tým sú 
drahšie. 

Relax po americky
A akým aktivitám sa tu miestni obyvatelia 

a turisti najčastejšie venujú vo voľnom čase? 
Okrem pobytu pri mori, kúpaniu, tenisu určite 
aj golfu. V Spojených štátoch amerických je 
podľa štatistiky 16 000 golfových zariadení – 
zariadenie môže mať jedno ihrisko, ale i viac 
golfových ihrísk. Z nich je 11 000 otvorených 
aj pre verejnosť. Najviac golfových ihrísk 
v USA je práve v štáte Florida – 1200 (slovom 
tisícdvesto!) Na druhom mieste v rámci USA je 

Kalifornia s tisíc ihriskami a na treťom mieste 
Texas – má 900 ihrísk. Ak by ste chceli zahrať 
jedno ihrisko denne a nezohľadnili by ste čas 
precestovaný za golfom, budete potrebovať 
viac ako 3 roky, aby ste si zahrali na všetkých 
ihriskách na Floride. Len v regióne mesta 
Tampa je viac ako sto golfových ihrísk. Aj 
o ihriskách platí to isté ako o domoch. Čím je 
ihrisko južnejšie, tým bude vyšší poplatok za 
hru. Ak sa vydáte za golfom smerom na sever, 
poplatok za hru bude nižší, ihrisko bude rov-
nako kvalitné a zákazníkom sa budú viac ve-
novať. Ak by ste sa do regiónu Tampa vybrali 
aj za golfom, potom do programu nezabudnite 
zaradiť ihrisko Innisbrook a prípadne ďalej na 
severe ihrisko World Woods. Innisbrook leží 
v blízkosti medzinárodného letiska v Tampe. 
Hrá sa na štyroch ihriskách: Copperhead, 
dejisko turnaja PGA Chrysler Championship, 
ktoré podľa Golf Digest patrí k 50 najlepším 
ihriskám v Amerike. Ak budete mať šťastie 
ako my, možno stretnete Larryho Packarda, 
ktorý ešte aj dnes chodieva vo vysokom veku 
na večeru do Packardovho steak house. Tento 
známy designer golfových ihrísk navrhol 
vyše 300 ihrísk po celom svete. Ihrisko Island 
(Ostrov) otvorili ako prvé v Innisbrooku. Na 
treťom ihrisku Highlands South je na 13. jam-
ke najdlhší par 5 na Floride, 585 m a výborne 
si zahráte aj na štvrtom ihrisku Highlands 
North. Na tomto ihrisku sme hrali pred tromi 
rokmi, keď ešte bolo prístupné verejnosti. Po-
platok za hru vtedy bol 160 USD + daň vrátane 
vozíka a loptičiek na cvičnej lúke. Poplatok za 
hru donedávna, keď ešte ihrisko bolo otvorené 
pre verejnosť, predstavoval sumu 250 USD + 

Dovolenka v USA? 
Určite aj na Floride
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daň. Dnes na ihriskách v Innisbrooku môžu hrať 
len hostia ubytovaní priamo v stredisku.

Užitočné informácie
Na jar tohto roku však už bolo na Floride tak 

ako v celých Spojených štátoch amerických 
všetko iné. Hypotekárna kríza, samozrejme, 
zasiahla najviac tam, kde sú najmä takzvané 
druhé adresy alebo druhé domovy používané 
len počas určitej časti roka, najčastejšie v zime 
alebo pri významných rodinných príležitos-
tiach. Nepríjemne pôsobili na nás celé ulice, 
kde skoro pri každom druhom dome majiteľ 
oznamoval svoj zámer dom predať. Aj keď tieto 
znížené ceny sú pri našom dnešnom výmennom 
kurze veľmi zaujímavé, veď si možno kúpiť 
menší dom za cenu jednoizbového bytu v Brati-
slave, treba pri rozhodovaní zvážiť aj pomerne 
vysokú daň z nehnuteľnosti a všetky prevádz-
kové náklady.

Napriek tomu, že veľa domov má priamy prí-
stup na pláž a do mora, veľmi často sú pri do-
moch bazény prekryté konštrukciou so sieťkou, 
aby sa k bazénom nedostal hmyz ani prípadne 
vtáky. Na plážach, ktoré sme navštívili, sa veľa 
ľudí nekúpalo. Častejšie vyplávajú na more 
na člne, zakotvia a až potom sa kúpu. V ko-
munitách, kde majú vlastné bazény pri dome, 
je zvyčajne ešte aj jedno spoločné centrum, 
v ktorom sú opätovne bazény, sauna, spoločen-
ské priestory a tenisové kurty. Tieto zariadenia 
okrem členov danej komunity môžu využívať aj 
ich hostia.

Na Floride, podobne ako v ostatných štátoch 
USA, sa jazdí pomalšie ako u nás a vodiči sú 
veľmi disciplinovaní a ohľaduplní. Ak napríklad 
na ceste prebiehajú stavebné práce, pokuty sa 
počas nich zdvojnásobia. Čerpanie pohonných 
hmôt má takisto svoje pravidlá. V minulosti 
sme najprv v pokladni vopred zaplatili sumu 
odhadom, koľko asi načerpáme, a obsluha pri 
dosiahnutí tejto sumy stojan vypla. Ak mie-
nite čerpať pohonné hmoty a platiť bankovou 

kartou, radšej sa vopred spýtajte obsluhy. Na 
niektorých čerpacích staniciach pri platení sa 
vyžaduje PSČ majiteľa karty a ak zadáte naše 
PSČ, transakcia nebude spracovaná.

Ak by ste potrebovali také bežné služby, ako 
sú služby pošty, musíte byť trpezliví. Poštových 
úradov nie je až tak veľa a po 11. septembri sú to 
často úrady v samostatne stojacich budovách. 
Poštu nenájdete ani na medzinárodnom letisku, 
z obavy pred teroristickými útokmi ju na letisku 
jednoducho zrušili. A ani otváracie hodiny nie 
sú veľmi priateľské voči zákazníkom. O pol de-
viatej ráno sa pred budovou kľukatil rad a ľudia 
netrpezlivo čakali, aby už konečne o deviatej 
otvorili.

Väčšina leteckých spoločností vyžaduje 
potvrdenie spiatočného letu do 36 hodín pred 
odletom. Ako pri väčšine služieb poskytova-
ných v štátoch, keď sa už konečne dovoláte na 
bezplatné číslo, budete komunikovať s automa-
tom a pritom stláčať rôzne klávesy na telefóne, 

aby ste sa postupne prehrýzli cez celé menu. 
A ešte jedna poznámka k spiatočnému letu. Ak 
si počas medzipristátia v USA kúpite alkohol, 
nesmiete ho priviezť do Európskej únie v prí-
ručnej batožine, musíte ho vložiť do podávanej 
batožiny.

Za lacnejším nakupovaním do štátov turisti 
prichádzajú z mnohých krajín. Je to vždy trochu 
lotéria. Výpredaje trvajú prakticky stále, ľahko 
sa dá nájsť hľadaný tovar. Zvyčajne je na visač-
ke pôvodná cena a nová súčasná cena. Vždy to 
je cena bez dane a sadzba dane v každom zo 
štátov je iná. Potom nastane okamih pravdy, 
keď sa s vybratým tovarom postavíme do radu 
pri pokladni. Veľmi často cena bude ešte o niečo 
nižšia, ako je súčasná cena po znížení. Okrem 
toho obchody ponúkajú akcie od výmyslu sveta. 
Napríklad v nedeľu bude všetok tovar o nie-
koľko percent lacnejší. Ak si kúpite dva páry 
topánok, potom za ten lacnejší budete platiť 
len polovicu. Ak si kúpite štyri balenia jahôd, 
potom to štvrté bude zadarmo. Aj keď práve to, 
čo hľadáte, nie je v akciovej cene, aj tak veľmi 
často tovar bude lacnejší ako u nás. 

Dovolenku na Floride možno odporučiť, 
najmä ak cestujete vtedy, keď u nás zúri zima 
a mrzne ostošesť. Aj keď sa začiatkom roka 
nedá v mori kúpať, vzduch je teplý a pobyt pri 
mori veľmi príjemný. Aj v tomto období sa mož-
no venovať takým športom, ako je tenis či golf, 
ktoré sa v našich zemepisných šírkach v zime 
vonku hrať nedajú. Ak dovolenku spojíte s na-
kupovaním a podarí sa vám kúpiť väčšinu toho, 
čo ste si napísali do zoznamu, potom sa spo-
kojne vrátite domov. Treba však pamätať na to, 
že niektoré služby, ako napríklad banky, pošty 
fungujú tak, ako fungovali kedysi dávno u nás. 
Len v pracovné dni, zvyčajne majú aj obedňajšiu 
prestávku. Okrem obchodov s potravinami sú 
v Amerike 24 hodín otvorené aj lekárne. Ak ste 
ešte nikdy neboli v USA, potom skutočne treba 
zvážiť návštevu tejto krajiny a do programu si 
treba zaradiť aj pár dní na slnečnej Floride. #


