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Španělský a převším jihoamerický svět
mne odjakţiva okouzluje svou
barevností, přátelskostí, divokostí, ale
také záhadností a tajuplností. Kdyţ jsem
si na nástěnce u nás ve škole všimla
vypsáné literární soutěţe pod názvem
„České stopy v iberoamerickém světě“,
ihned to upoutalo mou pozornost a
věděla jsem, ţe psát tuto práci a
dozvědět se více o danném tématu by mě
velmi bavilo. A kdyţ se mi podařilo se
zkontaktovat se dvěma osobami, které
k tomuto tématu mají opravdu mnoho co
říct a mohli by o něm vyprávět celé
krásně strávené dny, rozhodla jsem se se
do toho naplno ponořit.
Oni dva úţasní lidé, kteří byli tak hodní, sešli se se mnou a nadšeně mi
vyprávěli o svých cestách do Latinské Ameriky byli cestoval, kameraman a
fotograf Vladimír Šimek a geografka a novinářka Kamila Šimková
Broulová, kteří společně procestovali Jiţní Ameriku kříţem kráţem a viděli
takové věci, jejichţ existenci by řada z nás nemohla uvěřit, navíc s nimi
nabývá má práce dvojího významu – oni totiţ jednak putovali po
historických stopách Čechů v Jiţní Americe, ale zároveň tam díky svým
odborným poznatkům zanechali i stopy vlastní. A proč se místem, kde jiţ
v součtu strávili přes 2 roky svého ţivota, stala právě Jiţní Amerika? Jednak
díky úţasným lidem, které tu potkali, ale také kvůli fascinaci místními
kontrasty, nádhernou přírodou, takovou, jaká nelze nalézt na ţádném jinném místě naší planety,
například v Peru lze vidět všechny typy krajiny – a to byli také moţná důvody, které tam kdysi
přilákali i naše krajany.
Psal se rok 1683, kdyţ do jihoamerické provincie indiánského kmenu
Omaguů zavítal český misionář Samuel Fritz, který se po absolvování
filosofické fakulty UK a studia teologie v Olomouci rozhodl vejít do sluţeb
španělského krále a jako člen Tovaryšstva Jeţíšova kázat evagelium v „Novém
světě“. V letech 1678-1767 do Jiţní Ameriky takto zavítalo přes 150 původem
českých misionářů, aby zde šířili víru, ale pan Samuel Fritz se kromě zaloţení
40 osad pro pokřtěné indiány a veliké pomoci indiánským kmenům, zapsal do
historie vytvořením 1. mapy řeky Amazonky. Po této nejdelší řece světa
cestoval v letech 1689-91 a podařilo se mu vytvořit 1. přesné kartografické
dílo, zmapoval její tok od pramene aţ k ústí do Atlantického oceánu a ačkoliv
udělal nějaké nepřesnosti v dolní části toku a nesprávně určil její pramen
v jezeru Lauricocha v Peruánských Andách, geografové a hydrologové si dodnes říkají, jak to za pouze
za pomoci primitivních přístrojů dokázal. Jeho mapa byla půl metru široká a 126 centimetrů dlouhá a
nyní je uloţena v Národní knihovně v Paříţi. Během svého putování po Amazonce navíc zaţil četné
strasti, váţně onemocněl a dokonce byl v Pará zatknut pro podezření ze špionáţe a aţ na pokyn
portugalského krále Pedra II. byl propuštěn. Celkem působil
v Amazonii bezmála čtyřicet let a oblast jeho působení za tu
dobu nabyla rozlohy přes tisíc kilometrů. Mezi jeho spisy
najdeme i cenné poznatky o fauně, floře i domorodém etniku,
s indiány ţil v dokonalé harmonii, prý ho opravdu milovali,
však jim také pomohl z řady potíţí – například indiánský kmen

Yurimagua upozornil na nebezpečí ze strany conquistadorů a pomohl zaloţit město Yurimaguas, 4000
kilometrů vzdálené od jejich původních osad. Kdyţ čeští cestovatelé putovali po jeho stopách a
natáčeli film o jeho ţivotě, snaţili se zavítat do míst úzce s ním spjatých a do vesnic a měst, která
zaloţil – jedním z nich bylo také San Pablo de Olivencia, kde kdyţ učiteli místní školy řekli, ţe tam
přijeli kvůli dokumentu o misionáři z Čech, který zaloţil jejich město, odmítl jejich tvrzení a přečetl
jim z knihy úryvek „...San Pablo zaloţil na sklonku 17. století misionář ve sluţbách španělského krále,
jmenoval se Samuel Fritz.“
První česká expedice, které se Vladimír s Kamilou zúčastnili proběhla v rámci přírodověděcké fakulty
v roce 1995 a během ní se právě dozvěděli o českém misionáři, který jiţ před více neţ 300 lety
vytvořil mapu Amazonky a to je tak nadchlo, ţe se vydali po jeho stopách, zároveň se však dozvěděli o
jeho nesprávném určení pramene veletoku, kterým není Maraňon vytékající z jezera Lauricocha, nýbrţ
o 500 km delší Ucayali. Přesné místo pramene Ucayali však nebylo tou dobou věděcky určené a
takové zjištění bylo pro správné dobrodruhy opravdovou výzvou, ještě během oné expedice se vydali
pod vulkán Mismi, kde řeka údajně pramení a slíbili si, ţe se tam jednou vrátí – a tak se taky stalo, po
dlouhých a pečlivých přípravách se v roce 1999 vydali na expedici, kterou Vladimír výstiţně
pojmenoval „Hatun Mayu“, tedy v překladu z jazyku kečua „Velká řeka“.
Amazonka je nejdelší a nejmohutnější řeka světa, odvodňuje oblast šesti států a její území by svou
rozlohou překrylo rozlohu Evropy bez Ruska – to zní opravdu neuvěřitelně, ţe? Je to divoká a
nebezpečná královna, domorodé národy ji nazývají „la mar dulce“, poprvé byla popsána Amerigem
Vespuccim, její název jí dal Francisco Orellana na počest indiánským ţenám – amazonkám. Expedice
Hatun Mayu byla podloţena studií profesora Carlose Peňaherrery del Áquila a spolu s Vladimírem a
Kamilou se na ni vydal i docent praţské přírodovědecké fakulty Bohumír Janský, doktor L.Šetrna a
další 4 dobrovolníci. Cílem výpravy bylo určení pramenné oblasti Amazonky a změření délky řeky
Carhuasanty, která byla povaţována za nejvzdálenější zdrojnici Amazonky. I přes nemoc a nutný
odjezd dvou účastníků se mise zdařila, nalezli i druhý pramen Carhuasanty, přešli kontinentální
rozvodí a sestoupili do údolí řeky Colca. Úspěch byl v České republice označen za největší událost
roku. Poté ale začal polský novinář a dobrodruh Jack Palkiowicz šířit teorii o tom, ţe skutečným
pramenem vlastně není Carhuasanta, nýbrţ Apacheta, protékající vedlejším údolím – to bylo důvodem,
aby se Češi opět se vydali do tajuplného nitra Amazonie, tentokrát však jiţ s 5 dalšími odborníky a na
místě přibyli i specialisté peruánští. Cílem bylo změřit všechny 3 zbývající říčky (Apacheta, Silanque a
Ccaccanza), které by teoreticky mohli být pravou zdrojnicí veletoku, protoţe všechny napájí spolu
s Carhuasantou Lloquetu. K přesným měřením nyní vyuţili laserové dálkoměry, odraznou desku,
stativ, výškoměr, hydrometrickou vrtuli a přístroj na měření chemických vlastností vody, ve výbavě
samozřejmě nechyběla videokamera se kterou Vladimír vše zdokumentoval a následně o výpravě
vytvořil film. Existují 4 kritéria pro určení pramene řeky a těmi
jsou kromě délky ještě nadmořská výška, velikost povodí a
velikost průtoku, pečlivě byli změřeny jednotlivé úseky řek po
jejich střednici, pro zaměření jedné řeky bylo tedy zapotřebí
několik set měření, nakonec byl přesně zaměřen i poslední úsek
Carhuasanty, jímţ je malé jezírko, je bylo pokřtěno pod
názvem „Bohemia“. Poněkud paradoxní musel být pohled na
vybavení české výpravy versus té peruánské, kde vědci spali
v lepším případě v primitivních stanech a kovových lehátkách,
někteří si kaţdý večer své obydlí zvané „atus“ tvořili ze zídku z kamenů, tvrdé trávy ichu na vystlání
lůţka a beranní kůţe na přikrytí, všichni však pobyt v divočině přeţili:). Ţádná z řek nezvítězila ve
všech kritériích, kdyţ však spočítali vzdálenost odkud se kapka vody dostane do Atlantického Oceánu,
určili pramenem Amazonky Carhuasantu protékající pod Nevado Mismi a stanovili délku řeky na 7062
km. A tak bylo po více neţ třech staletích navázáno na historický úspěch krajana. Na počest Samuela
Fritze se vydali k jezeru Lauricocha a po dvoudenním snaţení se podařilo do kamene na břehu jezera
přibít památeční desku na počest tohoto významného Čecha, do které byl zasazen kámen z dlaţby
Fritzova rodného Trutnova. Druhá taková deska je k vidění na Krakonošově náměstí právě v Trutnově.

Ta u jezera Lauricocha jiţ však není k vidění v celé své kráse, neboť někdo její bronzové části
vymlátil, nejspíš je místní indiáni vyuţili k výrobě třmenů... Je zajímavé, ţe Amazonka od svého
pramene celkem devětkrát mění název (a Vladimír je všechny hned vyjmenoval:)), aţ kdyţ se řeka
Ucayali spojí s Maraňonem, dostává název Río Amazonas.
Ještě bych se ale ráda vrátila k expedici v roce 1995, během které se Vladimíru Šimkovi podařilo se
zapsat do historie dalším způsobem – tentokrát však poněkud z jinného soudku, byl zapsán do
Quinessovy knihy rekordů, jelikoţ jako první na vsětě přejel na surfu jezero Titicaca. Toto jezero,
které leţí v nadmořské výšce 3812 m na hranici Peru a Bolívie, má rozlohu 200 na 60 kilometrů, je
hluboké aţ 370 metrů a na jehoţ březích ţijí národy Kečua a Aymarů přeplul na svém surfu F2 135
Comet během 3 dnů a urazil díky nutnému křiţování přes 135 kilometrů. Nejprve plánoval přejet
jezero v podélném směru, nepovolili mu však vstup na území Bolívie a tak se rozhodl ho přeplout
napříč, směrem na sever, přes ostrovy Taquile, Amantani a Soto aţ k bolívijským hranicím. A jak
reagovali domorodé národy na jeho počínání? Jen s hrůzou hleděli na ono „okřídlené prkno“ :) .
Mezi významné Čechy, které Jiţní Amerika okouzlila svou přírodou a strávili
zde velkou část svého ţivota patří samozřejmě botanikové. Také po jejich
stopách se česká cestovatelská dvojice při svých četných výpravách vydala.
Patří mezi ně i lékař, botanik, cestovatel a etnograf Tadeáš Haenke pocházející
z Chřibské v Severních Čechách. Tento muţ z malé České Republiky zavítal
do hlubin Nového světa jiţ na konci 18.století. Byl členem tehdejší Královské
společnosti nauk a působil na dvoře Josefa II., který ho, coby významného
vědce, nechtěl nechat odjet, T.Haenke mu však slíbil, ţe se vrátí a poté se
nechal přijmout do sluţeb španělského krále Carlose IV. a vydal se na cestu
kolem světa, které vedla kolem Jiţní a Severní Ameriky, k Aljašce, přes
Filipíny aţ do Austrálie a poté zpět do Jiţní Ameriky. T.Haenke alias Don
Tadeo (tuto přezdívku mu později dali jeho indiánští přátelé) se nechal vysadit v Limě a po roce
cestování se měl na druhé straně kontinentu opět nalodit a vrátit se zpět do Španělska. Osud ho však
zavanul jinným směrem a tak se nakonec jeho pobyt v Jiţní Americe poněkud prodlouţil. Tři roky
cestoval po Jiţné Americe, prováděl řadu astronomický, hydrologických či fyzikálních pokusů,
postupně do Evropy odeslal na 50 beden vědeckého materiálu, podařilo se mu objevit 700 nových
rostlinných druhů, mezi nimiţ je například nejmohutnější leknín světa Viktorie královská či největší
bromélie naší planety Puya Raimondii, a jeho dosud existující herbář stále vyuţívají botanici z celého
světa. Mezi jeho významné počiny patří také zavedení očkování proti neštovicím v roce 1806 nebo
fundace několika stříbrných dolů v okolí města Potosí. V roce 1796 zavítal do Bolívijského města
Cochabamba a zůstal tam aţ do konce svého ţivota. Tam také za nejasných okolností v roce 1816
umírá. V „jeho městě“ dodnes ţijí jeho potomci, dnes jiţ patá generace, jeho hrob se nachází v kláštěru
Svatého Františka, v centru města má stále svůj dům a za městem statek a kaţdý zde i po více něţ 200
letech chová k tomuto významnému muţi patřičnou úctu.
Puya Raimondii (nadm.v. 4000m, výška 10m)
Viktorie královská (dosahuje průměru aţ 2 metry)

Jestliţe budeme dále chronologicky popisovat osudy oněch českých botaniků,
jejichţ ţivot byl úzce spjat s Jiţní Amerikou, dostaneme se k cestovateli a
milovníkovi orchidejí Benediktu Roezlovi, který se tam vydal v polovině 19.století
a celý kontinent procestoval pěšky či na koni a odeslal do Evropy na desetitisíce
rostlin, především orchidejí, ale i agáve a kaktusy. V časopisu Flora publikoval 2
česky psané články a to Poslední má cesta na západní pobřeží Mexické a Rostliny
mnou v severní a jižní Americe objevené. Na jeho počest byla pojmenována celá
řada orchidejí, například Selenipedium roezlii, Pescatorea roezlii, Sobralia roezlii a
celý rod Roezliella. Tento skvělý botanik zemřel roku 1886 a jeho pohřbu se
zúčastnil i sám císař, dodnes stojí na Karlově náměstí v Praze a jeho úţasných
poznatků bychom si coby Češi měli velmi váţit.
Mezi slavné české botaniky, kteří se zamilovali do krás Jiţní Ameriky
patří také významný cestovatel, etnograf a velký přítel jihoamerických
indiánů - Alberto Vojtěch Frič. Narodil se v roce 1882 a přes „velkou
kaluţ“ vydal za svůj ţivot celkem sedmkrát, většinu času strávil především
v oblasti Gran Chaca a Mato Grossa. Význačný byl mimojinné prvním
pouţitím kinofilmu, na fotkách navěky zaznamenal krajiny doslova poseté
kaktusy, které ho učarovali. Po kaktusech pátral v Paraquay a Mexiku,
objevitel spoustu nových druhů a přivezl do Čech tisíce semen a rostlinek,
vytvářel nové druhy roubováním, kříţením a ozařováním, například
zachoval poslední exemplář kaktusu jménem Astrophytum Asterias a
z onoho jednoho se mu podařilo vytvořit další a tento druh zachránit.
Sepsal mnoho odborných poznatků, publikoval jak odborné texty v mnoha
jazycích, tak naučné články a povídky pro širokou veřejnost. Ve světových
muzeích lze dnes nalézt tisíce jím dovezených etnografických
exemplářů, pobýval totiţ u více neţ třiceti domorodých kmenů,
například v Brazílii mezi indiány Kaďuveji či Paraguajskými
Čamakoky – právě s nimi je jeho ţivot spjat nejvíce, jelikoţ mezi nimi
dodnes ţijí jeho potomci, oţenil se zde totiţ s dívkou Loray zvanou
„černá kachna“ a měl s ní dceru Hermínu. Poté měl i českou manţelku
Dragu, s ní syna Ivana a ten syna Pavla a ten se svou manţelkou
Yvonne neměli o existenci paraguajských příbuzných ani tušení,
Hermínu v malé peruánské vesničce Puerto Esperanza objevili aţ dva
čeští novináři, od té doby (jiţ přes 30 let) je však Yvonne a Pavel se
svou indiánskou částí rodiny v kontaktu a také jdou po stopách svého významného předka. Manţelé
Šimkovi se za Karaí Pukú neboli „Dlouhým lovcem“, jak indiáni A.V.Friče přezdívali, vydali v roce
2005 a přestoţe měli narozdíl od jinných výprav dobrý spoj do cílové destinace, nastala cestou řada
komplikací, například vlakům zde jízda zabere 16-25 hodin, bývá zde totiţ takové teplo, ţe se koleje
pokroutí vlak musí některé úseky přejíţdět velmi pomalu, aby z nich nevypadl. Kdyţ konečně dojeli
do vesničky Puerto Esperanza a doţadovali se jiţ zmíněné dcery A.V.Friče Hermíny, která se narodila
přibliţně před sto lety a stále měla být naţivu, dovedli je její potomci na hřbitov a ukázali jim
kamennou hrobku s nadepsaným jménem Hermínia Ferreira Fričová – zděsili se, ţe přijeli pozdě.
Pravda však byla taková, ţe bylo Hermíny přáním mít krásnou hrobku a tak jí ji její čeští příbuzní
nechali vyrobit – zatím však byla prázdná. Poté se se stařičkou Hermínou a jejími dětmi, vnoučaty a
pravnoučaty, jejichţ počet nelze spočítat, setkali. Alberto V. Frič si svou přezdívku nevyslouţil jen
tak, hravě zvládl přemoci i jaguára či kajmana, za svůj ţivot zaţil mnohá nebezpečí, paradoxně však
v roce 1944 umírá kvůli poranění o hřebík na tetanus. Jeho odkaz tu však zůstává dodnes a díky úsilí
jeho české rodiny vznikl nadační fond Čekomakoko, jehoţ název vymyslel Hermíny syn Rodolfo
prohlášením, ţe nejsou Chamacoco, ale Checo-macoco. Fond za získané finance rozšiřuje stádo krav

v Esperanze a zasílá tam materiální pomoc a podporuje vzdělávání, vesnička tedy nabývá svého názvu
a má skutečně „naději“.
Hermína
Puerto
Esperanza

Astrophytum asterias

Foto z Fričova kinofilmu

Herbář

Dalším botanikem a misionářem původem z České Republiky, který
strávil svůj ţivot v Jiţní Americe, byl Jaroslav Soukup. Tento muţ se
narodil roku 1902 v Příbrami a v roce ve svých 23 letech vstoupil do
sdruţení saleziánů. Odjel do Itálie, kde se začal studovat teologii,
filozofii, latinu a další jazyky a poté se rozhodl se spolu s Padrem
Chirichignem vydat na misijní cestu do Jiţní Ameriky. Působil
nejdříve v Arequipě, pak i v Calao, Limě či Magdaleně a roku 1935
byl vysvědcen na kněze. Během působení v oblasti jezera Titicaca se
začal zajímat také o botaniku, podnikal výpravy do vysokohorských či pralesních oblastí Peru, během
svého působení v Punu se seznámil s dílem významného botanika dr. Herrehy, začal vytvářet sbírku
rostlin a hmyzu , navázal spolupráci s botaniky celého světa a postupně si vybudoval významné
mezinárodní postavení. V roce 1954 zaloţil v Peru biologický časopis Biota. Zaobýval se například
bramborami – ty ho zaujali svou variabilitou a pestrostí, sbíral různé odrůdy od kečuánských obyvatel.
Dále se také věnoval lidovému názvosloví a vytvořil slovník jihoamerické flóry “Vocabulario de los
nombres vulgares de la flora Peruana″, ve kterém bylo uvedenou více jak 3000
rostlin jak španělské a latinské, tak i indiánské a anglické jméno, mimo to také
informace o jejich léčitelském i dalším vyuţití. Také vytvořil obrovský herbář
čítající na 4000 poloţek – jeho část zaslal botanickému oddělení Národního
muzea v Praze. Za jeho celoţivotní práci byl roku byl jmenován čestným
členem entomologické společnosti, získal od peruánského Ministerstva školství
vyznamenání “Palmas magisteriales″, následované vyznamenáním Ministerstva
zemědělství “Mérito Agrícola″, roku 1976 byl zvolen čestným členem 1.
kongresu peruánských botaniků. V sedmdesátých zahájil svou pedagogickou
činnost na Farmaceutické fakultě San Marcos v Limě, kde působil jako profesor
aţ do r. 1980. Tento další český občan, který se dokázal zapsat do dějin zemřel

dne 14. listopadu 1989 a jeho slovník jihoamerické flóry dodnes najdete v kaţdé odborné knihovně.
Posledním botanikem, opět kaktusářem, po jehoţ cestě se čeští
cestovatelé vydali a po níţ se nyní vydávám i já, je pan Karel Kníţe,
se kterým se jako s jedinným ze zmíněných dodnes můţete setkat –
museli byste se za ním však vydat aţ na jeho kaktusovou farmu
v píseční poušti na předměstí Limy. Narodil se roku 1941 a v poté
roce 1967 emigroval do Jiţní Ameriky, ne však z politických dlvodů
jako většina obyvatel, nýbrţ kvůli své lásce ke kaktusům. Při svých
cestách zaţil řadu nebezpečí, například málem zemřel hlady a ţízní či ho zatkli kvůli
podobě s hledaným zločincem. Dnes bydlí se sém kaktusovém ráji se svou
peruánskou manţelkou a 4 dcerami, jeho neuvěřitelná sbírka obsahuje sukulenty,
bromélie a samozřejmě kaktusy – a to tři čtvrtiny všech známých druhů světa! O jeho
exempláře mají zájem vědci z celého světa, běţně přiletí některý odborník z USA
nebo Japonska, zaplatí mu nemalou částku a několik hodin, moţná i dní sedí a
s mikroskopem sleduje určitou rostlinku, své exponáty také zapůjčuje do světových
botanických zahrad. I přes to, ţe strávil většinu svého ţivota na druhé straně světa, dodnes doma
zachovává českou kulturu a tradice.
Ve zkratce bych také ráda popsala zajímavou výpravu na kterou se
čeští objevitelé, společně se skupinou odborníků, po
několikaletých přípravách vydali v roce 2005. Řada z Vás moţná
zná kámen Intihuatana na Machu Picchu, který je orientován
přesně podle světových stran a ke kterému Inkové údajně
připoutávali Slunce. Méně známí je však Yuraq Rumi leţící
v pohoří Vilcabamba o rozměrech 7x8x17 metrů a ještě méně
znám byl do roku 2005 význam, který kdysi měl pro Inky. Odborníci tento kámen za pouţití laseové
geodetické stanice kámen zaměřili a naměřené hodnoty byly převedeny do 3D modelu v počítačovém
programu Allplan, který dokáţe zobrazit úhly dopadu stínů na kámen během celého roku. Komplikací
bylo, ţe badatelé přesně nevěděli, co hledají, nsaţili se však najít moţné funkce kamene – a některé
z nich se jim skutečně podařilo zjistit, například při letním slunovratu v pravé poledne vrhají 3
výstupky na kameni na horní římsu dokonale symetrický stín, tento den byl pravděpodobně znamením
k setbě.Podařilo se zjistit i další moţné souvislosti, kámen však pravděpodobně stále skryvá řadu
tajemství, je opravdu neuvěřitelné jaká díla byli Inkové před stovkami let schopni vytvářet a v dnešním
„moderním“ světě stále ţasneme nad jejich genialitou. Podobných kamenů, například ve tcaru pumy,
orla či kondora je ještě celá řada a je výzvou do budoucnosti zkoumat jejich tajemství.
Poslední velká výprava, které se pan Vladimír Šimek zúčastnil, tentokrát bez
své manţelky, se uskutečnila v roce 2007 a spolu s ním několikatýdenní
expedici s názvem Maturaca zúčastnil český přírodovědec, zoolog, ornitolog,
malíř, ilustrátor a grafik Jan Dungel a jeho manţelka Radka. Tento malíř
zvířat jiţ v Amazonii, pracuje přes 20 let, maluje zde zvířata v jejich
přirozeném prostředí a vytváří tak unikátní díla, ve kterých
zachycuje dosud nepopsané či naprosto neznámé tvory a
přispůsobuje jejich pozici tak, aby byli vyditelné všechny důleţité
poznávací znaky. Svými kresbami amazonských zvířat jiţ doplnil
více neţ 40 publikací a vydal vlastní knihu „Jak se maluje prales“,
jak říká, tvorba uprostřed dţungle je pro něj dokonalou symbiózou
se zvířaty, jeho díla jsou tak autentické, tato práce je však poměrně
náročná, pouţívá spicák A3, akvarelové barvy, měkkou tuţku a
pastelky, občas mu však v extrémních podmínkách vyschne barva

na štětci dřív, neţ ji stihne nanést na papír. Jeden jedinný obraz zvířete je
výsledkem dlouhodobého pozorování a nutným pmocníkem při práci je mu
dalekohled. Cílem této cesty však tentokrát nebylo malování zvířat, ale i zaţít
dobrodruţství a posunout poznatky lidstva zase o kousek dál – najít a přesně
zaměřit propojení řek Amazonky a Orinoka. Podobnou cestu na kterou se
Češi vydali, absolvoval před jiţ více neţ sto lety jejich krajan, cestovatel
Enrique Stanko Vráz na lodi jménem Praga. V pokračování jeho cesty mu
tenkrát zabránili Aturské peřeje nad městem Puerto Ayacucho a o svých
záţitcích vydal kníţku „Napříč rovníkovou Amerikou“. Ale zpět k „naší
výpravě“ – ta započala cestu přistáním v Caracasu, pak se vydala do Puerto
Ayacucho (hlavní město venezuelského státu Amazonas), kde se setkávají se
svým domorodým průvodcem Elvisem, poté do přístavu Samairapo, přes
město San Fernando de Atabapo do soady Yavita a odtamtud do El Ninal,
poslední osady, kde nebírají zásoby a ještě jednoho průvodce, Alejandra, a odtamtud jiţ lodí proti
proudu do nezmapovaných oblastí, baţinovatých oblastí, kde řeky mění svůj tok a nelze najít pevnou
půdu pod nohama a kde jim k orientaci pomáhali pouze satelitní snímky. Očekávali vysokou hladinu
řek, jelikoţ právě bylo vrcholné období dešťů, opak se však stal pravdou a to jim cestou způsobilo řadu
komplikací a navíc je cestou doprovázel na kaţdém kroku obávaný duch lesa Mawari. V jejich výbavě
na malé lodičce byli mimo jinné i nutné mačety, sekery a pila. Plavili se po řece Bária aţ se konečně
dostali k její bifurkaci (čili rozdělení do dvou samostatných říčních soustav) – jedna část vede
k prameni řeky pod Pico de Neblina, druhé rameno jménem Maturacá obtéká celé pohoří Neblina a
přivádí vody do Río Negro v povodí Amazonky. Tato bifurkace je tedy propojením jihoamerických
veletoků Amazonky a Orinoka a cíl, k jeho dosaţení přispěli jiţ Manuel Román, A.v.Humboldt či
O´Henlon, byl splněn. V geografii totiţ platí, ţe za úspěch jsme vděčni předchozím neúspěchům,
k dokonalému poznání naší planety vede cesta trnitá. Při cestě se jim v Corazón de la selva podařilo
potkat – a tudíţ i namaloval – některé velmi zajímavé ţivočichy, například lenochoda tříprstého,
tangaru sedmibarvou či papouška vrabčího. Z této výpravy si však Vladimír přivezl i jeden opravdu
nemilý zíţitek, na který jistě nikdy nebude rád vzpomínat – aby zachytil jednu situaci, při níţ museli
řezat kmen stromu povalený přes řeku, který jim bránil v cestě, natáčel na jednom z okolních stormů.
Náhle se však ozvalo prasknutí a větev, na níţ stál, se zlomila a spadl dolů svírajíc kameru v nad hlavu
nataţené ruce. Po pádu rychle podal kameru na loď, pak však upadl do bezvědomí. Po nějaké době se
podaří ho probrat, indiánští průvodci mezitím prchají do lesa, neboť to povaţují za trest Mawariho za
to, ţe vstoupili do jeho teritoria. S Vladimírem to však vypadá velmi špatně a tak se rozhodnou
urychlit svůj návrat do civilizace a sehnat mu doktora. Později se ukáţe, ţe si zlomil čtyři ţebra a zaţil
silný traumatický šok. Jelikoţ se mu při pádu povedlo kameru uchránit před pádem do vody, o celé
výpravě byl poté vytvořen a v roce 2008 vysílán přírodopisný snímek, stejně jako u většiny
předchozích expedic a tento byl pojmenován „Štetcem a mačetou“.
Zbývající povolený rozsah stránek se mi jiţ pomalu krátí, ale příběhů k vyprávění je stále mnoho. Ale
všechny zajímavé příběhy všech zajímavých lidí nelze vtěstnat do ţádné slohové práce, je jich totiţ
nesčetně mnoho – a buďme za to vděční, právě díky takovýmto lidem se mohou rozšiřovat naše
obzory. Závěrem bych tedy chtěla velice poděkovat manţelům Šimkovým, ţe se mi svěřili s částí
svých krásných záţitků a strávili se mnou svůj drahocenný čas. Pokusila jsem se jejich cesty alespoň
trochu shrnout, jejich vyprávění bylo však doplněno o řadu veselých historek, například kdyţ přijeli do
jakési horské chatičky, kde ţili muţ a ţena, vyfotili je a poté jim fotky ukázali – ti začali jeden na
druhého ukazovat a po chvíli nechápavého sledování jejich reakcí Šimkovým dolo, ţe ti lidé nevěděli,
ţe to jsou oni, v ţivotě se totiţ neviděli v zrcadle. Občas bychom se v našem ukvapeném ţivotě měli
zastavit a přehodnotit své hodnoty, kdo jsme, kde a jak ţijeme a ţe „nedaleko“ nás ţijí lidé naprosto
odlišným způsobem. Bylo mi ctí psát tuto práci, velmi jsem si to uţila a ani minuty strávené nad touto
prací nelituji, já sama jsem si díky tomu uvědomila řadu věcí a dalo mi to moţnost o něco více poznat
sama sebe a to, co mne v ţivotě láká – i já cítím volání divočiny, dálných končin, jsme na tomto světě
jen na chvíli a je skvělé tu chvíli na maximum vyuţít a něco po sobě zanechat, takový ţivot je poté
skutečně naplněný. Na světě je ještě tolik tajemství, která čekají na své objevení, moţná právě na Vás.
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