
Peru 2001 
Termín:  

18. – 28.5. 2001 

(CK FIRO Tour) 

Peru, Peruánská republika, španělsky República del Perú, kečuánsky Piruw – stát na západě Jižní 
Ameriky; 1.285.216 km2, 23,5 mil. obyvatel (1995), hustota zalidnění 18 byv./km2, hlavní město 
Lima (aglomerace 8 mil. obyvatel); úřední jazyk španělština a kečuánština, měnová jednotka 1 nový 
sol (PES) = 100 centavů. Administrativní členění: 12 regionů, 1 provincie a departement hlavního 
města. 

Od severu k jihu zemí prostupuje soustava Kordiller s vysokými horskými pásmy (nejvyšší Cordillera 
Blanca na severu; Huascarán, 6.768 m n. m.) a rozsáhlými náhorními plošinami (na jihu plošina 
Puna s jezerem Titicaca). Zemětřesná oblast s činnými sopkami. Úzké pásmo pobřežních nížin a 
plošin pouštního nebo polopouštního charakteru. Na severovýchodě zasahuje do Peru Amazonská 
nížina. Podnebí při pobřeží suché tropické, téměř bez srážek, v horách ovlivněno nadmořskou 
výškou. Vegetace je uspořádána ve výškových stupních. V Amazonii vlhké rovníkové podnebí, 
porosty vždyzelených deštných pralesů. Do Tichého oceánu ústí řada krátkých řek, největší toky jsou 
na východě státu (zdrojnice Amazonky – Ucayali, Maraňon). Obyvatelstvo tvoří Indiáni (asi 54%, 
nejpočetnější Kečuové a Ajmarové), mesticové (32%), běloši (12%). Náboženství římskokatolické 
(93%), protestantské (6%). Střední délka života mužů 63 let, žen 67 let. Negramotnost 13 % (1993). 
Urbanizace 72% (1993).  

Rozvojový zemědělsko-průmyslový stát s významnou těžbou nerostů. Hrubý národní produkt 1 500 
USD/obyv. (1993). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 33% v zemědělství, 17 % v průmyslu. 
Obdělávají se 3 % území, louky a pastviny zaujímají 21 %, 53 % plochy zalesněno. Pěstuje se 
cukrová třtina (6,1 mil. t, 1994), kukuřice, rýže, brambory, kasava, bavlník, kávovník, koka. Chov ovcí 
(11,6 mil. kusů, 1994), skotu, prasat. Významný rybolov (8,5 mil. t, 1994, 2. místo na světě). Světově 
významná těžba rud stříbra (1.620 t, 1993, 12% světové těžby), zinku (665.000 t, 10% světové 
těžby.  

Dopravní síť navzdory obtížnému terénu relativně dobře propojená; Panamerická dálnice, v 
Kordillerách nejvýše položená železnice na světě (4.829 m n. m.).  

První zemědělci na území Peru asi 4000 př. n. l. Centrum starověkých indiánských kultur (čavínské, 
pukarské, nazkaské a močické). Od 13. stol. vzestup Inků, kteří v 15. stol. vytvořili rozsáhlou říši s 
centrem v Peru. 1533 říše Inků vyvrácena Španěly (F. Pizarro), 1535 založena Lima. V roce 1544 
založeno vicekrálovství Peru. 1780 – 81 proběhlo velké indiánské povstání vedené Tupac Amarúem 
II. 28. 7. 1821 vyhlášena nezávislost. 1836 – 39 federace s Bolívií. 1879 – 84 pacifická válka Peru a 
Bolívie proti Chile o ložiska ledku; po porážce Peru nuceno odstoupit několik provincií Chile. 
Vnitropolitická situace velmi nestabilní, časté střídání vlád. V zemi působí několik teroristických 
guerill (Světlá stezka aj.).  

Peru je republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je jednokomorový Demokratický 
ústavní kongres (120 členů, funkční období 5 let). Poslední parlamentní volby se konaly 9. 4. 1995. 
Prezident byl Alberto Keinya Fujimori (* 28. 7. 1938), po korupčním skandálu emigroval do země 
svých rodičů – Japonska a abdikaci na svou funkci zaslal faxem.V den našeho odletu se konalo 
druhé kolo prezidentských voleb, největší šance se přisuzovaly indiánskému kandidátovi Toledovi, 
který bojoval o prezidentství heslem Více práce. Po příletu domů jsme zjistili, že opravdu vyhrál a 
stal se prezidentem. 
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Po několika absolvovaných poznávacích zájezdech do různých zemí jsme se rozhodli navštívit 
místo, které se maximálně odlišuje od toho, co jsme již viděli. Zvolili jsme proto nový kontinent – Jižní 
Ameriku, jižní a současně západní polokouli, oblast kolem rovníku – a vyšlo nám Peru. Po 
prostudování různých pramenů jsme také pochopili, že většina zajímavých míst zde je ve 
vysokohorských výškách nad 3.500 m n.m., kde má mnoho lidí problémy s dýcháním a s horskou 
výškovou nemocí, která sice není závislá na věku, ale přesto platí, že zdravý člověk ji 
pravděpodobně zvládne lépe. A navíc se v tisku začaly objevovat poplašné zprávy o hrozícím 
sesuvu v oblasti peruánského turistického magnetu – Machu Picchu. Po zvážení všech těchto 
okolností jsme si řekli, že čím dříve Peru navštívíme, tím větší je pravděpodobnost, že cestu 
zvládneme s minimem obtíží a bez nebezpečí, že peruánští památkáři a ochránci přírody zakáží 
přístup do turisticky nejzajímavějších míst (což by samozřejmě mnohdy neškodilo).  

Vyrazili jsme na veletrh cestovního ruchu na pražském výstavišti, obešli poctivě všechny stánky a 
brali jsme všechny katalogy, kde byl alespoň náznak cesty do Peru (není jich zase tolik, jako třeba 
do Egypta). Nastala fáze čtení a porovnávání, ze které vyšlo naprosto jednoznačné řešení – nejlepší 
poměr cena/program nabízela CK FIRO Tour. Protože kancelář v Praze Na Poříčí mám za rohem, 
hned po začátku účinnosti zákona o povinném pojištění cestovních kanceláří proti úpadku 1.4.2001 
jsem se vydal zájezd objednat. Obsadili jsme poslední dvě ze čtrnácti volných míst. 

První pozitivní zprávou bylo oznámení o konání předodletové informa ční sch ůzky  v salonku 
Dvořák hotelu Diplomat asi dva týdny před odletem. Přivítal nás obchodní ředitel CK, který začal 
podávat první organizační informace, když se otevřely dveře a vstoupila menší energická černovlasá 
žena s ostřeji řezanými rysy a dlouhými černými vlasy spletenými do dvou copů téměř po pás, v 
malované úzké čelence a černé sukni s bílou halenkou. Byla představena jako naše průvodkyně a 
nastal všeobecný úlek, protože všichni mysleli, že se jedná o peruánskou (nebo přímo inckou) 
průvodkyni, která nebude umět česky. Naštěstí se ukázalo, že přes exotický vzhled je Češka a proto 
mluví česky, i když umí i plynně anglicky a domluví se španělsky. Její image je částečně úmyslně 
vytvořeno a částečně je podmíněno tatínkem, který byl kanadským rodákem. 

Dalším šokem byla účast asi 75-letého pána z Brna, který měl problém i s prvním patrem hotelu a 
přesto se chystal evidentně letět s námi do peruánských And.  

Dostali jsme pěknou mapku Peru a vyčerpávající informace o odletu a celém zájezdu. Promítnuté 
diapozitivy sice nebyly všechny nafoceny přímo na místech, která jsme měli navštívit, ale i tak jsme 
se rádi podívali, co nás asi čeká. 

Z Prahy jsme odlétali ráno v 730, sraz na letišti byl kvůli odbavení o dvě hodiny dříve. To pro nás 
znamená odjíždět ve 400 a vstávat o další hodinu dříve s vidinou celého dne stráveného na cestách. 
Odbavení dopadlo výborně, dostali jsme na let do Amsterodamu i na následný let do Aruby a Limy 
místa vedle sebe. Počasí nad Čechami a Německem bylo pěkné, měli jsme docela dobrý výhled. Do 
Amsterodamu jsme letěli s ČSA menším Boeingem, po přesunu amsterodamským letištěm (snad 
několik km mezi místem příletu z Prahy do odletového prostoru se dá poměrně snadno překonat 
pomocí pohyblivých chodníků a perfektního orientačně-navigačního systému) jsme přesně na čas 
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nastoupili do McDonell Douglas MD11 pro asi 290 cestujících holandské společnosti KLM.  

Trochu nás začalo znervózňovat, že se nic neděje, až po delší chvíli nás kapitán letadla informoval o 
menší opravě, kterou je nutno před odletem udělat. Celkem se nakonec oprava protáhla na více než 
dvě hodiny a nepříliš přesvědčivě jsme byli informováni o odstranění závady na nějakém relé, které 
bylo nakonec vymontováno ze sousedního letadla. Před skoro desetihodinovým letem (945) přes 
Atlantický oceán to neznělo nijak zvlášť optimisticky. Letěli jsme asi v 10.000 metrech rychlostí pod 
900 km/h. Cestou bylo několik jídel, z pití zaujala zejména francouzská červená vína. 

Celý let nad oceánem jsme letěli nad mraky, takže oceán jsme zahlédli jen výjimečně. Až nad 
karibským mořem se oblačnost mírně protrhala a my jsme sledovali přistání na zvláštním ostrově 
Aruba ze souostroví Nizozemské Antily v Karibiku. Volnou hodinku jsme strávili v tranzitním prostoru 
pokusem o fotografování a natáčení vyprahlého okolí se specifickými vysokými kaktusy.  

Zbývající 33 hodiny do Limy už uběhlo docela rychle. Pepé – delegát místní cestovky Coltour – už 
čekal na letišti, nastoupili jsme i se zavazadly do autobusu a odjeli noční Limou do hotelu, když jsme 
si hodinky přeřídili o 7 hodin dozadu. Několik dnů jsme se sice budili kolem třetí hodiny ranní, ale jiné 
problémy jsme s časovým posunem neměli (po návratu jsme zase chodili ve tři ráno spát). 

Lima , hlavním město Peru, nedaleko od Tichého oceánu; 422 000 obyvatel (1990), 
aglomerace s Callao 8 mil. obyvatel. Politické a hospodářské středisko země. Průmysl 
textilní, oděvní, potravinářský, farmaceutický, strojírenský, gumárenský, kožedělný aj. 
Dopravní křižovatka; Panamerická dálnice, mezinárodní letiště. Muzeum, divadlo (od 1563). 
Univerzita (1551, nejstarší v Latinské Americe) a jiné vysoké školy, Akademie věd. 
Historické památky (katedrála, arcibiskupský palác, klášter San Francisco) jsou součástí 
světového kulturního dědictví.Město na dnešním místě bylo založeno v roce 1535 F. 
Pizarrem (Ciudad de los Reyes); v letech 1542 – 1821 bylo hlavním městem místokrálovství 
Peru, jedním z nejvýznamnějších měst Jižní Ameriky. Od roku 1821 je hlavním městem 
republiky Peru. Lima byla poškozena zemětřeseními v letech 1687, 1746, 1940. 

V Lim ě jsme byli ubytováni v hotelu Miraflores ve stejnojmenné čtvrti, přímo proti indiánskému 
tržišti. Nosiči snesli naše zavazadla na hromadu uprostřed recepce, někteří naši kolegové si zde 
odložili i část svých příručních zavazadel, my jsme si svá zavazadla položili k nohám. Po chvíli si 
někdo chtěl vzít léky a zjistil, že jeho taška na hromadě není. Na pokoji být také nemohla, protože 
jsme ještě neznali čísla. Nastal menší zmatek a zjistilo se, že 4 tašky chybí. Ztratilo se tak několik 
videokamer a fotoaparátů, důležité brýle, speciální léky a jiné věci. I když postižení strávili celou 
první noc ježděním po několika policejních stanicích, výsledkem byl jen protokol o krádeži. Nejhorší 
byla ztráty brýlí a videokamer, protože ty jsou v Americe prodávány jen v nekompatibilním systému 
NTSC, takže nemělo význam zde kupovat nové. 

Další problém byl s naším nejstarším kolegou, o jehož zdravotní kondici jsem měl pochybnosti již v 
Praze. Už jen samotný let mu způsobil takové komplikace, že musel ihned po příjezdu odjet do 
nemocnice. Bylo jasné, že s námi dále pokračovat nemůže a bylo třeba mu zajistit letenku na co 
nejbližší termín pro návrat, což stálo průvodkyni nejméně půldenní zařizování. 

Posnídali jsme v prosklené restauraci našeho hotelu klasickou kontinentální snídani, tedy teplé 
housky, máslo s marmeládou, smažená vejce, džusy (spíše vymačkanou šťávu, nejlepší byla 
ananasová) a kávu. Ta se zde připravuje zvláštním způsobem: v malé konvičce je připraven silný 
kávový koncentrát, který se zalívá horkou vodou. My jsme si ale objednali kávu s mlékem, tedy „Cafe 
con leche“ a číšník nám zalil koncentrát horkým mlékem, což sice bylo pitelné, ale příště jsme si 
dávali větší pozor, co objednáváme. 

Po snídani jsme vyrazili jen s peruánským průvodcem na autobusovou prohlídku Limy. Kolem 
vykopávek hliněných staveb předinckých kultur jsme projeli několik bohatších ulic s ukázkami toho 
nejlepšího ze španělské koloniální architektury, která je v kombinaci s tropickou vegetací opravdu 
velmi hezká. Přestože je Lima neustále pod pokličkou těžkých šedých mraků, je zde teplo a daří se 
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zde všem druhům palem, banánovníkům, olivám, kaktusům, fíkusům klasickým i benjamínům (obojí 
dorůstá rozměrů velké a košaté lípy), araukáriím i dalším exotickým stromům a keřům. Většina 
klasických staveb z dob španělské nadvlády má vyřezávané kryté balkony v maurském stylu, ze 
kterých je vidět ven, ale není vidět dovnitř. 

Hlavní náměstí Limy se jmenuje stejně jako v ostatních peruánských městech Plaza de Armas, tedy 
hodně volně přeloženo něco jako Vítězné náměstí (i když doslovný překlad je náměstí zbraní). Právě 
se zde odehrávala hlasitá demonstrace na vzpomínku na Peruánce zmizelé v dobách teroru organizace 
Světlá stezka, která jménem všeho lidu unášela a likvidovala všechny své odpůrce. Přes celkem mírné 
demonstranty jsme se dostali k největší katedrále Limy, která vypadá jako velmi bytelná a robustní 
kamenná stavba, ovšem při poklepání na stěny se ozývá zvláštní dutý zvuk – katedrále je totiž 
postavena celá z ekvádorského dřeva, na kterém je klasická omítka. Vpravo od vchodu je kaple 
Francisca Pizarra, kterého Peruánci oslavují, protože v něm nevidí dobyvatele a ničitele kultury svých 
předků, ale naopak ho nesmyslně prezentují jako zakladatele moderního Peru. Zde jsou vymalovány 
jeho hrdinské činny a je tu i pohřben.  

Pizarro  [pisaro] Francisco, * 1471 až 1475, † 26. 6. 1541, španělský conquistador; hlavní 
organizátor dobytí Peru. V roce 1513 se během výpravy V. N. de Balboy k Tichému oceánu 
dozvěděl o bohaté říši na jihu. 1519 se usadil v Panamě, 1524 – 27 podnikl výzkumné 
plavby k pobřeží Peru a Ekvádoru. V roce 1529 byl španělským králem Karlem I. jmenován 
doživotním guvernérem a generálním kapitánem Peru. 1532 – 36 dobyl inckou říši. 1537 – 
38 zvítězil ve válkách mezi dvěma tábory španělských dobyvatelů. Zavražděn. Proslul svou 
krutostí. 

Kolem chrámu Sv. Františka z Assisy obleženého holuby a přes druhé největší náměstí San Martího 
jsme dojeli ke známému Muzeu zlata, kde jsme se opět setkali s průvodkyní. Soukromé Muzeum 
zlata není jen výstavou velkého množství zlatých předmětů především z doby Incké říše, kterým bylo 
původně. Po svém otevření rychle získalo značný věhlas mezi obyvateli Peru, kteří začali muzeu 
nabízet množství různých exponátů kolísavé historické hodnoty. A protože majiteli bylo líto darované 
předměty nevystavit, stala se z muzea sbírka všech možných exponátů od textilií a keramiky přes 
zlaté šperky až po mumie kultury Nazca, seřazených spíše podle námětové podobnosti než podle 
historických kritérií. I mnohé zdánlivě zlaté předměty nejsou ze skutečného zlata, ale jsou ze slitiny 
mědi se zlatem, případně jsou dvoubarevné – půlka zlatá a půlka měděná (symbol věčného protikladu, 
něco jako v čínské filozofii Jing a Jang). Technologie používané Inky při výrobě těchto předmětů se 
nezachovaly a dnes prý ani pomocí moderních metalurgických postupů podobné předměty nelze 
vyrobit. Mezi návštěvníky muzea je také oblíbená část keramické sbírky předincké močické kultury 
zabývající se erotickým životem indiánů (příjemné věci jsou zobrazovány modely skutečných lidí, 
zakázané praktiky předvádějí kostlivci). 

V areálu muzea jsou samozřejmě stánky se suvenýry, ale většina zboží je zde dražší než na tržištích. 
Výjimkou jsou soubory pohlednic, 18 pohledů zde vyjde na 15 solů (1US dolar se mění za 3,4 až 3,6 
solu podle místa výměny, tedy 1 sol je asi 12-13Kč, my jsme si pro jednoduchost přepočítávali 1 sol 
na českou desetikorunu), jinde jsme tyto soubory neviděli. 

Cestou do hotelu jsme se zastavili v parku u pobřeží Tichého oceánu, kterému dominovala obrovská 
socha objímajících se milenců v hodně nadživotní velikosti. Mezi parkem a mořem byl prudký sráz, 
samotné pobřeží je zde ale pozvolné a písčité. Pacifik je ocelově šedý a divoký, jsou zde prakticky 
stále několikametrové vlny, Humboldtův proud vodu ochlazuje na nízkou teplotu, a to vše spolu s 
věčně šedou limskou oblohou navozuje spíše tísnivé pocity, rozhodně nikdo z nás neměl chuť se 
zkusit koupat. Příjemnější bylo pozorovat místní surfaře, jak se snaží klouzat na hřbetech vln, 
většinou však nepříliš úspěšně. 

Večer jsme se sami vydali na procházku městem. Nejdříve jsme pochopitelně prošli indiánským 
tržištěm, které jsme měli přímo proti hotelu. Hodlali jsme jen obhlídnout cenovou hladinu, ale 
nakonec jsme i nakoupili první suvenýry – panovu flétnu, bubínek, kamínek s motivem kresby 
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kolibříka z planiny Nazca, pěkné karty s fotografiemi různých míst v Peru a podobně, vše v ceně 3 až 
10 solů (nejdražší byly karty). Bohužel jsme nekoupili malovanou tykev, protože jsme mysleli, že ty 
budou určitě všude, ale pak jsme na ně nikde nenarazili (nebo jsme si jich nevšimli). Ceny nejsou o 
moc vyšší než jinde, ale mimo Limu se prodává většinou z deky roztažené na zemi, a to je vždy 
levnější než nákup ve stánku v kamenném domě. Navíc jsme raději peníze utratili u chudých 
venkovanů než abychom je nechali v přece jen bohatší Limě. 

Při dalším potulování jsme se dostali až do neturistické části města, prošli jsme si exotický a 
zapáchající trh s ovocem, zeleninou a masem, prohlídli jsme si místní obchůdky se vším možným a 
nakoupili jsem housky (10 za 1 sol) a vodu (agua con gas – voda s bublinkami, agua sin gas – voda 
bez bublinek, do hor je lepší bez bublinek, protože bublinková voda ve vyšších výškách nejde otevřít 
bez prudkého vystříknutí poloviny obsahu) 1,5 litru za 2,5 solu, u hotelu tatáž voda stála 4,5 solu. U 
stánku jsme si za sol koupili zvláštní dlouhé slané banánové lupínky (podílně krájené) pražené 
společně s kukuřičnými zrny – celkem dobré, jinde než v Limě jsme je ale neviděli. 

Zvláštní kapitolou je pouliční hromadná doprava. Tři čtvrtiny osobních automobilů mají na předním 
skle žlutou nálepku Taxi a žádný řidič nezapomene na každého chodce dvakrát zatroubit a zablikat, 
jestli nechce svést. Auta jsou většinou v naprosto příšerném technickém stavu, mnohá nemají světla a 
auto bez kapoty taky není výjimkou. O ceně se smlouvá a lze ji srazit někdy i na polovinu. Platí se za 
auto bez ohledu na počet osob, řidič nechá nastoupit klidně i 6 cestujících. Dalším a asi 
nejvyužívanějším dopravním prostředkem jsou cca desetimístné mikrobusy, do kterých nastoupí 
někdy až 15 lidí + řidič + naháněč. Naháněč stojí jednou nohou v neustále otevřených dveřích a větší 
polovinou těla visí do ulice a neustále z plna hrdla křičí navrhovanou trasu, která je samozřejmě v 
určitých mezích variabilní. Řidič pochopitelně troubí a bliká, nahaněč vybírá jízdné při vystupování, 
jízdné je jednotně 1 sol. Největším dopravním prostředkem jsou starodávné a barevné autobusy s 
pevnou trasou, jezdí obsazené asi z jedné pětiny a řidiči s náhončími se chovají stejně jako by jeli 
mikrobusem, tedy včetně prudké změny směru a zabrzdění u chodníku při zahlédnutí potenciálního 
zákazníka. Chodec, zvláště turista, při chůzi podél ulice musí neustále kroutit hlavou, záporně vrtět 
rukou a křičet NO!, jinak riskuje, že bude proti své vůli naložen a odvezen někam, kam vůbec nechtěl. 
Toto nebezpečí je o to větší, že anglicky se zde téměř vůbec nemluví, jen v hotelech a u stánků se lze 
domluvit. Nad ulicemi jsou pavučiny elektrického vedení, přípojky ke každému domu jsou napojeny 
hrozným způsobem, izolátory nejsou vidět žádné, naopak leckde prosvítá neizolovaný drát. 

Mimo hlavní a bohaté čtvrti je Lima nepříliš hezké město. Proto jsme večer byli velmi rozladěni 
zprávou, že díky nejasnostem mezi českým Firo tourem a peruánským Coltourem bude program o 
jeden den posunut – tedy že místo volného půldne v Limě před odletem budeme odlétat po dopolední 
návštěvě ostrovů Ballestáz a volný den v Limě bude zítra. Nakonec jsme alespoň dohodli za 16 dolarů 
fakultativní výlet na incké posvátné místo Pachacamac.  

Inkové , příslušníci staré kultury Peru, tvůrci nejintegrovanějšího a největšího státu starověké 
Jižní Ameriky, tzv. Tahuantinsuyu (Čtyři části světa), jenž v 15. – 16. stol. ovládal většinu 
Peru, Ekvádoru a Bolívie, severozápadní Argentinu a severní Chile. Inkové, původně etnická 
skupina žijící od cca 1250 v oblasti Cuzca, založili dynastii inků, vládců a jejich pokrevních 
příbuzných. Inka Pachacuti († 1471) rozvinul výstavbu Cuzca a zahájil dobyvačná tažení 
jeho okolí včetně oblasti Titicaca. Od roku 1463 pokračoval v expanzi v Peru se synem 
Tupakem Inkou, za jehož vlády (1471 – 93) dobyty pralesy východní Bolívie a 
jihovýchodního Peru a jižní území až po řeku Maule v Chile. Za inky Huayna Capaca (1493 
– 1527) dobyt Ekvádor; incký stát dosáhl největší rozlohy a upevnění centralizované správy. 
Inku Huascara (vládl 1527 – 32) sesadil Atahualpa, který popraven Španěly 1533. Inkové 
rozvinuli politickou organizaci s oficiálním kečujským jazykem a náboženstvím, s vyspělým 
vojenstvím a diplomacií. Intenzívní zemědělství (hlavně kukuřice), podmíněné složitými 
zavodňovacími systémy, zahrnovalo domestikaci zvířat (lama, alpaka, pes, morče, kachna). 
Specifika režimu: tribut zv. mita ve formě veřejné práce (na stavbách, v dolech, ve vojenské 
službě); trojí důsledné rozdělování půdy a výnosu mezi vládu, kněží a bohy a obecný lid; 
přesídlování části podmaněných do společenství loajálních inků a naopak. Základní 
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příbuzenské struktury tzv. ayllu – hospodářské i sídelní jednotky klanového typu. V čele 
rozvrstvené společnosti inka, božský vládce. Vyšší šlechtu tvořili potomci inků (z vladařských 
ayllu), zastávali místa hlavních úředníků, velekněží; nižší šlechtu tvořili členové 
nepanovnických ayllu Cuzca a okolí a dále tzv. kurakové, náčelníci dobytých společenství. 
Správu jednotlivých území (propojených přímočarými silnicemi s visutými mosty) řídili 
místodržitelé z řad nejvyšší šlechty, jimž kurakové podléhali. Nejpočetnější skupinou obecný 
lid, rolníci vázaní tributem; nejníže nevolníci nucení pracovat na cizí půdě. Řemeslníci a 
umělci svážení do měst vynikli ve zpracování kovů (zlato, stříbro), textilu (vlna, bavlna), v 
kamenictví (spojování kamenných bloků na sucho). Písmo neprokázáno, početní systém 
KIPU. 

Ráno jsme poprvé vyjeli na Panamerican Highway – Panamerickou dálnici vedoucí od severu k jihu 
přes celý kontinent. Kolem centra Limy se rozkládají nespočetné kopečky a pahorky, přeplněné 
přízemními obydlími slumového typu, většinou ze sušených cihel „adobe“ s plechovou střechou, 
někdy s amatérským napojením na nejbližší elektrické vedení a asi bez vody, to vše v zaprášené 
pustině bez kousku zeleně, bez cest a chodníků, bez kanalizace. Ve vyšších polohách jsou holé kopce 
popsány obrovskými nápisy a pokresleny obrazci z poskládaných kamenů (asi národní tradice od 
doby kultury Nazca). Na vrcholku pak často stojí kříž nebo socha Krista s rozpaženýma rukama 
podobná soše na Corcovadu v Rio de Janeiru. Pozemkové vlastnictví zde vzniká postavením 
jakéhokoliv domu na státním pozemku a jeho následným zaregistrováním a převodem do osobního 
vlastnictví. Tak zde bydlí odhadem 9/10 obyvatel osmimiliónové aglomerace. 

Cesta pokračovala kolem plantáží bavlny, kukuřice, cukrové třtiny a banánovníků, podél bouřícího 
pobřeží Pacifiku (který ke svému jménu Tichý oceán přišel historickým omylem), postupně ubývalo 
zeleně až převládla poušť, místy písčitá, jinde zase kamenitá. K cíli jsme dorazili po asi 35 km od 
města. 

Areál Pachacamacu je několik kilometrů dlouhý a široký, šel by určitě pojít pěšky, ale pohodlnější je 
cesta autobusem. U vstupu je miniaturní muzeum s předinckou keramikou a textilem, s ukázkami 
uzlíkového písma kipu a s posvátnou dřevěnou sochou Pachacuteca – hlavního bůžka dvou tváří (opět 
Jing – Jang), připomínající severoamerické totemy. Za muzeem jsme viděli první živé lamy a asi 
patnáct různých druhů kaktusů, některé v plném květu. Pokračovali jsme písečnou pouští na první 
pahorek s ruinami chrámu Měsíce. Na okolních kopečcích se začali usazovat divní velcí ptáci, že to 
jsou supové jsme poznali až po přiblížení kamerou. 

O několik set metrů dále jsme vyjeli a pěšky vystoupali na nejvyšší bod areálu – rozvaliny chrámu 
Slunce s nádherným rozhledem na okolní poušť a zelený pruh podél zpěněného pobřeží Pacifiku. 
Protože jsme byli mimo oblast šedé oblohy nad Limou, užívali jsme si slunce a kochali se výhledem a 
atmosférou místa. Supové lítali těsně nad námi a po chvíli se usadili kousek od nás na zbytky 
chrámových zdí. Strávili jsme zde velmi příjemnou půlhodinku, možná i hodinku. 

Cestou zpět ke vstupnímu areálu jsme zastavili nad impozantním a dobře zachovaným chrámem 
Panen slunce s charakteristickými inckými lichoběžníkovými okny a otevřeným atriem uprostřed. 
Protože však právě probíhají restaurátorské práce, mohli jsme se kochat jen zvenku. Výletem jsme 
byli nadšeni, přímo jsme cítili magickou atmosféru místa. A to jsme netušili, co nás čeká další dny. 
Kdybychom toto místo navštívili později, asi by na nás zapůsobilo slabším dojmem, ale jako zaplnění 
volného dne v Limě je takovýto výlet ideální. 

Následovala obligátní vycházka na tržiště a do okolí hotelu a poslední noc v Limě. Ráno teprve mělo 
začít to pravé Peru. 

Ráno ve 400 nás probudil brzký budíček (poprvé se v recepci s budicím telefonátem trefili do 
správného času, jindy buď nezavolali vůbec nebo se od dohodnutého času lišili i dvě hodiny 
oběma směry, i když i dnes do jednoho pokoje volali již ve 200). Po rychlé snídani 
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následoval přesun na letiště a let Boeingem přes hřebeny And do města Cuzco, 3.400 m 
n.m. Seděli jsme u okýnka, výhled na andské šestitisícovky byl fantastický, letěli jsme 
několik set kilometrů nad pustinou, kopce a hory jsou zde většinou holé, jen v nejvyšších 
partiích pokryté sněhem a ledovci. Mezi tyto hory se také odvážným manévrem přistává. 

Cusco  [kusko], město v Peru, největší město peruánského Altiplana (3 300 – 3 500 m n. 
m.), hlavní město departementu Cuzco; 256 000 obyvatel (1993). Bývalé politické, kulturní a 
náboženské středisko starých Inků (kečuánsky Cuzco – pupek či střed). Založeno koncem 
12. stol. 1460 největší město Jižní Ameriky (kolem 200 000 obyvatel). V roce 1533 dobyto F. 
Pizarrem, 1535 vypáleno, později poškozeno zemětřesením. V 16. – 17. stol. Španělé 
vystavěli na zbytcích inckých staveb barokní chrámy. A nejen chrámy – většina domů v 
celém městě stojí na dobře viditelných kamenných podezdívkách z doby Incké říše. Nad 
Cuzcem stojí několik pevností, nejznámější je pevnost Saqsaywaman. 

Formality na letišti zabraly jen pár minut, místní zástupce nás hned naložil i se zavazadly do 
autobusu a vyrazili jsme. Projeli jsme hlavní třídu se zastávkou na fotku u sochy Inky 
Pachacunteca a u španělského chrámu postaveného na zbytcích incké pevnosti (postavené 
zase na pozůstatcích předincké megalitické svatyně), objeli jsme klasické náměstíčko 
(pochopitelně Plaza de Armas) ve španělském koloniálním stylu se třemi katedrálami a se 
žlutými domy s krytými vyřezávanými balkónky (jsou nově zrekonstruované po zemětřesení 
roku 1940) a začali jsme stoupat serpentinami nad město vystavěné do tvaru posvátné 
pumy (což vynikne zejména při pohledu na plán města).  

Po několika málo minutách jsme vystoupali 200 výškových metrů do nadmořské výšky 3.800 
m a vystoupili jsme v 900 z autobusu do naprosto liduprázdné pevnosti Saqsaywaman , 
která kdysi chránila hlavní náboženské centrum Incké říše Cusco. Modré nebe bylo téměř 
bez mráčku, jen občas plul nějaký obláček pro lepší kontrast na fotografiích. Vzhledem k 
nedávno skončenému období dešťů byla tráva na louce před pevností svěže zelená a 
atmosféra místa tím více vynikla. Vyšplhali jsme na protější skálu (zjistili jsme, že v této 
výšce se do kopce musí nějak více a rychleji dýchat, než jsme zvyklí) a zůstali jsme hledět 
na panoráma, které se před námi otevřelo. 

Pevnost tvoří 540 m dlouhý a 18 m vysoký obranný val pilovitého půdorysu nad téměř 
vodorovnou loukou. Val se zatáčí do mírného oblouku, z něhož vybíhají do prostranství 
jednotlivé „zuby“, které asi měly rozdělit proud případných útočníků na menší skupiny. Na 
volném prostranství před zdí se konaly a dodnes konají slavnosti, známé jsou třeba oslavy 
slunovratu. Slavnosti trvají několik dní, hraje se tradiční hudba, tancují se staré tance a 
vyvrcholením je symbolické obětování lamy Bohyni matce zemi – Pachamamě.  

Slezli jsme k hlavní hradbě a teprve jsme si uvědomili obrovskou velikost jednotlivých 
kamenů. Před největším z nich je od fotekchtivých turistů tráva vyšlapaná jako v brankovišti 
fotbalového hřiště. Kameny mnohdy všemi rozměry větší než výška člověka jsou zde 
navrstveny do několika řad nad sebou, jsou do hladka opracovány a slícovány k sobě 
navzájem tak přesně, že jsem nenašel místo, kde by se mně povedlo mezi ně nacpat tu 
nejtenčí věc, kterou jsem u sebe měl – malou umělohmotnou lžičku. Val má několik úrovní 
za sebou, mezi nimi jsou chodníky a brány, nejznámější je vstupní Brána slunce s 
několikatunovým překladem.  

Autobus mezitím přejel na druhou stranu areálu, kde už na nás čekaly indiánky a děti s 
tradičními suvenýry. Koupili jsme zde malé sošky lam z černého tvrdého kamene, udělali 
jsme pár fotek a kamerových záběrů s živými lamami ozdobenými barevnými fáborky, 
nafotili za jeden sol roztomilé děti v indiánských úborech (jedno se zeleným papouškem na 
hlavě) a hlavně jsme rozdali spoustu bonbónů. 
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Do autobusu nás musela průvodkyně Eva nacpat skoro za použití násilí. Po pouhých 
několika kilometrech kamenité cesty nás čekala další zastávka – posvátný kámen (skála) 
Q’enqo . Inkové si zde vytvořili systém částečně přírodních a částečně umělých jeskynních 
svatyní a chodeb v nitru menší skály. Kdysi zde žili hlavně inčtí náboženští představitelé, 
kteří měli za úkol předpovídat budoucnost a případně ji ovlivňovat požadovaným způsobem, 
hlavně bránit výbuchům sopek, zemětřesením, velkému suchu, velkým dešťům apod. Od 
dětí jsme po solu nakoupili malované okaríny a malé okarínky na provázku jako přívěšek na 
krk. 

Zde se u prvních z nás začaly projevovat první příznaky horské nemoci. Jedna z účastnic 
našeho zájezdu dokonce upadla na zem po krátkodobé ztrátě vědomí, několik dalších lidí na 
sobě začalo pozorovat horší koordinaci pohybů spolu s pocitem lehké otupělosti (jako po 
několika štamprlích slivovice). Povinně jsme proto před další cestou absolvovali zastávku v 
místní restauraci, kde si všichni museli dát kokový čaj. 

Koka se pěstuje hlavně v Amazonii, a to již od dob předinckých civilizací. Je sice známa 
především jako surovina pro výrobu kokainu, kterému dala jméno, ale indiáni ji od nepaměti 
používají v surovému stavu nebo vylouhovanou na čaj. Lístky koky se v Peru dají sehnat 
kdekoliv. Je možné je spařit na mírnější čaj Maté de coca  nebo je přímo žvýkat spolu s 
kusem vápence – do úst se vloží tři až čtyři lístky, přikousne se kus kamínku a žvýká se 
několik hodin (nebo taky celý den). Po několika minutách ztvrdne jazyk a patro asi jako po 
injekci lokálního anestetika u zubaře. Koka působí především jako lék proti horské nemoci, 
ale také proti únavě, hladu, žízni, bolesti hlavy, nevolnosti, … Maté de coca se nabízí jako 
welcome-drink v hotelích, jako občerstvení v letadlech, autobusech a vlacích. Většinou se 
pije s kouskem citrónu nebo limetky, lze jej pít hořký i sladký. V Peru je koka naprosto 
legální, ale k nám se pochopitelně dovážet nesmí ani v nejmírnější formě sáčkového čaje 
(což nikdo nedodržuje a všichni si minimálně krabici se 100 sáčky čaje za 7,5 solu přivezou 
jako pikantní dárek nebo suvenýr). Kokový čaj obvykle stojí jeden sol. My jsme pili 
minimálně 5 čajů denně a zkusili jsme i žvýkat, ale je to tak odporné, že jsme nevydrželi 
žvýkat déle než pár minut, takže ty pravé účinky jsme asi nezažili (kromě ztuhlé ústní 
dutiny). A od horské nemoci to některým z nás také nepomohlo, dokonce jsme kokovému 
čaji přičítali některé své žaludeční problémy. Ale třeba by vše bez Maté de coca bylo ještě 
horší. 

Posilněni jsme vyrazili dále. U pevnosti Puca Pucara jsme pouze na chvíli zastavili na pár 
fotek a delší přestávka byla v inckých lázních Tambo Machay . Rozlohou jsou mnohem 
menší než klasické pevnosti, přesností opracování kamene se ale neliší. Přestože jsem zde 
díky ataku horské apatie a nepříjemnému pocitu kolem žaludku většinu času proseděl na 
incké zídce, zaznamenal jsem soustavu několik set let spolehlivě fungujících kamenných 
vodovodů, které napájejí tři prameny nad mělkými nádržemi, které snad v době Inků sloužily 
jako očistné či rituální lázně. Prý je místní voda pitná, ale raději to nikdo nezkoušel, už kvůli 
hnědé lamě, která se ráchala v potůčku opodál. Dali jsme něco vydělat místním trhovkyním 
a pokračovali jsme dál. 
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Další cesta vedla přes sedla, průsmyky a údolí s neuvěřitelnými výhledy, až do posvátného 
údolí (spíše kaňonu) řeky Urubamba , zde ještě tekoucí pod názvem Vilcanoca . Samotné 
údolí je přes svou nadmořskou výšku neuvěřitelně úrodné, dají se zde pěstovat i rostliny, 
které by tak vysoko nikdo nečekal. Aby se úrodné půdy využilo co nejvíce, jsou zde 
vybudovány tisíce políček i na strmých svazích okolních kopců, kam musí být problém už 
jen se vyškrábat, natož zde pracovat. A tam, kde se neudržela ani hlína, jsou z kamene 
vybudovány opět tisíce teras, z nichž některé nejsou ani metr široké. Přestože v současnosti 
nejsou všechny obdělávány, pohled z vrchu na barevné skvrny políček a proužky terásek s 
modrou stužkou řeky Vilcanoci uprostřed je neuvěřitelný, působí skoro jako krajina z jiné 
planety. 

Po krátkodobém poklesu výšky na úroveň dna kaňonu jsme začali šplhat serpentinami na 
protější svah k další pevnůstce a svatyni, patřícím k vesnici Pisac . Autobus nás vyložil 
kousek od vchodu do pevnosti a odjel o několik kilometrů dále k chrámu Slunce, kde na nás 
asi dvě a půl hodiny čekal. Asi deset indiánských dětí před vchodem páslo své ovce a 
pochlubilo se secvičenou písní, kterou jsme odměnili hrstmi bonbónů a nějakými soly. Pohyb 
na čerstvém vzduchu mně udělal dobře a po 3 hodinách od prvních problémů jsem se začal 
cítit v podstatě normálně i ve zdejší výšce 3.800 m n.m. 

  

Vydali jsme se úzkou pěšinkou k pevnosti nad svahem pokrytým desítkami teras. Za 
pevností měli Inkové ve skalách nad sebou pohřebiště, dole pod sebou viděli na chrám 
Slunce. Asi dva kilometry k němu bylo třeba projít po úzkém chodníčku (místy až římse, kus 
dokonce krátkým tunelem) kolem svahu kopce s výhledem na protisvah kopce za údolím až 
po špici barevný skvrnami polí s brambory, obilím a kukuřicí. Chrám Slunce byl 
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pravděpodobně vybudován na základech stavby některé z předinckých kultur. Je známý 
kromě dokonalých vodovodů především svými okny, typicky incky lichoběžníkovými, která 
jsou vybudována v přesných zákrytech, takže z určitých úhlů je vidět skrz celý chrám. Další 
zajímavostí v souvislosti s okny je sál se dvěma největšími lichoběžníkovými okny 
zachovalými z dob Incké říše. Cesta zpět k autobusu vedla přes jednu ze středních teras a 
kromě výhledů do okolí jsme obdivovali exotickou vegetaci často sukulentní (čerpající 
vlhkost jen ze vzduchu, třeba bromélie), kaktusy, yuky, pryšce, opuncie a různou květenu.  

  

Několika chudými osadami jsme se vrátili k řece do městečka Pisac . Nejdříve zděšeně, ale 
hned nadšeně jsme sledovali řidičův manévr, kdy na druhý pokus zahnul do uličky, která 
byla maximálně o 25 cm širší než náš autobus – jiné než takto úzké uličky v městečku 
nejsou. Chodcům, které jsme dojeli, nezbývalo nic jiného než rychle utíkat k nejbližší 
odbočce, abychom je nerozmašírovali o zdi domků podél uličky. Touto uličkou jsme se 
dostali na malinké náměstí, proslavené svými trhy. I dnes, přestože nebyla neděle, zde stálo 
mnoho stánků s typickým zbožím.  

Náměstí dominoval ohromný strom, z něhož visely na každém volném místě chuchvalce 
nějakých šedých trav, minilián nebo mechů, takže vypadal jako opavučinovaný po nájezdu 
ohromných pavouků. Protože rozchod nebyl moc dlouhý, odskočili jsme si za sol do 
restaurace na záchod a vrhli jsme se na stánky. Po zkušenostech z jiných zemí jsme se 
snažili při nákupu triček smlouvat, ale moc to nešlo, povedlo se cenu srazit jen o pár solů 
(17 solů za dvě trika). Indiánka nám pak ochotně roztáhla asi dvacet různých triček, 
abychom si mohli lépe vybrat motiv a velikost. Když jsme viděli její malou bosou holčičku, 
zaplatili jsme jí nakonec tu cenu, kterou chtěla původně a přidali tradiční hrst bonbónů 
holčičce. Vysloužili jsme si skoro dojaté několikanásobné „Gracias, amigos“. 

Údolím řeky jsme pak pokračovali dále po proudu. Za každou zatáčkou se vynořila nová 
scenérie lákající k focení a natáčení, zvláště když byla v jednom okamžiku podpořena 
duhou. Za vesnicí Urubamba již řeka získala své definitivní jméno, ovšem na kráse jí 
neubylo. Stále bylo co obdivovat až do poslední dnešní zastávky – pevnosti Ollantaytambo . 

Podle incké pověsti založil vesničku a pevnost Ollantytambo (Ollantayovy lázně) incký 
vojevůdce Ollantay, který zde uprchl do dobrovolného vyhnanství poté, co mu velký Inka 
odmítl dát za ženu svou dceru. Protože i ona chtěla Ollantay za muže, dal jí Inka zavřít do 
věže, kde žila o samotě až do otcovy smrti. Nástupce a nový velký Inka svou sestru 
osvobodil a z Ollantaye udělal svého rádce, pevnost Ollantaytambo se tak stala součástí 
ochranných pevností Incké říše.  

Do pevnosti se musí vyšlápnout po strmém schodišti podél vysokých teras, ve zdejším 
řídkém vzduchu to samozřejmě vyžaduje častější přestávky na vydýchání. Výhled z pevnosti 
ale stojí zato. Kromě již známých slícovaných balvanů zde stojí i šestice růžových 
porfyritových kvádrů v odhadované hmotnosti řádově ve stovkách tun. Kvádry pocházejí 
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podle pozůstatků přepravy z lomu v protějším svahu, ovšem jak byly vylámány, jak byly 
vytaženy do strmého kopce (který jsme my s obtížemi vylezli i bez zátěže) a jak byly 
opracovány a usazeny na místo vedle sebe (odděleny asi 5 cm širokou dilatační vrstvou ze 
stejného materiálu – proti zemětřesení), to je naprosto nepředstavitelné. Jisté je jen to, že 
přes Urubambu je dostali tak, že po dopravení kvádrů na břeh změnili Inkové tok řeky, aby 
bylo možno původní řečiště překonat po suchu. Zpět k autobusu jsme se vrátili delší cestou 
podél dalších teras, úzký chodník je zde lemován tisíci šedozelených bromélií. Z této strany 
byl lepší výhled na stará obilná sila na protějším svahu, ještě strmějším než svah samotné 
pevnosti. Zřejmě bylo třeba obilí chránit nejen před nepřáteli, ale i před poddanými lidmi z 
vesnice. 

Dole jsme viděli zrestaurovanou část Princezniných lázní, kde se chodívaly koupat nejvýše 
postavené ženy a dívky z pevnosti. Nádrže jsou stejně jako jinde i zde neustále napájeny 
provozuschopnými vodovody. Vedle lázní stojí záhada – tři velké, velmi jemně opracované 
kvádry z nejtvrdšího tehdy známého kamene, o kterém se předpokládá, že z něj byly 
vyrobeny nástroje na opracovávání měkčích kamenných kvádrů. V době Inků prý nebyl 
znám materiál, kterým by bylo možné tyto kameny opracovávat (tehdy známé kovy zlato, 
stříbro a měď na to nestačí). 

  

Údolím Urubamby jsme se vrátili do stejnojmenné vesnice, kde jsme měli zajištěn nocleh v 
apartmánech hotelu Iceland. Po welcome-drinku jsme si zde dali večeři – docela dobrou 
slepici v typické místní úpravě s kořeněnou omáčkou. Protože jsme přijeli potmě, až ráno 
jsme ocenili parkovou úpravu kolem apartmánů korunovanou výhledem na okolní 
pětitisícové hory se zasněženými vrcholy, přestože leží v tropech těsně pod rovníkem. Na 
jednom vrcholku byl dokonce jasně patrný ledovec. Před vchodem do hotelu zaujal hustě 
obsypaný mandarínkovník.  

Ráno jsme vyrazili časně, abychom byli v 800 na nádraží v Ollantaytambu. Vlak z Cusca prý 
bývá často opožděný, ale dobře jsme udělali, že jsme na to nespoléhali, protože dnes 
dorazil přesně na čas. Ještě předtím ovšem z druhé strany přijel barvitý indiánský vlak, 
známý z cestopisných filmů svou věčnou přeplněností místními lidmi a jejich neskutečně 
velkými zavazadly. Nejméně dvacet minut trvalo, než se všem lidem povedlo z něj vystoupit. 

Náš vlak byl ovšem komfortnější. Sklápěcí sedadla letadlového typu se stolečky umístěna 
za sebou byla zadána na konkrétní místenky, ve vagónu hrála z reproduktorů místní folklórní 
hudba a obsluha podávala občerstvení a prodávala suvenýry. I okna byla přizpůsobena trati, 
protože byla prosklená až téměř do třetiny střechy, mohli jsme tak okolní strmé a vysoké 
kopce sledovat včetně místy zasněžených vrcholků. Ovšem větší podívanou poskytovala 
divoká Urubamba se svými peřejemi a břehy porostlými divokou vegetací, která se s 
klesající nadmořskou výškou stávala stále exotičtější. Na okolních polích probíhala sklizeň 
(na jižní polokouli byl podzim), indiánům pomáhají především koně a osli, občas byla vidět 
kráva. Sklízí se srpem nebo mačetou bez ohledu na velikost pole, mlátí se dřevěnou palicí 
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(cepy jsme neviděli, asi je zde neznají) nebo obilí rozšlape dokola chodicí kůň. 

  

Konečnou je pro turisty zastávka Aquas calientés, horké prameny, odkud se dále pokračuje 
minibusy. Minibusy jezdí kyvadlově nahoru – dolů, bohužel však vždy až po zaplnění 
posledního místa, to může někdy způsobit problém, protože stačí, aby turistů byl lichý počet 
a poslední osamocený turista se shání těžko, protože dvojice raději jdou spolu do dalšího 
autobusu. Projeli jsme tržištěm uličkou tak úzkou, že nám visící alpakové svetry očistily 
boční okýnka od prachu, zahnuli na pofiderní most přes rozbouřenou Urubambu a začali 
jsme namáhavě šplhat po serpentinách do kopce, mnohdy na jedničku. Svahy kopce jsou 
porostlé počínajícím deštným pralesem, občas se dá spatřit i orchidej mezi spoustou lián a 
barevných bromélií. 

Machu Picchu  je na vrcholku hory postaveno tak důmyslně, že z údolí Urubamby není 
naprosto vidět, přestože z vrchu je řeka vidět perfektně. Stavby a terasy totiž využívají 
zakřivení svahu k tomu, aby byly vždy před pohledem zdola zakryty přirozeným horizontem, 
ale stojící člověk přes zakřivení vidí opačným směrem pěkně. Snad proto byly zříceniny 
města zarostlé pralesem, křovinami a liánami náhodně objeveny pro svět až v roce 1911 
(domorodí indiáni je pochopitelně znali, ale nepokládali je za něco důležitého nebo 
zajímavého). Při pohledu na stovky hor v okolí, všechny stejně obtížně přístupné a zarostlé, 
desítky kilometrů od nejbližších vesnic a 130 km od nejbližšího města Cuzca, se člověk diví, 
že Machu Picchu vůbec bylo objeveno. 

Machu Picchu  [maču pikču], ruiny inckého opevněného města v jižním Peru nedaleko 
Cuzca nad údolím řeky Urubamby; 2 090 m n. m., rozloha 13 km2. Součást světového 
kulturního dědictví. Leží v obtížně přístupném terénu v Andách. Předkolumbovské osídlení, 
přesná datace není známa. Původně chrám s citadelou, kamenným vodovodem a 
terasovými zahradami. Machu Picchu uniklo pozornosti španělských dobyvatelů, objeveno 
Evropany až v roce 1911. 

Před vchodem nás čekal peruánský průvodce Oskar, který pro dnešní den nahradil kolegu 
Waltra z Cusca, kterého zřejmě schvátila horská nemoc. Oskar bydlí přímo na Machu 
Picchu a podílí se na vykopávkách a restauračních pracích v areálu. Má proto ohromné 
znalosti o tomto místě, které ale bohužel trochu degraduje prosazováním svých teorií, které 
jsou mnohdy velmi přitažené za vlasy (např. o odvezení mnoha tun zlata do USA a jeho 
následní ztrátě na počátku století, o pozorování souhvězdí zrcadlených v kamenných 
mísách naplněných vodou, které jsou vytesány na podlahách několika chrámů, apod.). 
Přesto byl jeho výklad zajímavý a nevadila ani jeho délka (necelé tři hodiny), kvůli které jsme 
pak nestihli vyběhnout na Wyana Picchu (což jsme stejně neplánovali, protože ten správný 
pohled na celý areál je přesně z opačné strany – homole Wyana Picchu musí být v pozadí). 
Viděli jsme totiž množství různých zajímavostí a rarit, které běžný turista nemá vůbec šanci 
zaregistrovat.  
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Další člověk, který zde na nás čekal, byl fotograf, který nás nepozorovaně minulý den 
každého vyfotil na pevnosti Saqsaywaman, přes noc fotky vyvolal a zakomponoval je do 
složené pohlednice. Protože většina výprav dodržuje stejné pořadí návštěvy památek, dobře 
odhadnul, kdy a kde nás chytí a své výtvory nám po 5 solech prodá. Později nás opět vyfotil 
pod Wyana Picchu a fotky přinesl další ráno do hotelu. 

  

Při vstupu do areálu se kromě zaplacení vstupného musí každý turista podepsat, při 
odchodu se pak jeho podpis kontroluje – tím se hlídá, zda někdo nechce v ruinách 
přenocovat. Nám jako organizované výpravě podpisy odpustili. Areál má dvě části, které 
byly původně spojeny pouze jedněmi dveřmi. Přední terasovitá část sloužila k pěstování 
zemědělských plodin a chovu lam, zřejmě zde také bydleli mužští obyvatelé Machu Picchu, 
kteří se starali o údržbu a výživu areálu. V chrámové části žily pravděpodobně Panny 
slunce, kněžky podřízené jen Velkému Inkovi a velekněžím. Z celkového počtu 173 koster 
nalezených v pohřební části, bylo jen 13 koster mužských. 

Při objevení Machu Picchu bylo zřejmé, že město bylo opuštěno najednou bez předchozích 
příprav a ve spěchu. Mnoho práce zůstalo rozděláno a nedokončeno, často s odloženým 
nářadím, jakoby si někdo jen odskočil na svačinu. O příčinách odchodu je několik teorií, 
např. obavy ze zemětřesení (ale nic zde není pobořeno), nebezpečná epidemie (ale nenašla 
se nepohřbená těla), zprávy o příchodu Španělů (kteří však Machu Picchu neobjevili), 
náboženské důvody, ale pravdu se asi už nedovíme, stejně jako to, kam zmizelo všechno 
zlato, kterého zde muselo být několik tun. 

Počasí nám přálo, svítilo slunce a bylo teplo. Na kamenech se vyhřívaly ještěrky, na stromě 
uprostřed jednoho náměstíčka jsme snad zahlédli i kolibříka. Viditelnost nádherná, dokonce 
nebyl ani žádný opar, který někdy kazí vyhlídku. Turistů nebylo nijak přehnaně mnoho, navíc 
mnozí odpočívali natažení na trávě ve stínu nebo se osvěžovali u některého z dosud 
sloužících inckých vodovodů vytesaných ve skále. 
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Nejvíce turistů bylo samozřejmě v Chrámu Slunce, jediné zdejší zaoblené stavbě s 
opracovaným monolitem zřejmě již z předinckých dob uprostřed, nejposvátnějším místem 
starých Inků. Ale ani zde nebyl problém udělat pár fotek a načerpat z posvátného kamene 
oběma rukama pozitivní energii. Podle biotroniků je zde místo s největším potenciálem 
pozitivní bioenergie na celém světě. Kámen je dohladka opracovaný a je orientovaný podle 
světových stran a současně podle nejvyšších hor v okolí. 

Zde jsme dostali rozchod, dali jsme si na místě s výhledem na okolní hory menší svačinu a 
vystoupili jsme nahoru na terasy. Na mne mnohem pozitivněji i mnohem energičtěji než 
Sluneční kámen zapůsobilo místo u strážního domku nad terasami, ze kterého pochází 
většina známých pohlednic a fotek Machu Picchu – místo s nádherným výhledem na celý 
areál Machu Picchu včetně teras pod sebou s pozadím homole Wyana Picchu. Zde člověk 
opravdu ohromeně přestává dýchat a nevěří vlastním očím. Teprve po chvilce jsme si 
uvědomili optimální fotografické podmínky a z jednoho místa jsme vyplácali nejméně půl 
filmu na pořád stejný a přesto jiný záběr. 

Po cestě dolů jsme si prohlédli pasoucí se lamy na terasách a u vchodu/východu jsme asi 
10 minut seděli na stylové lavičce pod střechou ze suché trávy a snažili se uložit si do 
paměti pohled na toto magické místo, kde jsme strávili 4 hodiny, kterým se opravdu dá říci 
nezapomenutelné. Po návštěvě toalet (umístěných sice u vchodu, ale mimo samotný areál) 
jsme s půlhodinovou rezervou nastoupili do autobusu a čekali na odjezd k vlaku, který měl 
odjezd v 1500. Když po 25 minutách stále chyběli tři lidi, začali jsme být trochu nervózní, ale 
náhončí sehnal na toaletách další zájemce o cestu dolů a mohli jsme konečně odjet. 

Cesta trvala opět asi 20 – 25 minut. Současně s námi vybíhal asi desetiletý indiánek 
oblečený do červeného kroje inckých rychlých poslů obutý do primitivních sandálů, který 
pochopitelně neběžel po serpentinách, ale bral kopec po diretissimě pralesem přímo dolů. 
Na skoro každé zatáčce stál, mával a vydával zvláštní ryk, aby si ho každý spolehlivě 
všimnul. Posledních pár desítek metrů naplno spurtoval před autobusem, takže když ho pak 
řidič pustil dovnitř, vypadal značně vyřízeně. Většina žen v autobuse zamačkávala slzy a 
kromě bonbónů si indiánek vysloužil do váčku i pár mincí. Běhává prý takhle jednou denně 
šest dnů v týdnu. 

Zprávy o pravidelných několikahodinových zpožděních vlaku do/z Cusca se dnes již 
podruhé nepotvrdili a přesně jsme vyrazili ke Cuscu. Pobavil nás systém přestupování 
průvodčího mezi jednotlivými neprůchozími vozy – na rozdíl od indiánského vlaku, kde 
průvodčí přelézá vnějškem z vagónu do vagónu, zde si průvodčí nouzovým tlačítkem 
zastavil vlak, přešel k vedlejšímu vagónu, nastoupil a mohlo se pokračovat v cestě.  

Bohužel ne na dlouho – asi 5 km za stanicí Ollantaytambo (kde jsme si z okna koupili 
„čokles“ – vynikající bílou vařenou kukuřici s obrovskými zrny, která se nemusí ohryzávat, 
ale stačí je po jednom odlupovat) se ozvalo pár ran a vlak zastavil. Po chvíli jsme se 

Page 14 of 27Peru 2001

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



dověděli, že poslednímu (třetímu) vozu praskla poloosa a musí se odstavit, prý bude asi 30 
minut pauza. Po půl hodině ale teprve začali vagón odpojovat a teprve po hodině ho malá 
lokomotiva z Ollantaytamba odvezla zpět do stanice, ovšem z nějakého záhadného důvodu i 
s naším strojvůdcem. Přestože taxíky mezi námi a Ollantaytambem jezdili asi v pětiminutové 
frekvenci, strojvůdce přivezla až po další 11 hodině opět lokomotiva, která pak pro jistotu 
jela za námi až do Cusca ve vzdálenostech 20 až 500 m. Celé 21 hodiny jsme stáli 
uprostřed polí prakticky bez informací. A když jsme se rozjeli, po dalších deseti minutách se 
ozvala další rána – prý se přehřál motor u našeho (druhého) vagónu. Po pauze na 
vychladnutí motoru jsme pokračovali dále a na další podezřelé rány z motoru už personál 
vlaku raději nereagoval – vlak jel dál, protože se vlakvedoucí obával lynčování.  

Posledních sjezd do Cusca je velmi strmý, vláček jej zdolává úvraťovým způsobem (cik-cak 
metodou, kdy lokomotiva kus táhne, přehodí se výhybka, lokomotiva tlačí, a tak dále). Do 
nasvíceného Cusca jsme dojeli nakonec jen o dvě hodiny později, což sice byl relativní 
úspěch, ale po městě jsme se už nepodívali, protože bylo pozdě a ráno nás čekal dlouhý 
autobusový přejezd. 

Ráno jsme dostali 10 minut na fotografování náměstí, ale protože jsme nikdo neměli vodu a 
jídlo, protáhla se zastávka skoro na půl hodiny. Hned po pár kilometrech za městem jsme 
pochopili, proč se tento poměrně dlouhý přesun realizuje autobusem a ne letecky. Cesta 
byla tak pěkná a zajímavá, že jsme kamery téměř nevypínali.  

První zastávka byla v malém městečku s tak hrozným jménem, že nikdo nebyl schopný si jej 
zapamatovat a dokonce ani poznamenat – Andahuaylillas  (naštěstí máme vstupenku s 
napsaným jménem). Uprostřed pustiny tu stojí nenápadný kostelíček, do kterého když jsme 
vstoupili, tak jsme nevěřili vlastním očím. Naprosto oprávněně se tomuto místu říká 
Indiánská Sixtinská kaple . Nádherná zlatá čelní stěna s integrovaným oltářem, malovaný 
trámový strop a po stěnách obrovské obrazy s církevní tematikou, po stranách několik 
menších kaplí pořízených za peníze donátorů a podle jejich vkusu. Připadali jsme si spíše 
jako v Římě než jako uprostřed pustiny ve čtyřkilometrové nadmořské výšce. 

Pokračovali jsme dále a zastavili jsme u zřícenin v osadě Raqchi . Zde stával chrám 
postavený indiány předincké kultury Collů, chrám měl hodně netradiční architekturu: dvanáct 
metrů vysoká stěna ze sušených cihel adobe s okny a dveřmi stála uprostřed a po obou 
stranách měla o něco nižší sloupořadí, které neslo střechu s hřebenem podepíraným hlavní 
stěnou. Boční stěny zřejmě chrám neměl. Podezdívky byly ze sopečného tufu, protože celé 
okolí leží na vrstvách sopečných vyvřelin, okolní kuželovité kopce jsou klasického 
sopečného vzhledu, poslední výbuch sopky zde byl podle odhadu vědců před asi sedmi sty 
lety. 

Celý zdejší areál sloužil nejen k náboženským účelům. Za chrámem stojí rozvaliny 
kamenných staveb bývalého městečka a hlavně jsou zde ohromné kruhové zásobníky z 
kamene – tzv. „kolky“, vysoké původně kolem 2 – 3 metry, s průměrem kolem pěti metrů. 
Takových skladišť bylo asi 200, dnes jsou patrné zbytky asi 170, z toho 6 je 
zrekonstruováno do téměř původní podoby (bez střechy). Kolem zásobníků jsou zbytky 
důkladných hradeb a i celý areál je na svazích okolních kopců ohrazen velkou zdí dlouhou 
13 km (jakoby zmenšenou Čínskou zdí). Zřejmě zde kdysi byla hlavní zásobárna potravin 
pro celý region.  

Poprvé jsme měli možnost zblízka se vyfotit s kaktusy mnohem vyššími než my, vegetace je 
na místní poměry celkem bohatá, starodávné hliněné městečko s dvouvěžovým kostelíčkem 
vypadá jako ze Sedmi statečných a celková ospalá atmosféra připomíná klid před bouří v 
mexických westernech. Slunce tu zřejmě pálí pořád stejně bez ohledu na roční dobu. 
Několik set let staré rozvody vody zavlažují políčka a napájí mělký rybník s několika 
kachnami, na mokřadové louce dvě indiánky v barevných krojích a hnědých tvrďácích na 
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hlavách srpem žnou nějakou trávu nebo snad obilí. Naprosto stejná scéna se mohla odehrát 
klidně v roce 1601 a určitě to zde bude vypadat stejně i v roce 2101 (pokud se některý z 
okolních kopců neprobudí a nezalije okolí lávou).  

Mezi rozvalinami jsme potkali místní mateřskou školku – asi 12 dětí s učitelkou. Turisté pro 
ně evidentně nejsou samozřejmostí, některé děti při pohledu na Evropany i zapomenou 
zavřít pusu. Rozdali jsme několik hrstí bonbónů, učitelka je pomohla spravedlivě rozdělit, 
aby se dostalo i na ty nejmenší a nejméně průbojné. Nápad s koupí velkoobchodního balení 
bonbónů v Makru se opět osvědčil, tady si je děti užijí možná víc než soly, za které by tu 
stejně nebylo co koupit – vše potřebné k životu si rodina vypěstuje na poli. Mnohohlasé 
„Grácias“ zde potěší víc než v Limě, kde se děti o darované bonbóny nepodělí a chtějí pořád 
další. 

Příští zastávka byla v městečku Sicuani . V malé restauraci jsme měli zamluvený oběd. Po 
husté zeleninové polévce s kusem vařené kukuřice následoval steak z alpaky s hranolky a 
jako dezert sladká rýžová kaše. Jednoznačně nejlepší jídlo, jaké jsme v Jižní Americe jedli. 
Před restaurací jsme koupili alpakovou skákací opičku na gumě pro děti. 

Další cesta autobusem pokračovala mírným stoupáním stále pustější krajinou. Mezi kopci se 
začali objevovat první kamenité vrcholky hor, stále častěji pokryté věčným sněhem. Podél 
cesty se občas páslo stádo lam a alpak, pokud byly v dosahu, tak to samozřejmě znamenalo 
fotozastávku. V louži u cesty postávalo hejno plameňáků. Blížili jsme se k našemu 
prozatímnímu výškovému rekordu – sedlu ve výšce 4.335 m n.m. (ovšem už za několik dní 
jsme tento rekord překonali o půl kilometru) a v autobuse se servírovalo maté de coca.  

V sedle jsme z autobusu vyběhli zvyklí na teplo z minulé zastávky jen v tričkách, ale rychle 
jsme se vrátili pro svetry, přestože slunce svítilo stejně, výška byla na teplotě vzduchu 
výrazně znát. Výšku nám připomínala jen neobvykle lehká hlava, přesto jsme dávali pozor 
na rychlé pohyby a předklony. V sedle už čekaly trhovkyně, tentokrát tvořily většinu 
sortimentu alpakové svetry různého provedení, barev i vzorů. Za ceny kolem 20 solů skoro 
nikdo neodolal a při odjezdu jsme napočítali v autobuse 13 nových svetrů (na konci zájezdu 
se pak počet svetrů pohyboval kolem třiceti). Také my jsme koupili celkem tři svetry a k nim 
dětem ještě dvě malé figurky vikuní zřejmě z originální kožešinky. Jako vždy byl problém 
dostat nás všechny včas do autobusu a poslední obchody se realizovaly ještě otevřenými 
okny. 

Další cesta příjemně ubíhala a s počínajícím soumrakem jsme projížděli Juliacou  – městem 
asi 60 km před centrem provincie Punem, kde je mj. letiště pro oblast Puna a okolí. V 
Juliace navečer probíhal asi celoměstský trh, protože autobus měl skrz celé město problémy 
prokličkovat mezi stánky (některé jsou i na vlakových kolejích a při příjezdu houkajícího 
vlaku se rychle odsunují, aby se po průjezdu vrátily na původní místo). Ulice jsou přeplněny 
davy lidí, proplétajícími se troubícími taxíky a tříkolovými šlapacími rikšami, které jsme po 
thajském vzoru ťuk-ťuků přezdili na inka-ťuky. Průměrná rychlost autobusu poklesla asi na 
jeden kilometr za hodinu, ale pohled na hemžení venku za okny nás svou bizarností 
uchvátil. 

Po výjezdu z Juliaci jsme již jeli potmě a za chvíli jsme dorazili do dnešního cíle – města 
Puna na břehu jezera Titicaca. V hotelu nás přivítali kokovým čajem a po ubytování jsme šli 
hned spát. 

Ráno nás autobus odvezl jen pár stovek metrů k nejvýše položenému jezeru s lodní 
dopravou na světě a největšímu jihoamerickému jezeru, jezeru Titicaca . 

Titicaca  [tytykaka], jezero na hranicích Bolívie a Peru na plošině Altiplano; plocha 6.900 – 
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8.300 km2 (největší v Jižní Americe), max. hloubka 304 m, výška hladiny 3.810 m n. m. 
Povrchová teplota vody 14 °C, salinita 5 ‰ (nikdy nezamrzá); vysoký obsah minerálů. Řada 
ostrovů. Přitéká asi 25 řek, vytéká Desaguadero do jezera Poopó. Bezodtoková oblast. 
Lodní doprava. V okolí jezera a na některých ostrovech pozůstatky předkolumbovských 
civilizací. 

Nalodili jsme se na loď, u které nás udivil odkrytý motor, ale hned jsme pochopili, protože se 
startovalo spojením dvou drátků a jedna ze součástek visela na drátech (zřejmě kvůli 
chlazení) ven z motoru. Asi čtyři náhodně vytipovaní lidé vyfasovali plovací vesty a vyrazili 
jsme na jezero. Nejdříve nám připadala komfortnější krytá prosklená kabina, ale kvůli 
výhledu jsme po chvilce vyšli zpět na palubu. Zpočátku špinavé jezero začalo postupně 
modrat, občas se začaly objevovat první plochy zarostlé totorou – druhem jezerní trávy 
připomínající rákos. Totora roste v mělčích částech jezera (s hloubkou do 4 metrů) a dorůstá 
do výšky až 5 metrů. 

A pak, asi po půlhodinové plavbě, se objevil první plovoucí ostrov indián ů kmene Uros , 
za chvíli další a asi na třetím nebo čtvrtém jsme zakotvili. Indiáni kmene Uros se považují za 
mnohem starší rod než Aymarové na březích jezera. Dokonce se nepovažují za lidi, říkají si 
ve svém jazyku „Ti s černou krví“. Podle svých legend jsou potomci stavitelů starověkého 
Tiahuanaca v dnešní Bolívii. Když byli postiženi nepřízní osudu a svých bohů, chtěli se 
usadit na území dnešního Puna, ale Aymarové je vyhnali zpět na jezero. Nezbylo jim nic 
jiného, než nějak přežít na jezeře.  

Upletli si první totorové čluny, pak jich několik spojili do prvního ostrovu, postavili si totorové 
domy. Začali se živit rybolovem a ulovenými ptáky, později začali pěstovat na plovoucích 
ostrovech brambory a chovat prasata. A tak v podstatě žijí dodnes. 

Kromě několika větších ostrovů je dnes nejčastější velikost ostrova asi kolem 30 m v 
průměru, šířka totorové vrstvy je 60 cm (totora má vzduchové komůrky, proto dobře plave, 
nesmí se ale při pletení příliš polámat). Ostrovy jsou ukotveny kůlem ke dnu, jsou většinou 
na mělčinách s hloubkou jezera 1 – 3 metry. Při chůzi se po došlapu mírně prohýbají, ale 
chůze je celkem příjemná, indiáni chodí zásadně bosky. Životnost ostrova je 8 až 12 let, pak 
se musí uplést nový, starý zahnívající se využije k pěstování brambor a chovu prasat a 
drůbeže zastoupené kormorány (prý kvůli vajíčkům). Domy a vybavení se buď přesunou na 
nový ostrov nebo se upletou nové. V domech se nedá topit, vaří se na plochém kameni, topí 
se samozřejmě totorou. Čerstvá totora se i jí, také jsme zkusili, chutná trochu jako chřest, v 
Punu ji lepší hotely nabízejí ve formě salátu. 

Někteří Uruové si pořídili solární panely, které ale používají jen ke svícení. Fungují zde 
mobilní telefony (našemu místnímu průvodci zvonil), ale Uruové je nemají, spíše je to 
důsledek kvalitního pokrytí Puna. Na většině ostrůvků žije vždy společně několik 
spřízněných rodin, Uruové se po staletí navzájem žení a vdávají jen mezi sebou. Většina z 
nich trpí revmatismem a artrózou, je to důsledek věčného chladu, voda v jezeře Titicaca má 
celoročně skoro stálou teplotu 10-14 °C. Hodně jich umírá v dětském věku. Rodí se na 
ostrovech, ale pochovávají se na pevnině. Pijí jezerní vodu. Děti jsou zde tmavší a 
paradoxně uprostřed jezera špinavější než jinde. 

Na každém ostrůvku je malá totorová kaplička, pro turisty vyhlídková věžička a muzeum s 
vycpanými ptáky a rybami. Turisté Uruům naprosto nevadí (asi dostávají od místní cestovky 
nějaké vstupné), naopak jsou vítanou možností k vydělání nějakých solů prodejem 
suvenýrů, které jsou o něco málo dražší než na pevnině, ale každý si je tu rád koupí. My 
jsme koupili nějaké přívěšky na krk po 2 solech, jinde jsou za sol. Hodně se zde kupovali 
alpakové rukavice po 3-5 solech za pár. Focení nikomu nevadí, dokonce rádi zapózují – 
když lidé nakupují, tak ani za focení nic nechtějí (bonbóny dětem jsou vítány). 
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Po asi půlhodině na prvním ostrůvky nám průvodce navrhl projížďku totorovým člunem a 
vypadal docela překvapeně, že jsme se nadšeně vrhli k člunu, který na první pohled 
nevypadá nijak stabilně. Rozdělili jsme se na dvě části a vydali se k sousedům domorodým 
plavidlem, naše motorová loď za námi připlula prázdná. Loďka je na cestování po jezeře 
mnohem příjemnější než na první pohled vypadá. Nejedná se o klasický dutý člun, loď je 
totorou vypletená jakoby do válce s obrubou, sedí nebo leží se prakticky na palubě kousek 
nad úrovní hladiny. Loď se skoro vůbec nehoupe, na měkké totoře se sedí velmi příjemně. 
Indián na zádi pohání lodičku kývavými pohyby vesla. Bohužel zrovna našemu se ulomil list 
vesla a musel opravovat, takže nás indiánka pohánějící druhý člun začala dohánět k velké 
radosti její osádky (nabízeli nám lano). Po zkušenostech s letadlem v Amsterodamu a 
vlakem za Ollantaytambem jsme čekali opravu na minimálně dvě hodiny, ale nakonec jsme 
po deseti minutách mohli pokračovat a na cílový ostrov jsme dorazili jako první (cena 5 solů 
vybíraná před přistáním do klobouku nám připadala za takový zážitek směšně nízká).  

  

Většinu loděk, které jsme potkali, poháněly indiánky, turisty jsme většinou tipovali na 
Američany. Po dobu plavby jsme byli uprostřed modré jezerní vody za příjemného 
slunečního svitu obklopeni neskutečným tichem, jen občas šplouchla nějaká vlna. Míjeli 
jsme malé ukotvené ostrůvky s indiány Uros při jejich obvyklých činnostech (sběr a sušení 
totory, škrábání brambor) a na všechny padl pocit až neskutečné nádhery a pohody. Pocit 
dobíjení energie byl podobný jako předevčírem na Machu Picchu. Z totorové lodi se nám 
vůbec nechtělo vystupovat.  

Druhý ostrůvek byl podobný tomu, který jsme již viděli, takže jsme po několika desítkách 
minut opustili jezerní indiány a zamířili jsme trochu delší trasou (kolem jiného břehu mírně 
odlišného přírodního rázu) opět do Puna. 

Při průjezdu městem jsme na půl hodiny zastavili na místním tržišti (pro místní lidi, ne pro 
turisty), abychom měli možnost koupit si něco k rychlému obědu. My jsme měli housky již 
koupené, takže jsme jen prohlíželi stánky se vším možným (hlavně jídlo, ovoce, pekařské 
výrobky, oblečení a boty – včetně známých značek typu Adidas) a koupili jsme si za sol 
banány. Večer jsme se tady ještě jednou vrátili a koupili jsme krabici s kokovým čajem. 

Občerstveni jsme vyjeli z města na náhorní planinu Altiplano . Zde ve výškách kolem 4 tisíc 
metrů je možné pěstovat alespoň základní potraviny a chovat lamy a alpaky. To stačí 
místním Indiánům z kmene Aymarů k životu. Žijí obvykle v domcích z adobe u vodních 
pramenů na úpatí kopců (aby je nepostihly pravidelné záplavy, které v období dešťů zaplaví 
celou náhorní plošinu, odkud nemá voda přes hradbu hor kam odtékat). Žijí jen z toho, co 
vypěstují a ze svých zvířat, topí trávou, nad kterou i na otevřených ohništích vaří, oblečení 
pletou z alpakové nebo lamí vlny. Děti prý chodí do škol, které mají maximálně 8 km 
vzdálené, ale tomu nikdo nevěří. Nejbližší sousedé jsou vzdáleni několik kilometrů a zřejmě 
se navzájem ani nijak nestýkají. Do města se chodí výjimečně, pro některé to je cesta 
dlouhá i přes měsíc.  
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Po asi 40 km jsme dorazili ke zvláštnímu jezeru tvaru rohlíku, který ze tří stran obklopuje 
poloostrov jménem Sillustani . Kromě nádherné přírodní scenérie již zdálky zaujme Velká 
ještěrčí věž – největší z pohřebních věží na poloostrově. Velká ještěrčí věž je sice ze zadní 
strany pobořená, ale zepředu je ze svými asi 12 m do výšky opravdu impozantní. Je z 
dokonale opracovaného kamene (to ukazuje na práci Inků) a stejně jako ostatní podobné 
věže se směrem nahoru rozšiřuje.  

Kamenné věže se zde nazývají Chullpas  [čulpy] a pocházejí z několika historických epoch. 
Nejstarší z nich byly vybudovány indiány kultury Colla, jsou nižší a jsou pouze poskládány z 
neopracovaných kamenů. Incké věže jsou elegantnější, vyšší a dokonale hladké. Uvnitř věží 
jsou výklenky, kde byli pohřbíváni v prenatální podobě (skrčeni) významní lidé i se svými 
nejbližšími. Pod Velkou ještěrčí věží byl dokonce před pěti lety při restaurátorských pracích 
nalezen velký zlatý poklad zakopaný poměrně mělko pod zemí. Chullpas stojí náhodně po 
celém poloostrově, občas po skupinách, jinde po jedné. Jsou různě zachované, do 
některých lze s námahou vlézt úzkým přízemním otvorem, na jednu je dokonce možné 
vylézt až do její koruny po hromadě kamení, která zřejmě sloužila při stavbě věže. 

Mezi věžemi jsou dva Sluneční kruhy (jeden collský a jeden incký), kde se odehrávaly 
náboženské rituály, ať už pohřební, tak i v souvislosti s ročními obdobími. Žlábek po obvodu 
kruhu svědčí pro živé oběti, jejichž krev pak tekla dokola kolem kruhu. Dlouho se 
předpokládaly pouze zvířecí oběti, ale současní historici se přiklánějí i k obětem lidským. 

Areál je poměrně rozlehlý a zřejmě není takovým turistickým magnetem, jako samotné 
jezero Titicaca, protože zde turisti téměř nebyli. A protože i naše výprava dostala rozchod k 
individuální prohlídce, rozptýlili jsme se po poloostrově takovým způsobem, že jsme např. 
minimálně hodinu neviděli ani jednoho člověka kromě nás dvou. Chodili jsme od věže k věži 
a prohlíželi si rozdíly v konstrukci a v míře zachování jednotlivých staveb.  

Na celém poloostrově doposud neproběhl pořádný archeologický výzkum. Důsledkem toho 
je, že se místy doslova šlape po památkách z různých dob, zejména po keramických 
střepech z různých nádob a talířků. Každý se snažil najít si svůj malovaný keramický 
úlomek, mezi nálezy dokonce byla i část sošky s hlavičkou posvátné pumy.  

Večer po návratu do Puna byl čas na krátkou vycházku po městě, stejně jako následující 
den dopoledne. Kolem oběda jsme se po známé cestě vrátili do Juliaci a odletěli krátkým asi 
dvacetiminutovým letem do Arequipy (cesta autobusem by v horském terénu trvala asi 18 
hodin). Přílet byl velmi zajímavý díky letu nad vulkánem sopky Misti a díky postupnému 
klesání podél svahů kráteru. 

Arequipa  [arekipa], město v jižním Peru na úpatí Vulcano Misti (5.821 m n. m.) a Nevado 
Chachani (6.076 m n. m.) v Cordillera Occidental. Administrativní středisko departementu 
Arequipa; 2.304 m n. m. 634.000 obyvatel (1992). Cenné barokní stavby (vícekrát 
poškozeny zemětřesením).,V roce 1844 zničena katedrála a obnovena v neorenesančním 
stylu, arcibiskupství, univerzita (založena v roce 1828). Závlahy z řeky Río Chili, pěstování 
kukuřice, pšenice, luštěnin. Mlýny, mlékárny, konzervárny, textilní průmysl. 

Sympatická místní průvodkyně nás přímo z letiště nechala odvézt ke dvěma vyhlídkám na 
město a údolí řeky Chilli se sopkou Misti v pozadí. Osamělá sopka má tvar klasického 
pravidelného kuželu se zasněženým vrškem, vypadá jako hora Fuji v Japonsku. Je 
považována za činnou, ale spící sopku, stejně jako sousední sopka Chachani, která ještě 
předloni mohutně kouřila. Chachani je vyšší, ale nemá ten správný klasický tvar, který dělá z 
Misti dominantu města. 

Další zastávkou byl klášter Santa Catalina. 
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Klášter zabírá celý jeden blok v ulicích. Z venku si nic nápadného není vidět, snad jen 
vysoká zeď bez oken může vzbudit podezření něčeho zvláštního. Vevnitř je ale klášter 
město uprostřed města. Nízké maximálně jednopatrové baráčky v pestrých barvách tvoří 
skutečný labyrint.  
Klášter byl založen roku 1580 bohatou vdovou Máriou de Guzmán, podle ženské verze 
řehole sv. Dominika. Byli sem přijímány pouze jeptišky z nejlepších španělských rodin. 
Zpravidla druhorozené dcery z vyšší společnosti odcházeli do tohoto kláštera. Přestože 
řeholní sestry slibovali žít v chudobě, každá jeptiška měla jednoho až čtyři většinou černé 
sluhy a pořádali se zde velkolepé slavnosti, na které byli zváni muzikanti a jiní umělci. 
Konvent připomínal spíše exklusivní klub než klášter. Za pobyt se každoročně platilo, když 
rodina neměla na zaplacení, jeptiška se stala služkou bohatších kolegyní. Několikrát byl 
klášter rozšířen, ale i zemětřeseními poničen. 
Roku 1871 přijela do kláštera sestra Josefa Cadena a z pověření papeže provedla zásadní 
reformu kláštera. Všichni služebníci si mohli vybrat, buď se stanou mnichy, nebo mohou 
svobodně odejít. Do dnešních dnů v severní části konventu žije asi dvacítka mnichů, kteří z 
turistického ruchu opravují svůj klášter. 
Klášter byl po 400 let naprosto uzavřenou jednotkou uvnitř města. To samozřejmě 
vzbuzovalo nejrůznější dohady. V době jeho největšího rozmachu za jeho zdmi žilo okolo 
450 lidí.V roce 1970 byl klášter donucen otevřít se veřejnosti. Byla do něj zavedena elektrika 
a voda z veřejného vodovodu.  
Při procházce kláštera si lze prohlédnout kromě mnoha podivuhodných zákoutí, kde jako by 
se zastavil čas, i zbytky původního vybavení a výzdoby. Jeho žalostný stav dává tušit, že 
nynější klášter rozhodně neoplývá tolika prostředky jako v minulosti. Kromě toho je zde k 
vidění několik pozoruhodně zachovaných černých kuchyní. Z kostelní kopule, což je vlastně 
jediná vyšší stavba celého komplexu, lze přehlídnout podstatnou část kláštera spolu se 
zasněženými horami za městem. 
(volně podle článku MF Dnes) 

My jsme se nechali vést průvodkyní a obešli jsme celý klášter, který tvoří malé město ve 
městě. Prošli jsme uličky pojmenované podle španělských měst, viděli jsme několik 
náměstíček, navštívili jsme bývalé příbytky jeptišek i jejich služebných, včetně několika 
kuchyní a např. nočníkové židle. Zaujal nás také filtr na vodu tvořený propustnou nádobou 
ze sopečné pemzy naplněnou popelem nebo prádelna pod obrovskou araukárií z řady 
rozpůlených hliněných amfor. 

Cestou z kláštera jsme měli zastávku na náměstí s krásným kontrastem tropické vegetace 
(hlavně palmy) a zasněžené Misti v pozadí. Kromě hlavní městské katedrály (nepříliš 
zajímavé, snad nás zde měly zaujmout největší varhany v Jižní Americe, ale v každém 
pražském kostele jsou větší) jsme navštívili jezuitský kostel. Právě zde probíhala nějaká 
konference, snad za práva žen, připadali jsme si jak na černošské zpívané mši. Celý kostel 
byl nazvučen mohutnou aparaturou a řečnice své hlasivky nijak nešetřila. Projev byl 
přerušován hlasitou hudbou a zpěvem, při kterém nebylo slyšet vlastního slova. Naštěstí 
nejzajímavější byla malovaná kaple bokem od hlavní chrámové lodi. Kapli malovali indiánští 
umělci, kterým se povedlo přes kontrolu španělských jezuitů propašovat mezi obrazy s 
křesťanskými náměty i místní indiánské motivy s odkazy na uctívání přírodních božstev. 

V hotelu jsme se stavili na vyložení zavazadel, ale po několika minutách jsme hned 
pokračovali za dalším programem – fakultativní návštěvou muzea zmrzlé incké princezny 
Juanity (Janičky). V roce 1995 dopadl po výbuchu sousední sopky žhavý popel na vrcholek 
sopky Altapo Nevado, kde způsobil roztátí ledové čepičky věčného sněhu. Horolezci zde tak 
měli možnost nalézt nejprve prázdný obětní hrob a o několik měsíců později o něco níže pod 
ním i zachovalé zmrzlé tělo mladé incké dívky.  

Ledová mumie byla podrobena vědeckému zkoumání v Peru i v USA. Bylo zjištěno, že 
zemřela naprosto zdravá, že jí bylo asi 14 let a byla v dobré fyzické kondici. V žaludku byly 
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nalezeny stopy alkoholu a kokové listy, smrt způsobil úder (asi kamenem) do pravého 
spánku po předchozím omámení alkoholem a kokou. 

Jedná se tedy o lidskou oběť, kterou si Inkové chtěli naklonit bohy rozbouřených sopek a 
zažehnat nebezpečí zemětřesení. Obětovaná dívka byla zřejmě urozeného rodu (možná 
dcera Velkého Inky), měla perfektní vzhled, byla oblečená do drahého oblečení a dostala 
mnoho posmrtných obětních darů. Do místa oběti šla dobrovolně, věděla, co ji čeká. Cesta 
byla dlouhá a namáhavá, trvala možná déle než měsíc. 

Juanita byla ponechána ve zmrzlém stavu a v muzeu je vystavena spolu s nálezy ze svého 
hrobu a s dalšími dvěma méně zachovalými mumiemi v chlazené vitríně kopírující podmínky 
na vrcholu hory v šestitisícové výšce (hlavně teplotu -15°C).  

Autobus jsme měli zamluvený jen na cestu do muzea, zpátky jsme šli pěšky. Stavili jsme se 
na kolektivní večeři v místním Chicken Palace – kuřecím paláci. Objednali jsme si po čtvrtce 
středně velkého kuřete. Donesli nám obrovskou porci, čtvrtka odpovídala velikostí určitě více 
než polovině naše klasického grilovaného kuřete. V ceně byla porce hranolek podobné 
velikosti, bufetový salát dle vlastního výběru a aperitiv – odlivka „vína“, červené sladké 
tekutiny podobné spíše nějakému ovocnému likéru. Kuře zde neopékají nad drahým 
dřevem, ale nad místní trávou s vysokým obsahem silic, které dodávají kuřeti 
neopakovatelnou chuť. Velmi jsme si pochutnali, ale většina z nás si s celou porcí 
nedokázala poradit a na talířích tentokrát zůstaly zbytky. 

Ráno arequipská průvodkyně naložila do autobusu černé pytle s obědovými balíčky, v 
krámku u cesty jsme nakoupili zásoby vody a vyrazili jsme do hor, směr kaňon řeky Colco. 
Začátek po nové asfaltové cestě nás namlsal, ale brzy jsme poznali, že cesta nebude tak 
jednoduchá, jak vypadala na začátku. Asfaltu postupně ubývalo a cesta byla čím dále tím 
méně patrná. Nakonec jsme většinu cesty absolvovali v oblacích prachu po vyježděných 
kolejích přes Altiplano, řidič měl na výběr několik souběžných variant, ze kterých vybíral 
vždy tu nejméně špatnou. Občas musel zastavit a odklidit z cesty kameny, mělké řeky jsme 
brodili. To vše se zavazadly na střeše. Prostě jako na rallye Paříž – Dakar.  

Krajina za Arequipou byla nejdříve velmi zvláštního typu – naprosto holé hliněné kopce bez 
vegetace, rozvrásněné rýhami, připomínaly plastickou mapu nebo měsíční krajinu. Jen místy 
kolem zřídkavých vodních toků bylo pár teras s obilím nebo kukuřicí. Další terasy se 
pokoušely dělat buldozery i na ostatních svazích, ale pokusy nijak zvlášť úspěšné nebyly.  

Později začaly dominovat hory a horské pláně. Poprvé jsme viděli plaché vikuně, každé 
stádo znamenalo zastávku na pokusy o focení. Přibývalo zasněžených vrcholků ve stále 
menších vzdálenostech od „silnice“. U skalních útvarů nazývaných „košíky“ byla jediná 
křižovatka naší mnohahodinové cesty – odbočka do Puna.  

Stoupali jsme stále výš a výš. Asi v polovině cesty přišla jediná možnost občerstvit se na 
dlouhé cestě pustinou – restaurace Santa Susanna. Hned u vchodu nás přivítala ochočená 
lama jménem Margarita. Ochotně pózovala při focení, jen jednu Američanku nechtěla pustit 
dovnitř, dokud nedostala desátek z jejího sáčku buráků. Maté de coca zde sice stálo 2 soly, 
ale zato bylo s vylouhovanou větvičkou chachacomy – keříčkové trávy uklidňující prý 
žaludek (a prý na ní bylo pečené včerejší kuře). Také zde všichni nakoupili sáčky s listy koky 
a žvýkacími kamínky a mnozí je hned i zkoušeli žvýkat (a pak měli ztuhlé lícní svaly jako já).  

Po další hodince již podél cesty nerostla ani tráva. Začala se objevovat yarita – rostlina, 
která vypadá jako krásné velké chomáčky měkkého mechu, ale je tvrdá jako kámen. Je 
spolehlivým indikátorem nadmořské výšky 4.000 m n.m., protože níže neroste. Projeli jsme 
krajem kráteru bývalé sopky, kolem cesty jsme viděli lesklé pramínky zmrzlé vody. A už před 
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námi byl nejvyšší bod naší cesty po Peru – sedlo Alta Patapampa  s nadmořskou výškou 
4.950m.  

Sedlo je tak vysoko, že zde nebyli ani tradiční trhovci. Okolí je přeplněno panáky z kamenů, 
také my jsme si každý svůj památníček postavili včetně uložení páru kokových listů do 
základů jako oběť Pachamamě, bohyni matce zemi. Pořádně jsme se na to oblékli, protože 
venku byla zima, hlavně vítr byl studený. Snažili jsme se pohybovat pomalu a hlavně se 
nepředklánět, protože výška byla cítit i v hlavě a plicích (někdo ji cítil více, někdo méně). 
Užívali jsme si výhled do všech stran na okolní šestitisícové sopky, šáhli a poklepali jsme si 
na yaritu (a kousek si nožem odloupli na památku).  

 

Teď už cesta pokračovala směrem dolů. V údolí pod sedlem se nám zalíbila louka s 
pasoucími se lamami, tak jsme se rozhodli uspořádat piknik s pozdním obědem. Průvodkyně 
Sandra rozdala balíčky se smaženým kuřecím masem, velmi pikantním kouskem párku a 
zeleninovou oblohou, toustovými sendviči se sýrem a salámem, kusem dortu, balíčkem 
bonbónů a suvenýrem – připínací ozdobou ve tvaru některého místního hudebního nástroje 
(my jsme měli píšťalku a mandolínku), na zapití vodu (samozřejmě bez bublinek). Porce byla 
opět velká k nesnědení, sendviče většina lidí vynechala. 

A pak už se v hloubce pod námi objevila řeka Colco  s políčky a terasami kolem větší 
vesnice jménem Chivay , dnešního cíle. Vyložili jsme věci ve srubech našeho hotelu a hned 
jsme pokračovali kaňonem po pravé straně řeky Colco na jednu z mnoha vyhlídek. Po cestě, 
kterou asi turisté obvykle nejezdí, jsme pozorovali obyčejný těžký život místních indiánů. 
Neplánovanou zastávku způsobil náklaďák, který uvízl napříč přes cestu při pokusu sjet na 
pole. Než se povedlo vypodložit mu kola kameny, sledovali jsme sklizeň obilí a primitivní 
mlácení pomocí obyčejných dřevěných. Při další cestě jsme zahlédli ještě další způsob 
mlácení pomocí koně chodícího po obilí do kruhu na krátkém provaze. Na vyhlídce jsme 
kromě pohledu na tisíce teras a políček podél řeky museli také litovat promrzlou malou 
indiánskou holčičku s bosýma nohama. 
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Po projížďce podél řeky nás čekal jeden z vrcholů dnešního dne, koupel v horké vodě 
koupaliště napájeného termálními prameny v Chivay. Prameny mají teplotu přes 70°C, ale 
před bazénem jsou ochlazeny na přijatelnou míru. Bazénů je několik, jeden je i krytý (jen pro 
slabé povahy), jeden pro domorodce a my jsme byli v turistickém. Přiblížil se večer, prudce 
se ochladilo a tak byl první problém v nutnosti převléci se do plavek a osprchovat se na 
studeném vzduchu. Ale horká voda v bazénu stála zato. Plavat se sice moc nedá, protože 
voda je dost teplá a hlavně ve čtyřech tisíci metrech brzy dojde kyslík, ale na pár délek 
bazénu jsme se zmohli. Nejpříjemnější však je jen tak ležet u kraje a sledovat okolní hory s 
postupně tmavnoucí oblohou. A když vyjde nad hlavou Jižní kříž a měsíc ve tvaru lodičky 
(srpek ne svislý, jako u nás, ale ležatý, kromě toho při dorůstání je otočený jako „C“ a 
naopak), je romantika úplně maximální. Chudák průvodkyně Sandra se klepala na břehu v 
kabátu zimou (navíc i na ni začala působit horská nemoc), ale my bychom zde asi dokázali 
strávit celou noc. Z bazénu nás dostala jen objednaná večeře v hotelu. Naštěstí nahřátá těla 
neměla problém s chladným vzduchem, převlečení nedělalo takové problémy, jakých jsme 
se ve vodě obávali. 

Večeře u plápolajícího krbu za doprovodu indiánské kapely měla opět tradiční chody – 
hustou polévku (my jsme si dali žampiónový krém), alpakový steak, zákusek (čokoládový 
puding) a maté de coca, největší překvapení ale bylo při odchodu do srubů, kdy každý 
nafasoval gumový termofor s horkou vodou místo topení. Kamenné sruby se střechami z 
trávy stály v zahradě s typickou vegetací, ve dne jsme měli nádherné výhledy z oken na 
okolní zasněžené hory. 

Termofory v nohách postelí se osvědčily, přestože k ránu již vychladly. Kufry jsme sice měli 
sbalené, ale protože jsme v hotelu měli obědvat, ještě nebylo třeba je nakládat na autobus. 
Vyjeli jsme brzy ráno a po cestě jsme nezastavovali, protože jsme věděli, že tudy pojedeme i 
cestou zpátky a potřebovali jsme co nejdříve dojet na Cruz del condor, Kondo ří kříž, než 
se kondoři uloží k polední siestě.  

Povedlo se nám dojet právě včas. Kondoří kříž je místo s nejčastějším výskytem kondorů asi 
dva výškové kilometry nad dnem kaňonu s řekou Colco (v nejhlubším místě má kaňon 
převýšení přes tři kilometry a patří k nejhlubším na světě). Už zde bylo pár turistů před námi 
a první věc, které jsme si všimli, bylo ohromující ticho, které všichni zachovávali. Pár minut 
se nic nedělo, pak se objevil párek kroužících supů. Až po několika dalších minutách přišlo 
to, proč jsme na toto místo přijeli – za vzrušeného šepotu se objevila první silueta 
obrovského majestátného ptáka, první kondor byl tady. 

Kondor je pro Peruánce posvátný, je pro ně symbolem nebes a nadpozemského života (tak 
jako puma zastupuje život pozemský a had život podzemní a posmrtný). Kdo viděl kroužit 
kondory nad Colcem, je mu jasné proč. Bez mávání křídly s rozpětím až 3,5 m plachtí 
kondoři za využití termiky nad svahy kopců, jakoby chtěli donutit turisty k vycvakání co 
největšího počtu fotografií a natočení co nejvíce metrů videozáznamu. A turisté opravdu 
cvakají a točí. Chvílemi jsou vidět kondoří páry a v jednu chvíli je kondorů ve vzduchu 
dokonce pět. Jeden z nich si sedl na skalní ostroh pod námi a přišel ke slovu i dalekohled, 
který šel z ruky do ruky. 

Jenom neradi po hodině odjíždíme na cestu zpět. Po chvíli zastavujeme u jedné z vyhlídek a 
jdeme travnatou loukou mezi desítkami kaktusů a opuncií ke srázu nad kaňonem. Jsme zde 
úplně sami (nás 14 Čechů), výhled je nepopsatelný a k tomu se párek kondorů rozhodl 
rozloučit se s námi leteckou show, při které na nás nalétával ve výšce snad 10 m nad námi. 
To už se ticho nepovedlo udržet a lidi křičeli nadšením. Jen těch 300 m k autobusu do 
mírného kopce nás nějak zadýchalo. 

Takových vyhlídek jsme absolvovali ještě několik, ale kondoři už se neobjevili. Zato 
postupně přibývalo teras a políček na prudkých svazích kaňonu, zajímavý byl pohled na 
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jezírko v zatopeném sopečném kráteru s pijícím stádem koní. Nevěřícně jsme hleděli na 
pohřební komůrky uplácené z hlíny a přilepené jako vlaštovčí hnízda ve výšce na strmém 
svahu. Na jedné vyhlídce je velký plochý kámen s vyrytým starým plánem teras v údolí pod 
sebou. A na všech vyhlídkách prodávají indiánky suvenýry, zde jsou hitem pletené pásky a 
čelenky, plody opuncie a focení s orlem a lamami.  

 

Poobědvali jsme v našem hotelu v Chivay vydali se na známou cestu zpět do Arequipy s 
jedinou zastávkou v Santa Susanně. Čekání na letadlo zpříjemnilo vystoupení indiánů a let 
do Limy proběhl stejně jako ostatní přelety v naprosté pohodě. Přenocovali jsme v hotelu 
Miraflores a ráno jsme vyrazili spolu se starým známým limským průvodcem Pepém 
směrem na jih do města Ica. 

Cesta vedle nejdříve několik desítek kilometrů skrz chudinské slumy, později kolem 
bavlníkových plantáží a nakonec opět několik desítek kilometrů pouští Atacama, nejprve 
kamenitě-písčitou, ke konci už jen písečnou. Měli jsme tři zastávky – jednu občerstvovací, 
jednu na focení písečných přesypů a jednu neplánovanou, kdy řidič zjistil, že máme defekt 
na kole. Využili jsme toho k výstupu na menší kopec v poušti, zde ještě kamenité. Z vrcholku 
byl rozhled na nekonečnou pustinu přeťatou naprosto rovnou Panamerickou dálnicí. Při 
výstupu jsme sbírali různé kamínky na památku, největší sběratelský úspěch pochopitelně 
slavily známé místní jaspisy. 

Brzy po obědě jsme dorazili do města Ica. V hotelu jsme jen odložili věci a Brzy po obědě 
jsme dorazili do města Ica. V hotelu jsme jen odložili věci a vydali jsme se k sousednímu 
letišti. Volnou čtvrthodinu před startem jsme využili k prohlídce místního minimusea (zde 
jsme koupili po příjemné debatě s majitelem podepsanou mapu obrazců na planině Nazca a 
naučili ho pár českých frází), v přilehlém parku se nám předvedl uvázaný kondor (velmi se 
nám nelíbilo, jak ho jeho „trenér“ tahal za hlavu a krk, aby předvedl fotografům roztáhlá 
křídla) a pozorovali jsme volně skotačící opičku. 

Protože letadlo pro 14 lidí zde není k dispozici, rozdělili jsme se na hlavní skupinu 12 lidí do 
větší Cessny, do malé Cessny pro 4 cestující (horší na žaludek) nastoupila průvodkyně Eva 
se zbývajícím kolegou Honzou, zkušebním pilotem. Let k planin ě Nazca trval asi 25 minut, 
letěli jsme ve výšce 7.000 stop (asi 2.300 m), vzhledem k obvyklému počasí (slunečno a 
horko) byl nádherný výhled nejdříve na město Ica s dvousetmetrovými písečnými dunami, 
později na poušť Atacama a nakonec na pustý horský masiv s písečnými závějemi, které 
připomínaly mořské vlny.  

A pak se uprostřed hor objevila planina pokrytá desítkami dlouhých vzájemně se různě 
křížících čar, jejichž konce nebyly vidět ani z letadla. Čáry směřují ke svému tajemnému cíli 
naprosto rovně bez ohledu na terénní zlomy, údolí nebo kopce. Jsou různě široké a asi i 
hluboké (všechny linie vznikly odhrabáním tmavší povrchové vrstvy až na světlejší podklad. 
Protože na planině nikdy neprší, zůstávají linie a obrazce neporušené po celá dlouhá staletí. 
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Ve směru příletu je na posledním svahu před planinou vyryt do kamenné skály petroglyf 
znázorňující neforemnou lidskou postavu, nazvaný eufemisticky „Kosmonaut“, podle 
některých teorií prý zobrazení rybáře (nejbližší vodou je zde 50 km vzdálené moře). Postava 
je navlečená jakoby v kombinéze se zipem neprodyšně spojené s obuví připomínající 
gumovky, ale tento dojem může být vyvolán jednoduchostí zobrazení.  

Po předvedené kosmonauta na levoboku i pravoboku letadla pokračoval let nad slavné 
magické obrazce – geoglyfy. Postupně obě strany letadla viděly opici, psa, pavouka, 
kolibříka, kondora, ruce, strom, plameňáka a papouška. Letadlo letělo v přibližně 300 
metrové výšce, z nižší ani vyšší výšky zřejmě obrazce nejsou viditelné. I v této výšce je 
nutné prudce letadlo naklonit, při přímém letu opět byly vidět jen dlouhé linie, obrazce 
zanikaly. Ovšem při správném náklonu jsou obrazce perfektní.  

Většina obrazců je tvořena jednou spojitou linií. Při délce obrazců mezi 100 a 200metry a při 
jejich složitosti tak vzniká několik kilometrů dlouhá linie po obvodu obrazce, která mohla 
sloužit k rituálním obřadům, při nichž šaman mohl modlení doprovázet kroužením po obvodu 
obrazu posvátného zvířete i několik hodin. Z povrchu země obrazce nejsou vidět, proto 
nebyly po dlouhou dobu objeveny, přes krk plameňáka a ocas ještěrky dokonce vede 
Panamerická dálnice, při jejíž stavbě se o obrazech ještě nevědělo.  

O obrazech se ví pouze to, že je vytvořila neznámá kultura indiánů Nazca. Neví se kdy ani 
proč, tuší se jak: zřejmě byly nejdříve narýsovány malé obrázky, které pak byly pomocí 
čtvercové sítě zvětšeny na konečnou velikost. O přistávací dráhy se samozřejmě nejedná, 
protože povrch planiny je měkký a sypký, každý těžší předmět by se zde probořil. Obrazce 
jsou sice velké, ale ne natolik, aby byly viditelné z vesmíru nebo z oběžné dráhy. Takže 
pravdu může mít např. teorie o bavlněných horkovzdušných balonech, na kterých indiáni 
poletovali nad planinou a obdivovali své výtvory.  

  

UFO nad planinou Nazca se objevilo až po vyvolání filmu 

Po půlhodinovém kroužení nad planinou začala mít část pasažérů určité problémy se svými 
žaludky a přivítala proto návrat letadla do vodorovné polohy a odlet zpět na letiště v Ice. 
Dokonce byly použity i některé papírové pytlíky přichystané v kapsách sedaček společně s 
mapou obrazců. Ovšem půlhodinku po přistání bylo vše zapomenuto. 

Čekání na přílet malé Cessny nám zpříjemňovala malá opička, která má turisty ve velké 
oblibě, hlavně když mají něco k pití. Všem pijícím ukradla jejich pohárky, které nejdříve 
vypila a pak roztrhala, když se někdo nechtěl své láhve nebo pohárku vzdát, sedla si mu za 
krk a nepustila se, dokud ji někdo neuplatil např. oříškem. 

Po nastoupení do autobusu nás Pepé překvapil nabídkou návštěvy oázy a laguny 
Huacachina  v rámci odpoledního programu. Po hromadném souhlasu jsme odjeli pár 
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kilometrů za Icu do pouště, kde uprostřed dun z jemného písku o výšce přes 200 metrů je 
ukryta laguna obklopená palmami a rohovníky, kterou je možné obejít částečně po dlážděné 
kolonádě, částečně po písku. Na svazích dun dovádějí děti i turisté s prkny podobnými 
snowboardům. Něco podobného by člověk čekal spíše na Sahaře, tady v Atacamě nás 
klasická pouštní oáza příjemně překvapila. Chyběli jen velbloudi. 

  

Návštěvou Huacachiny dnešní program skončil. Příjezd do hotelu Las Dunas byl o to 
příjemnější, že nás čekalo jako welcome-drink Pisco (rozmixovaná pálenka z kaktusu, se 
šlehanou bílkovou čepicí a špičkou ze skořice) – po tradičním maté de coca příjemná 
změna. Hotel má apartmány v arabském stylu uprostřed krátce střiženého zeleného trávníku 
(neustále zavlažovaného), plno kaktusů, yuk a rohovníků, rybníky a potůčky s velkými 
červenými rybami, volně se pohybující lamy a ovce, tři bazény různé velikosti a tvaru (do 
nejhlubšího z nich ústí tobogan), restaurace, herny, prodejny suvenýrů, sportoviště pro 
dospělé i atrakce pro děti, v klecích barevní pávi a různé druhy papoušků, želvy a viskaca – 
horský králíček s dlouhým zatočeným ocasem. 

Protože dnešní program skončil relativně brzy, stihli jsme si v místní restauraci dát večeři a 
pak nás už čekalo poslední balení kufrů – zítra po programu pojedeme přímo na letiště. 

Ráno nás čekala trochu netradiční snídaně, kdy místo obvyklé vaječné smaženice nebo 
omelety jsme dostali talíř tropického ovoce, tedy ananasu, papájí, manga, mandarinek a 
plodu opuncie. Autobus nás pak odvezl na půl hodiny vzdálený poloostrov Paracas , kde 
začínal výlet na ostrovy Ballestázy. Nalodili jsme se na rychlý motorový člun řízený asi 160 
cm vysokým (resp. malým) kapitánem v bílé uniformě s placatou námořnickou čepicí a 
černých brýlích (jakoby z oka vypadl miliardáři z filmu „Někdo to rád horké“), kterému se při 
jízdě houpaly nohy, protože nedosáhl ze sedačky na zem. Člun plul – či spíše skákal po 
vlnách – velmi vysokou rychlostí s přídí zvednutou hodně nad hladinu, ve vodě snad byl 
ponořen jen motor.  

Netrvalo dlouho a po levé straně se objevilo prudce se svažující pusté pobřeží a na něm, na 
jednom z větších kopců, další z mnoha peruánských záhad – dvousetmetrový trojzubec El 
Candelabro , vyrytý do nepřístupné skály nad mořem. Stejně jako u linií na planině Nazca 
ani zde se neví kdo, kdy, proč a jak obrovský obraz do skály vyryl, navíc uprostřed pustiny 
kilometry daleko např. od nejbližší pitné vody. Neví se ani, co vlastně má znázorňovat, 
název sice odkazuje na místní druh kaktusu, ale tvar obrazce jej moc nepřipomíná.  

Po nezbytné fotopřestávce jsme pokračovali dále k ostrovům Islas Ballestas . Po další 
čtvrthodince (celkem z Paracasu asi po půlhodinové plavbě) jsme je uviděli – tři velké 
ostrovy se spoustou malých ostrůvků a skal trčících z moře. Celé pobřeží ostrovů je 
příbojem vymleto do desítek přírodních skalních oken, oblouků a jeskyní, kterými lze 
proplouvat jako v obrovském skalním bludišti. 
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Ostrovy jsou přírodní rezervací, na kterou se vůbec nesmí vstoupit. Dříve byly obydlené, 
dokonce zde byla továrna na zpracování tehdy drahého přírodního hnojiva guána – ptačího 
trusu, ale nyní se přebytečné guáno odtěžuje jen ručně jednou za několik let. U ostrovů se 
díky příboji nedá zakotvit, proto dělníci z lodí vystupují po provazových žebřících z dlouhých 
ramp nad mořem, které jinak okupují racci, alky a kormoráni. Skály a útesy Ballestáz jsou z 
červené žuly, což v kombinaci s bílým guánem a tyrkysovým mořem vytváří velmi 
fotogenická zákoutí. 

Kromě tisíců mořských ptáků jsou ostrovy útočištěm velkých mořských savců lvounů. 
Někteří samotářsky okupují jednotlivé skalní ostrohy, jinde jsou jich na skalních útesech celé 
stovky v symbióze s racky a kormorány. Někteří se líně vyvalují a spí, jiní spolu zápasí za 
hlasitého řevu a bučení, další dovádějí v mořském příboji nebo si hrají buď spolu navzájem 
nebo např. s chycenou mořskou hvězdicí. V moři jsou velmi čilí a mrštní, na skále se zdají 
na první pohled neobratní, když se snaží chodit po svých krátkých ploutvích, ale dostanou 
se trpělivě i na místa, kde by člověk potřeboval horolezeckou výbavu. 

  

Turisté lvouny naprosto nezajímají, za roky šetrně organizované turistiky si na dopolední 
prohlídky již zvykli, celý zbytek dne pak mají klid. Podle síly vln narážejících na pobřeží se 
kapitán snažil dostat člun co nejblíže ke břehu, abychom mohli fotit a točit. Občas nás 
upozornil na výskyt třeba tučňáků Humboldtových na strmé skále, kde jsou v bezpečí před 
lvouny, kteří by si na nich rádi pochutnali, nebo na pelikány nad skalní branou. 

Každá další skála, každá nová zátoka vyvolávala výkřiky nadšení, nejraději bychom chtěli 
mít vyfocené všechny lvouny a tučňáky, ale to je pochopitelně nemožné, přesto zde všichni 
vyfotili několik filmů. Po hodině prohlídka skončila a my se vydali zpět na půlhodinovou 
plavbu do přístavu v Paracasu. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili na známou cestu do 
Limy. Po cestě jsme za poslední soly poobědvali (výborné kuře se žampiónovou omáčkou) a 
zbytek utratili v obchůdcích na letišti. 

Cesta zpět byla o něco kratší, let na Arubu asi o 1 hodiny, z Aruby do Amsterodamu o 1 1 
hodiny (asi díky pravidelným pasátům nad Atlantikem). V Amsterodamu jsme byli přesně 
podle letového řádu, už jsme doufali, že cesta domů proběhne výjimečně bez komplikací, 
ale aerolinie dodržely tradici a následný let do Prahy odletěl o skoro dvě hodiny později. 
Naše kufry v Praze se na pás dostaly také mezi posledními zavazadly, takže z Ruzyně jsme 
k domovu vyrazili později, než jsme čekali. Ještě pár nocí jsme chodili spát až ke třetí hodině 
ranní (dříve nám časový posun nedovolil usnout), ale to už byla opravdu poslední 
připomínka naší neuvěřitelné cesty po Peru. 
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