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Pomozte nám být aktuální
Věnovali jsme velké úsilí tomu, aby deváté vydání
Rough Guide to Peru bylo přesné a aktuální. Bohužel,
věci se pořád mění – objevují se nová místa, provozní
doby jsou notoricky nespolehlivé, restaurace či pokoje
mají vyšší ceny či nižší standard. Pokud máte pocit, že
jsme něco popletli nebo vynechali, rádi bychom to
věděli. A pokud si pamatujete adresu, cenu, provozní
dobu a telefonní číslo, tím lépe. Prosíme, pošlete nám
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e-mail se slovy Rough Guide Peru Update v předmětu
na adresu mail@uk.roughguides.com. Všechny příspěvky
oceníme a pošleme další vydání průvodce (nebo jiného
průvodce Rough Guide, pokud budete chtít) za ty nejlepší
emaily. Podívejte se na víc informací, spojte se s ostatními
cestovateli a naplánujte si svou cestu
na www.roughguides.com.

2.9.2016 13:39:08

4
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Úvod

Peru
Největším lákadlem pro většinu cestovatelů v Peru je dechberoucí túra přes
Andy do světově proslulé incké citadely Machu Picchu, to je sice pravda, avšak
to je pouze zlomek pokladů, které leží v jedné z nejrozmanitějších zemí v Jižní
Americe. Peru se pyšní obrovskou paletou krajin – záhadnými geoglyfy na
pustých pláních Nazcy, dvěma nejhlubšími kaňony světa u koloniálního města
Arequipa, bujnou amazonskou džunglí na východě a excelentními podmínkami k surfování na severozápadě – a otevírá tak neomezené možnosti k dobrodružství. Peruánská andská kultura patří k těm nejvíce strhujícím v obou
Amerikách, jsou tu zastrčená města v horách, která v den trhů vybuchnou
barvami, a živé místní fiesty, jež se s nespoutaným nadšením slaví už celá staletí.
Neuvěřitelné bohatství peruánských památek a zážitků má své kořeny v jednom z nejbohatších světových dědictví, ke kterému přispěla Incká říše se svými úchvatnými archeologickými klenoty, nemluvě o monumentálních chrámech z nepálených cihel a preinckých
ruinách na pouštním pobřeží. Machu Picchu je sice bezpochyby jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť světa, Peru je ale domovem mnoha dalších archeologických
bohatství – a neustále se odhalují nové význačné objevy.
Peruánská příroda se pyšní nejvyšším tropickým pohořím na světě, stejně jako je jednou
z nejlépe zachovalých oblastí panenského amazonského deštného pralesa, a je tak rozmanitá, jak byste čekali. Návštěvníci tu mají na dosah pohled na jaguáry míhající se džunglí,
kajmany slunící se na březích řek i pestrobarevné papoušky ara slétající se na jílových stěnách. Těm, kdo hledají adrenalinovou zábavu, se tu nabízí spousta sportovních aktivit - od
túr po prastarých stezkách a raftingu na divoké vodě po paragliding a jízdu na písečných
buginách v poušti.
Cesta do Peru se může soustředit i kolem klidnějších aktivit. Země je považovaná za
jedno ze světových kulinářských center a nabízí – konkrétně v Limě – pestrou paletu
NAHOŘE AUTO RIKŠI V IQUITOS NAPROTI VYDLABANÁ KANOE V AMAZONII
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exotických chutí pro zvědavé jazýčky, stejně jako uvolněnou a živoucí gurmánskou scénu
se vším - od cevicherií v zapadlých uličkách po vyhlášené restaurace. Ve velkých městech
můžete očekávat i rušný noční život.
Navzdory tomu všemu tu zůstává místo na obyčejné radosti. Převládajícím postojem celé
země je, že je vždycky dost času na popovídání si u ceviche nebo u pití. Peru své návštěvníky vítá – je to místo, kde se šikovnému cestovateli s otevřenou myslí podaří prolomit
bariéry třídy, rasy a jazyka mnohem snáz, než většině místních. Dokonce i oblasti amazonské džungle – které pokrývají téměř dvě třetiny této země, ale kde žije pouhý zlomek populace – jsou z větší části přístupné. Navíc tu funguje řada cestovních kanceláří, které organizují výlety i do těch nejodlehlejších koutů. Teď už vám zbývá jen vymyslet, kde začít.

Kam se vydat
S největší pravděpodobností přiletíte do živého a alespoň místy elegantního hlavního
města, Limy; moderního města, kterému se lehce daří spojovat tradiční peruánský odkaz
s leskem jednadvacátého století. Zřejmě nejobvyklejším místem, kam odsud zamířit, je
Cuzco. Toto krásné a rušné koloniální město, jež bylo kdysi srdcem starověké Incké říše, je
obklopené tou nejúchvatnější horskou krajinou i pozůstatky paláců, a je skvělou turistickou oblastí. Světově proslulá Incká stezka, která vrcholí v impozantním mlhou zahaleném
Machu Picchu, je jednou z několika krásných a náročných stezek v této oblasti Peru.
Podél pobřeží jsou další fascinující archeologická naleziště a také nádherné pláže a jiskrná
města. Jižně od Limy leží podivné obrazce na planině Nazca, které jsou záhadou od svého
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NEJLEPŠÍ FIESTY
Peruánci využijí každé příležitosti k oslavě. Hlavně v andských městech a vesnicích se koná
velké množství slavností. Řada z nich má určité spojení s náboženským kalendářem a hlavní
křesťanské svátky Vánoce a Velikonoce – prodchnuté domorodými prvky – jsou vždy základem těch největších oslav. Zejména Cuzco je skvělým místem ke strávení svátků, které zahrnují nějaký incký rituál. Puno je slavné jako hlavní město andské hudby a folklorních tradic
a v kopcích kolem Huaraz se běžně stává, že narazíte na nějakou vesnickou fiestu s explozí
lidské energie a hluku, pestrých barev a směsi pohanského a katolického symbolismu.
Masopust Chcete-li si užít staré dobré časy, nemůžete udělat chybu během masopustu (obvykle koncem února), kdy máte povolení polévat ostatní vodou a dělat jiné blázniviny.
Corpus Christi (Svátek Božího těla) Asi dva měsíce po Velikonoční neděli slaví Peruánci svátek Božího těla na počest svatých. Nejzajímavější procesí se odehrávají v Cuzcu, kde církevní
hodnostáři nosí ulicemi zdobené svaté obrazy.
Fiesta de la Virgen de Carmen Při této slavnosti, která se odehrává v pueblu Paucartambo
poblíž Cuzca (viz rámeček, str. 270) obvykle druhý nebo třetí víkend v červenci, vesničané přehrávají symbolická dramata, převlékají se za španělské kolonisty a mají na sobě odporné modrooké masky s dlouhými huňatými vousy.
Inti Raymi Inti Raymi (viz str. 218) – kečuánsky „vzkříšení Slunce“ – se koná na konci června a patří k největším slavnostem v Jižní Americe lákající návštěvníky z celého světa. Je založen na stejnojmenném inckém rituálu (koná se při zimním – červnovém – slunovratu jako počest a uvítání
pro slunečního boha a jako žádost o jeho návrat) a pořádá se v pevnosti Sacsayhuaman.
Qoyllur Rit’i Těsně před svátkem Božího těla se za úplňku pořádá slavnost Qoyllur Rit’i (viz str.
218). Spojují se v ní katolické i domorodé tradice. Poutníci jdou k úpatí ledovce – považovaného za apu, horského boha – aby dobyli svého ducha.

objevení před sedmdesáti lety, pak také rozlehlá Reserva Nacional Paracas (Národní rezervace Paracas), kde je plno divokých zvířat, a oáza odpočinku Huacachina, jež nabízí jak
relaxaci, tak adrenalinové zážitky. Pokud vám to všechno zní moc aktivně, můžete se uchýlit do vinného sklípku a celý den líně popíjet víno v jednom z mnoha bodegas v údolí Ica.
Severně od Limy leží velké město postavené z vepřovic Chan Chan a Údolí pyramid. Surfaři oblíbené Puerto Chicama a trendy pláž Máncona jsou velkým lákadlem této oblasti,
i když téměř každé pobřežní město má spoustu krásných pláží, bujný život a skvělé jídlo.
Vysokohorských a dálkových treků si užijete u ohromujících ledovcových jezer, zasněžených vrcholků a neznámých ruin v pohoří severně od Limy, zejména v ledem pokrytých
horách a v údolích kolem Huarazu, ale také v mírnějších kopcích, atraktivních vesničkách
a prastarých areálech v oblastech Cajamarca a Chachapoyas. Centrální horský hřeben je
plný tradiční i úchvatné koloniální architektury, jejímiž vrcholy jsou Ayacucho a Huancayo; oblast kolem Tarmy také stojí za průzkum, nabízí paletu krajin od džunglí a jeskynní
po vodopády a terasovitá údolí.
Pokud vás zajímá divoká příroda, uvidíte jí spoustu vlastně všude, ale džungle nabízí
úžasné příležitosti pro blízká a exotická setkání. Od pohodlných turistických chat v Iquitos
po exkurze po řece kolem Puerto Maldonado, faunu a flóru největšího tropického pralesa
si tu z první ruky můžete vychutnat snáze než v jiné zemi v povodí Amazonky. Nedaleko
od Iquitos leží Reserva Nacional Pacaya-Samiria, je to izolované a úchvatně krásné místo,
i když je málo navštěvované; poblíž Cuzca, hned pod mlžným lesem, leží další přírodní
zajímavost – Biosférická rezervace Manu. Dál směrem k hranici s bolivijskou a brazilskou
SESHORA ZLEVA FIESTA DE LA VIRGEN DE CARMEN, PAUCARTAMBO; LAMA, MACHU PICCHU; KATEDRÁLA V HUANCAYU
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FAKTA
• Brambory původně pocházejí
z míst, které jsou dnes jižním
Peru – začaly se tu pěstovat
před sedmi až deseti tisíci lety.
Dnes se v této zemi pěstuje na
tři tisíce druhů brambor.

džunglí je Reserva Nacional Tambopata-Candamo,
jedno z nejpestřejších a nejvíce vzrušujících míst
s divokou přírodou na světě.

Kdy se vydat

Výběr nejlepšího období k návštěvě Peru komplikují
geografické vlastnosti země: teploty se v rámci státu
mohou obrovsky lišit (viz rámeček, str. 45). Léto podél pouštního pobřeží víceméně odpovídá představě
• Morče (cuy) se v Peru běžně jí.
o jižní polokouli – velmi horké a slunečné od proŘíká se, že se tu ročně zkonzumuje přes 65 milionů morčat.
since do března (hlavně na severu) a chladnější s častým mlžným oparem od dubna do listopadu – a je• Kaňon Cotahuasi je nejhlubším
na světě – sahá do hloubky
dině ve znečistěném okolí Limy je pobřežní zima tak
3500 metrů, je dvakrát hlubší
chladná, že bude potřeba svetr. Koupání je možné po
než Grand Canyon.
celý rok, i když sama voda je (díky Humboldtovu
- Oblíbená dětská postavička
proudu) přinejlepším chladná až studená; chcete-li
Medvěd Paddington pochází
plavat nebo surfovat, měli byste se podřídit místz nejtemnějšího Peru a je inspirován zdejším medvědem brýnímu zvyku a obléci si neopren. Kromě občasné přelatým.
háňky nad Limou na poušti v podstatě neprší. Bláz• Písečná duna Cerro Blanco je
nivé výjimky, zhruba každých deset let, nastanou,
nejvyšší na světě, leží 2070 mekdyž díky El Niñu dojde k posunu mořských proudů,
trů nad mořem, a měří 1176 od
což způsobí přívalové srážky devastující úrodu, silúpatí po vrcholek.
nice i vesnice podél celého pobřeží. Jedním z nejhorších byly ty v roce 1983, i když od té doby El Niño udeřil už několikrát, včetně toho ničivého v letech 1997-98, který v poušti Sechura u severopacifického pobřeží vytvořil
obrovské jezero.
V Andách jsou roční období jasně vymezená, se silnými dešti od prosince do března
a teplým, relativně suchým počasím od června do září. Samozřejmě se přihodí, že se během
slunečných týdnů objeví déšť a že během sezóny dešťů vykoukne slunce. Podobný vzorec
počasí vládne i v džungli, i když tady jsou deště silnější a častější a celý rok je tu horko
a vlhko.
Vezmeme-li to všechno v úvahu, nejlepší čas k návštěvě pobřeží je zhruba v lednu, když
je horko, a hory a džungle jsou zase nejhezčí po deštích, od května do září. Jelikož to nelze
uskutečnit při jedné cestě, nemá cenu se o to starat – země má tolik zajímavostí, že překoná
potřebu záruk dobrého počasí.
• Peru má největší díl amazonského pralesa hned po Brazílii,
přes 60 procent peruánského
území pokrývá hustý prales.

NAPROTI SESHORA JEDOVATÁ ŠÍPOVÁ ŽÁBA; POHOŘÍ CORDILLERA BLANCA; PLÁŽ V MÁNCOŘE
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NAZCA A JIŽNÍ POBŘEŽÍ

Nazca a jižní pobřeží
2

Na jih od Limy se po celých 1330 km do Chile rozkládá poušť. Místy pouze úzký
pruh pouště, vměstnaný mezi Andy a Pacifik, je protnut panamerickou silnicí,
zde nazývanou Panamericana Sur. Až do 20. století neměl nikdo tušení o existenci jedinečných kultur, které toto území obývaly. Záhadné pozůstatky, nalezené především podél pobřeží oceánu, vykazují známky vyspělé civilizace. Od
roku 1901 se prováděl výzkum a vykopávky podél celého pobřeží a dnes je prokázáno, že oblast byla domovem tří významných domorodých kultur: kultury
Paracas (500 př. n. l.–400 n. l.), kultury Nazca (500–800 n. l.) a kultury Ica, nebo
také říše Chincha, která se rozvíjela ve stejné době jako kultura Chimu v severním Peru a Cuismancu v oblasti dnešní Limy. Poslední z nich byla na počátku 15.
století pozřena inckou říší. Dnes jsou památky na kultury Nazca a Paracas součástí turistických itinerářů, často navštěvované při cestě mezi Limou a Cuzcem.
Jakmile minete pláže jižně od Limy, prvním významným městem je Cañete, které představuje bránu do překrásného údolí Lunahuana, dobře známého jako vodácké středisko
a také proslulého svými vinicemi. Kousek dál na jih, nedaleko od města Pisco a pobřežního rekreačního střediska Paracas (původně známého jako Chaco), se nachází rezervace
Paracas nedaleko od pobřeží souostroví Islas Ballestas, nabízející vzrušující mix divokých
zvířat, jako jsou tuleni, delfíni a žraloci, lodních výletů a starověké archeologie.
Za Piscem jenom kousek do vnitrozemí se nachází pozůstatky inckého osídlení Tambo
Colorado, s výhledem na rybářský přístav v San Andrés. Uprostřed písečných dun, hned
za městem Ica, najdete turistický resort Huacachina, který je jakousi kombinací poklidné
pouštní oázy a adrenalinových aktivit Několik hodin jízdy dál na jih najdete tzv. Nazcaské
linie, geoglyfy. Linie tvoří síť dokonalých přímek a obrazců v podobě obřích postav, vyrytých do země, zabírajících téměř 500 km2 pusté pampy. Další zajímavostí, avšak mimo
vyšlapané stezky, jsou vrcholky hor, které se tyčí nad pobřežím. Tady můžete v rezervaci
Pampa Galeras (v Andách nad Nazcou) spatřit stáda vikuní s jemnou srstí.
Dále na jih, přímo za městem Chala, leží Puerto Inca – rekreační středisko, kdysi incký
přístav incké nobility z Cuzca. Nedaleko se nachází i unikátní národní park Las Lomas de
Atiquipa. Jakmile minete město Camaná, jižně od Chaly, silnice Panamericana Sur se
stočí do vnitrozemí a zamíří ke 40km vzdálené Arequipě (viz. kap. 3); Panamerikána
představuje nejrychlejší spojení do tohoto půvabného města. Odtud silnice pokračuje
zvlněnou pouští na jih, do klidného koloniálního města Moquegua, které představuje
odrazový můstek pro archeologické dědictví regionu. Po dalších 150 km jízdy na jih dorazí do Tacny, posledního zapadákova před hranicí s Chile.
DOPRAVA PODÉL JIŽNÍHO POBŘEŽÍ

Jižní pobřeží Peru obsluhuje hned několik autobusových společností se sídlem v Limě. Většina linek jezdí dnem i nocí do
Pisca, Nazcy a Arequipy.
Slavnosti v Chincha str.113
Mořské želvy, delfíni a velryby str.116
Slavnosti v Ice str.125
Vinařské sklípky - bodegas str.126
Čarodějnice z Cachiche str.128
Teorie o původu Nazcaských linií str.131
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Pohled na Nazcaské linie z ptačí
perspektivy str.134
Nazcaská keramika str.139
Moqueguaské bodegas str.144
Překročení hranic s Chile str.150
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TERÉNNÍ BUGINY DO PÍSEČNÝCH DUN, OÁZA HUACACHINA

Zajímavosti
1 Lunahuana Toto půvabné údolí, na dohled
od pobřeží, se slunečným počasím během celého roku, je středobodem raftingu a tras pro
horská kola, stejně jako dobrého místní vína
a alkoholického nápoje pisco. Viz str.111

4 Huacachina Magická oáza obklopená jednou z nejvyprahlejších pouštních oblastí na
americkém kontinentě; Huacachina proslula
nejenom jako oblíbené letovisko, ale i svými léčebnými lázněmi. Viz str. 128

2 Ostrovy Ballestas Guánové ostrovy, přístupné výletními loděmi, obývají tisíce ptáků,
zatímco okolní moře je doménou mořských
savců. Viz str. 115

5

Národní rezervace Paracas Drsný pouštní
poloostrov a ráj přímořské divočiny, pyšnící se
muzeem zasvěceným starověké kultuře Paracas. Viz str. 116

6 Puerto Inca Před pěti sty lety významný incký přístav, dnes malé a odlehlé letovisko plné
inckých ruin, které umožňuje přístup na jedinečné pláže a do zátok se skvělými možnostmi
potápění a rybolovu. Viz str. 142

3

Nazca Světově proslulé Nazcaské linie tvoří
geometrické obrazce a propracované motivy
zvířat umístěné v rozlehlé pouštní pampě. Viz
str. 130

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY V MAPĚ NA STR.110
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TEORIE O PŮVODU NAZCASKÝCH LINIÍ
Linie zůstávají jedním z největších světových archeologických mysterií a přitahují každý rok na
jižní pobřeží Peru tisíce návštěvníků. Teorií o jejich významu a vytvoření je spousta.
MARIA REICHE
Největším odborníkem na Nazcaské linie byla nepochybně Marie Reicheová. V Nazce pracovala od roku 1946 téměř nepřetržitě až do své smrti v roce 1998. Podle ní Linie představují astronomický kalendář, vytvořený v závislosti na uspořádání a pohybu nebeských těles na východní
a západní části oblohy. Reicheová řadila jednotlivé útvary podle jejich významu: nejdříve linie
a prázdné plochy, pak tvary zvířat a nakonec spirály. Celý komplex byl navržen tak, aby pomáhal
regulovat proces pěstování a sklízení plodin po celý rok a chránil ho před vrtkavými výkyvy počasí. Všechny vyspělé kultury Střední a Jižní Ameriky kladly obrovský důraz na astronomické
vědomosti a v pouštní krajině kolem Nazky, kde mlžná vlhkost od pobřeží nikdy nestoupne tak
vysoko, aby zakryla noční nebe nad pampou, musely tyto znalosti dosahovat obzvláště vysoké
úrovně. Na konci 60. let 20. století Američan Gerald Hawkins vypočítal, že dvě návrší ukrytá
v pampě přesně odpovídají konstelaci souhvězdí Plejád v období mezi lety 600 a 700 n. l. — tedy
během období rozvoje Nazcaské kultury. Inkové měli souhvězdí Plejád ve veliké úctě a vážnosti
a nazývali je Quolqua neboli „sýpka“, jelikož věřili, že ochraňují a hlídají semena během klíčení.
Tato víra byla s největší pravděpodobností všeobecně rozšířená po celém starověkém Peru, ale
je možné, že ji Inkové v 15. století přejali právě odsud v době, kdy se Nazcaská říše stala součástí
jejich mocného impéria. Hawkinsovy počítače ovšem kromě jiného zjistily, že další propojení
mezi Liniemi, Sluncem, Měsícem a jinými hvězdami má spíše náhodný charakter.

2

TEORIE RITUÁLŮ
V mnoha případech jsou Linie spojnicemi nízkých pahorků uprostřed pláně nebo úpatí andských masivů. Fragmenty nazcaské keramiky nalezené kolem těchto pahorků nasvědčují skutečnosti, že mohlo jít o posvátná místa, která prapůvodně sloužila nejen k pozorování pohybu
vesmírných těles, ale také k rituálním účelům. Nedávné teorie přinesly úvahy, že přinejmenším
některé z těchto Linií sloužily jako ceques neboli posvátné stezky mezi jednotlivými svatými místy huacas. V inckém Cuzcu se stezky ceques rozbíhaly od Chrámu Slunce, Koricanchy až k okolním huacas, které stály na pahorcích někdy ve značné vzdálenosti od chrámu samého. Každá
ceque byla pod ochranou určité příbuzenské skupiny neboli allyu. Pokud si uvědomíme prostý
fakt, že pouze pro účely astronomického bádaní a pozorování by Linie nemusely být tak dlouhé,
dostává tato teorie ještě reálnější rozměr.
Tony Morrisson, jeden ze zastánců tohoto výkladu, objevil spoustu velmi podobných ceques
spojujících jednotlivé huacas v horách mezi Cuzcem a bolívijským La Pazem a dodnes je každá
z nich „majetkem“ některé z místních příbuzenských skupin. Morrisson došel k závěru, že různé
kamenné mohyly navršené na konci Linií jsou vlastně starodávné huacas a Linie samotné sloužily jako pěšiny propojující jednotlivá posvátná místa mezi sebou. Morrisson dále tvrdí, že prázdné
plochy jsou patrně prostorem, kde se větší allyu scházely k vykonávání obřadních rituálů. Obrazce zvířat vysvětluje jako předchůdce rovných linií a tomuto názoru dávají za pravdu také rané
a pozdní nálezy keramiky se zvířecími motivy.
Tyto teorie však nemusí být nutně v rozporu s hypotézami Marie Reicheové. Hawkinsovy počítače objevily mnoho dalších pravidelných seskupení (především ta, která se nějak vážou k slunovratu), a i kdyby linie a obrazy zvířat vznikly v různých časových intervalech, pořád mezi nimi
existuje jistá souvislost: obrazy — jako např. pavouk a opice — mohou například představovat
souhvězdí Orionu a Velké medvědice a také ostatní obrazce nápadně připomínají důležitá souhvězdí viditelná na noční obloze nad pampou.
Z čistě technického hlediska je opravdu velice zajímavá skutečnost, že většina dlouhých linií
tvoří záhadně dokonalou přímku. Linie byly pravděpodobně vyměřeny pomocí tří rákosových
kůlů a provazu, což je způsob měření, který dodnes používají geodeti pouze za pomoci dokonalejších technických prostředků. V době, kdy Marie Reicheová započala svůj vědecký průzkum
obrazců v pampě, si ještě místní obyvatelé živě pamatovali dřevěné kůly zapíchnuté do země na
konci některých linií. Tato místa mohla zároveň označovat nejvhodnější pozice pro pozorování
hvězd. Poslední a nevyhnutelná otázka v souvislosti s tajemnými geoglyfy se váže k časové náročnosti jejich stavby. Za jak dlouho mohla být vytvořena jediná linie nebo gigantický obraz? Na
první pohled se zdá, že toto dílo je výsledkem náročné práce a úsilí mnoha a mnoha generací,
jenže po pečlivých průzkumech se ukázalo, že tato teorie vůbec nemusí být pravdivá. Žáci místní školy se jednou pokusili postavit svou vlastní linii a podle jejich úsilí vědci spočítali, že zhruba
tisícovce trpělivých a zručných dělníků by stavba všech linií a obrazů zabrala pouhých pár týdnů.
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Cuzco a okolí
Inkové nazývali Cuzco „Pupek světa“ a tato přezdívka se k městu kypícímu životem a čilým ruchem hodí dodnes, natožpak v jeho nejslavnějším období za
rozkvětu incké říše. Dnešní podobu města mají na svědomí španělští kolonizátoři, kteří na stavbu koloniálních paláců a kostelů neváhali použít kameny
z inckých staveb a nechali postavit město na solidních základech přepychových inckých chrámů a paláců podle svého evropského vkusu. Díky vzkvétající
kultuře, bohaté historii, unikátním inckým archeologickým lokalitám a také
koloniálním architektonickým skvostům se město stalo jednou z největších
turistických atrakcí celé Jižní Ameriky. O prázdninách – od června do září –
přetéká celé Posvátné údolí turisty. Je velmi těžké uniknout zástupům turistů,
ale strhující historie Cuzca a její nepřehlédnutelné stopy na tváři města vás
budou neodolatelně svádět k prodloužení pobytu.
Cuzco, jehož nejvýraznější dominantou je pevnost a zároveň obřadní centrum Sacsayhuaman a bílá socha Ježíše Krista tyčící se nad městem, se tulí v náručí vysokých hor a za-

4

sněžených štítů And. Cuzco skýtá spoustu možností pro různorodé aktivity. Buď můžete
nekonečné hodiny bloumat spletí obílených uliček, které se proplétají mezi domy s červenými střechami, a pozorně sledovat tradiční styl života indiánů, nebo si vychutnat
rytmy a nálady nočního města, anebo se můžete přes den věnovat procházkám po okolí
Cuzca a návštěvám zdánlivě nekonečného množství různých muzeí a výstav.
Jakmile se aklimatizujete, a nadmořská výška 3500 m si opravdu zaslouží jistý respekt,
můžete se vydat za některým z nesčetných lákadel skrývajících se v širokém okolí Cuzca.
Pro valnou část turistů je bezpochyby největší atrakcí Posvátné údolí řeky Urubamba
s chrámovým komplexem Machu Picchu a s desítkami dalších a dalších rozvalin, zříceninami Pisac počínaje a Ollantaytambem konče, ale malebná horská krajina vysokých And
kolem Cuzca toho nabízí mnohem víc. Krajinou se proplétá spletitá síť turistických stezek a cestiček a kromě notoricky známé cesty Inca Trail na Machu Picchu jsou tu stovky
jiných méně známých pěšin, jako např. túry k horským štítům Salcantay a Ausangate.
K těmto cestám se dostanete přímo z Cuzca, za pár hodin vlakem směrem na severozápad, respektive autobusem směrem na jih. O kus dál se rozprostírá nížina amazonského
deštného pralesa. V přírodních rezervacích Tambopata, Candamo a Manu (viz str. 440,
respektive str. 442) dostanete jedinečnou příležitost se seznámit s divokou přírodou pralesa, který patří k nejrozmanitějším ekosystémům svého druhu.
Výšková nemoc str. 210
Legendy a pověsti str. 211
Cusqueñská malířská škola str. 213
Slavnosti v regionu Cuzco str. 218
Turistická karta str. 221
Aktivity kolem Cuzca str. 223
Nákupy řemeslných výrobků v Cuzcu str. 229
Sacsayhuaman v číslech str. 231
Doprava do Posvátného údolí a po údolí
str. 237

Incké slavnosti str. 241
Slavnosti v Ollantaytambo str. 246
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Aktivity v okolí Ollantaytambo str. 249
Divoká zvířata podél Inca Trailu str. 253
Cesta vlakem do Machu Picchu str. 254
Vstupenky do Machu Picchu str. 255
Ohrožení Machu Picchu str. 257
Východ slunce nad Machu Picchu str. 259
Camino Sagrado de los Incas str. 265
Nové objevy str. 269
Fiesta de la Virgen del Carmen str. 270
Krajinářsky malebné cesty do Puna a Limy
str. 274

Posvátné místo boha Viracochy str. 276

1.9.2016 10:26:42

Zajímavosti

MACHU PICCHU

1

San Blas Poznejte rušnou uměleckou čtvrť
Cuzca a poseďte v baru Muse s výhledem na
Plazoleta San Blas. Viz str. 217

dách kolem Cuzca; v posledních letech byla
otevřena plná náruč dalších atraktivních túr.
Viz str. 250 a 264

2 Rafting na divoké vodě Čtyři dny na řece
Vilcanota nebo Apurimac patří k nejvíce vzrušujícím vodáckým zážitkům na světě. Viz str.
223

5 Machu Picchu Nejkrásnější a zřejmě i nejznámější z inckých opevněných měst. Rozkládá se v lůnu strmých zalesněných hor a vzdálenějších ledovcových vrcholů, jež zastiňuje snad
jen nekonečné nebe. Viz str. 255

Pisac Návštěva incké citadely skýtá příležitost poznat vůbec nejúchvatnější panorama
v celém Peru, které zahrnuje Posvátné údolí
i rušné tržiště. Viz str. 237

3

Túry do Machu Picchu Inca Trail je pouze
jednou z mnoha ohromujících cestiček v An-

4

6 Festival Paucartambo V průběhu Fiesty Virgen del Carmen se jinak tiché městečko promění na pestrobarevnou obec plnou hudby
a fantaskních převleků. Viz str. 270

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY V MAPĚ NA STR. 206
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Na jih od Cuzca leží starobylé památky Tipón a Pikillacta z inckého a preinckého období, kterým se ze strany turistů nedostává zdaleka tak velké pozornosti jako stavbám v Posvátném údolí, ačkoli jsou téměř stejně pozoruhodné. Jižně od Tipónu a Pikillacty vede
úchvatnou přírodní scenerií železniční trať do Puna a k jezeru Titicaca.
Nejpříhodnější doba pro návštěvu Cuzca je období sucha – od května do září, kdy je
přes den teplo a obloha je čistá bez jediného mráčku, zatímco přes noc bývá relativně
chladno po celý rok. V období dešťů (od října do dubna) sice neprší každý den, ale když
začne, je z toho obvykle pořádný liják.

Cuzco
Město trůní majestátně v lůnu vysokohorského údolí, napájeného dvěma řekami. Unikátní půdorys CUZCA byl naplánován Inky ve tvaru obrysu pumy. Mnoho nejkrásnějších
inckých architektonických památek ve městě bylo postaveno s mistrovským fortelem
z místního druhu kamene, základy jsou stále ve vynikajícím stavu a město skýtá pro pozorného návštěvníka nečekanou spoustu překvapení: v jednu chvíli jdete stinnou uličkou, ohrazenou mistrovsky opracovanými kameny, abyste v další minutě vyšli na náměstí plné pestrobarevně oblečených tanečníků z venkova, slavících nějaký lidový svátek
nebo náboženskou slavnost, kterými je Cuzco tak proslavené (viz rámeček, str. 218).
Takřka všechny pozoruhodnosti jsou v dosahu pěší chůze od ústředního náměstí Plaza
de Armas a hlavní zajímavosti v každé čtvrti jste schopni projít v rámci poloviny dne.
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Celé město tak dokážete prozkoumat během 2-3 aktivních dnů, trochu času navíc si
vyčleňte pro návštěvu kaváren a obchůdků po cestě.
Krátká historie
Údolí Cuzca a incká říše znamená pro mnoho lidí jedno a totéž, ale je třeba upřesnit, že
celá tato oblast byla obydlena už mnohem dříve, než se na scéně objevili Inkové, kteří
pouze využili dřiny a důmyslu několika generací starších kultur.
Založení Cuzca
Zástupci kultury Killki uměli opracovat tvrdý diorit a andezit, který se tu těžil. Přestože se

lidé této kultury (700–800 n. l.) věnovali hlavně zemědělství, dokázali postavit také velmi působivé kamenné stavby. Některé z nich zůstaly v údolí dodnes a jiné se staly základnami pro pozdější incké chrámy. Názorným příkladem je i sluneční chrám Koricancha,
který byl zřejmě postaven na základech staršího slunečního chrámu kultury říše Killki.
Podle incké legendy však bylo Cuzco založeno až v roce 1200 n. l. náčelníkem Manco
Capacem a jeho sestrou Mama Occlou. Dalších 200 let bylo údolí zcela v moci početného kmene Inků, který byl na začátku jen jedním z mnoha zdejších bojovných národů.
Výstavba Cuzca

Po Manco Capacovi vládla národu řada dalších náčelníků. Osmým z nich se stal slavný
Viracocha Inca, ale na hlavní město expandujícího impéria povýšil Cuzco v roce 1438 až
jeho syn Pachacuti. Náčelník Pachacuti posouval hranice inckého území dál a dál, a tak
se v jeho mysli zrodila myšlenka založení velkého imperiálního města Cuzca. Nejprve
nechal usměrnit tok řek Saphi a Tullumayo, které protékají údolím, a mezi ně nechal
vystavět centrum budoucího hlavního města říše. Plán města byl navržen tak, aby připomínal tvar posvátného zvířete – pumy. Rozeklanou zubatou hlavou se stalo důležité obřadní centrum Sacsayhuaman, které nechal náčelník přestavět a zvětšit jako opevněné
útočiště obyvatel města při napadení. Ocas pumy tvoří Pumacchupan, který leží na soutoku dvou hlavních řek, zatímco sluneční chrám Koricancha mezi těmito dvěma místy
představuje hřbet posvátného zvířete. Srdce pumy tvořilo hlavní obřadní nádvoří Huacapata, jehož poloha víceméně odpovídá dnešnímu náměstí Plaza de Armas. Projekt hlavního města uprostřed mocné říše, která nemá sobě rovného protivníka, byl úspěšně realizován a Inkové obdařili Cuzco nejmistrnějšími díly tehdejších architektů a stavitelů.
Jako základní materiál na stavbu všech významných architektonických děl Inkové použili tvrdou a odolnou vulkanickou horninu a všechny ulice byly postaveny v rovných úzkých liniích s kamennými kanály, které odváděly dešťovou vodu.

4

Dobytí města Španěly

V době, kdy sem dorazili Španělé, bylo už Cuzco vzkvétající metropolí. Šlechticové
a podrobení náčelníci obývali prostory města „v těle pumy“, řemeslníci a sluhové žili na
předměstích a město pravidelně navštěvovaly oficiální delegace z dalekých částí impéria.
Ze všech inckých vládců byl Atahualpa jediný panovník, jehož sídlo nestálo na území
města Cuzca. V době, kdy jeho plány zmařili v Cajamarce španělští dobyvatelé, se však
i on právě chystal své sídlo přenést do posvátného města. Místo něj obsadil hlavní město
mocné říše 15. listopadu 1533 Francisco Pizarro. Při pohledu na nádherné chrámy a paláce Španělé úžasem oněměli. Krása a přepych překonávaly vše, co doposud spatřili v celém
Novém světě. Zdejší kamenné paláce a chrámy byly krásnější než většina staveb v rodném
Španělsku a vzácné kovy se zářivě leskly jak na stavbách, tak i na oděvech mocných Inků.
Jak bylo pro neurvalé dobyvatele typické, netrvalo dlouho a Španělé se vrhli na fantastické
bohatství, které jim leželo u nohou, a zplundrovali město k nepoznání.
Podrobené a ponížené Cuzco si mezi sebe rozdělilo 88 Pizarrových mužů, kteří se poté
rozhodli zůstat a založit zde španělské osídlení. 23. březen 1534 vyhlásili Španělé za oficiální den založení města. Jako loutkový vládce porobené říše byl ustanoven Manco Inca,
který vládl z nového paláce na kopci, přímo pod obřadním střediskem Sacsayhuaman.
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DŽUNGLE

Džungle
Amazonie, deštný prales, selva, džungle, zelené peklo (el infierno verde): tisíceré pokusy pojmenovat tento obrovský, živoucí kus Peru. Ať už jej prozkoumáváte zblízka ze země nebo ze člunu, anebo nad ním letíte letadlem, zdá se
vám peruánská džungle nekonečná. Více než polovinu země pokrývá hustý
tropický deštný prales. Tato oblast džungle v západní Amazonii, o kterou se
Peru dělí ještě s Kolumbií, Ekvádorem a Brazílií, je součástí zřejmě druhově
nejrozmanitějšího kraje na celé zemi. Jaguáři, mravenečníci a tapíři se pořád
toulají pralesem, v bažinách číhají obrovité anakondy, zubatí kajmani se vyhřívají na březích řek a stromy se jako obři zvedají vysoko k nebesům. Po peruánské části Amazonie je pořád roztroušena řada domorodých komunit, které se
živí hlavně lovem a rybolovem.

8

Džungle jihovýchodního Peru je bohatě zásobena ubytovnami, průvodci, čluny a lety.
Cuzco je zřejmě nejlepším místem k odjezdu do jižního pralesa, se silničním i leteckým
spojením do hraničního města Puerto Maldonado. To je skvělou základnou k návštěvě
nedalekých pralesů Madre de Dios, které se pyšní rezervacemi Reserva Nacional Tambopata-Candamo a Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Je to obrovský kus nedotčeného pralesa na bolivijské hranici. Řada přírodopisců věří, že tato oblast má největší biodiverzitu
na Zemi, a proto je nejlepším místem pro ty, kdo chtějí vidět divoká zvířata. Biosférická
rezervace a národní park Manu, dosažitelný po zemi z Cuzca, sahá od mlžného pralesa na
svazích And po relativně nížinné pralesy. Rychlejší a levnější ochutnávku džungle dostanete, když pojedete autobusem z Cuzca přes Ollantaytambo do Quillabamby na Río Urubamba, která protéká podél úpatí And a tvoří nebezpečné, ale nezapomenutelné divoké
proudy Pongo de Mainique.
Na sever odsud leží Pucallpa, rychle rostoucí industrializované město v centrálním pralese, kam se nejlépe dostanete pravidelným letem nebo po plně vyasfaltované silnici
z Limy. Další oblastí je ohromující centrální džungle – Chanchamayo – která leží pouze
osm hodin po silnici z Limy a je požehnaná průzračnými řekami, nejlepší kávou v Peru,
řadou chráněných oblastí pro pozorování ptáků a dobrým silničním spojením. Z andských výšek Tarmy se dolů z kopce rychle, ale trochu riskantně vine silnice Carretera
Central, která je vyasfaltovaná až do Satipa, hraničního města v pralese. Leží blízko Río
Tambo a je dobrou základnou pro dobrodružství mimo hlavní turistické trasy. Po cestě
silnice prochází mlžným pralesem přes La Merced, odkud je spojení do kvasi-evropské
Oxapampy, fascinující tyrolské osady Pozuzo, a do Villa Rica, centrály peruánské kávy.
To nejlepší z džungle str. 429
Amazonská ekologie: základ str. 430
Nezbytnosti do pralesa str. 431
Domorodé kmeny v džungli str. 432
Sága o Fitzcarraldovi str. 435
Zlato z Madre de Dios str. 436
Domorodé skupiny v Madre de Dios str. 437
Divoká zvířata na jezerech str. 438
Výběr ubytovny str. 441
Povolenky do džungle pro nezávislé
cestovatele str. 442
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Divoká zvířata a flora v Manu str. 445
Káva z údolí Chanchamayo str. 452
Tyrolské kořeny Pozuza str. 457
Lodní výlety z Puerto Callao str. 460
Fiesty v Iquitos str. 462
Záchranná centra pro zvířata str. 470
Domorodé komunity v okolí Iquitos str. 472
Průzkum džungle v okolí Iquitos str. 473
Witoto a Bora str. 474
Šamanské a ayahuasca obřady str. 475
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RÍO TAMBOPATA

Zajímavosti
Río Tambopata Těžko byste hledali místo
s bohatší faunou a florou než právě v pralese
v okolí ubytoven na této úchvatné amazonské
řece. Viz str. 440

1

2

Biosférická rezervace Manu Skvělé místo

k prohlídce skutečně nedotčeného deštného
pralesa a jeho zvířat – od vyder obrovských
v izolovaných jezerech po kajmany vyhřívající
se na slunci na březích řeky. Viz str. 442
3

Centrální prales Ochutnejte nejlepší kávu

v Per ve Villa Rica nebo v La Merced nebo objevujte tyrolské kořeny země v Pozuzu na výletě
po centrálním pralese. Viz str. 448
4 Ubytovna Pampa Hermosa Pouhých osm
hodin jízdy od Limy leží tato luxusní ubytovna
v mlžném pralese, jeden z klenotů Peru, který

nabízí přístup do úkrytů skalňáků, kde tento
peruánských národní pták každý večer tančí.
Viz str. 450

Iquitos Zábavné, živoucí město, neuvěřitelně horké přes den a se stejně žhavou barovou
a klubovou scénou po západu slunce. Na okrajích jsou zvířecí záchranné stanice. Viz str. 461

5

6 Pozorování delfínovců V řekách kolem Iqu-

itos jsou celkem běžní delfínovci amazonští
a delfíni, na které je úchvatný pohled, když vám
skáčou podél člunu. Viz str. 470
7 Léčitelství a ayahuasca Slyšet prastaré šamanské zaříkávání v měsícem osvětlené
džungli, zatímco pijete odvar z lián, je docela
silný a nadpozemský zážitek. Viz str. 475

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ NA STR. 428.
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