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Peru 
Základní údaje 

Oficiální název: Peruánská republika 
Hlavní město: Lima 
Geografické členění: na západě je pobřežní rovina 
Costa, široká 40 až 80 km, východně se rozkládají Andy 
(Sierra), dále na východě pak Selva – pralesní oblast 
Amazonie. Selva tvoří 62% území Peru, žije zde však jen 
10% obyvatel. 

Podnebí: Peru leží v tropickém pásmu, od rovníku až po 
180 jižní šířky. Jeho klima je velmi různorodé:  při pobřeží 
pouštní a velmi suché, v Amazonii vlhké a horké 
s průměrnou teplotou 260 , v horách od listopadu do dubna 
panuje deštivé, od května do října suché období. 

Rozloha : 1 285 215 km2 
Nejvyšší bod: Huascarán 6768 m  
Počet obyvatel: 23 mil. 
Jazyk: úředním jazykem jsou španělština a kečuánština, dále existuje ajmarština a dalších asi 
třicet různých indiánských dialektů, zejména v oblasti Amazonie. 
Náboženství: katolíci 95 %. 
Měna:1 sol  

Hlavní město  

   Lima, dříve nazývaná Ciudad de los Reyes ("Město králů"). Za časů španělských vicekrálů to 
bylo nejbohatší a největší město v Jižní Americe. Lima má dnes kolem 6-ti milionů obyvatel, 
při čemž asi 2 miliony žijí v „barrios pobres“ ve čtvrtích chudiny, v domech bez střech, 
mnohdy vybudovaných pouze z dřevěných fošen či papíru. Poznat tuto část města je pro 
vnímavého turistu opravdovým zážitkem. 

Dějiny oblasti andského altiplana 
 
  O pravěkém osídlení andské oblasti Peru svědčí prozatím velmi ojedinělé archeologické 
nálezy z doby před 15 000 až 20 000 lety př.n.l. Před 8 000 až 2 000 lety př.n.l. zde již zily 
kočovné kmeny, cestující podle počasí v pohořích a náhorních rovinách spolu se stády 
divokých zvířat. První znalosti o využívání rostlin se začaly šířit někdy před 5 000 až 7 000 
lety. 
 
 Historie a prehistorie osídlení andského altiplana je velmi složitá a pohnutá. K jejímu 
objasnění přispívá nejen archeologie, ale i geologie, geofyzika, paleontologie, limnologie  a 
další příbuzné obory. Výsledky dosavadního výzkumu poukazují na skutečnost, že osídlení a 
pohyby obyvatelstva v různých údobích či epochách zde byly vždy úzce spjaty s probíhajícími 
klimatickými změnami.  
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   Historii oblasti  můžeme rozdělit na tři základní velké epochy: prehispanická, koloniální a 
republikánská. 
 
EPOCHA PREHISPÁNSKÁ 
 
   Evoluce prehispánských civilizací můžeme dále rozdělit do čtyř velkých period, a to: 
formativní, klasická, postklasická a incká. 
Formativní perioda:  tato perioda začala přibližně 1200 roků před n.l. a trvala do roku 133 n.l. 
Začátek klademe do období, kdy se v oblasti usadily první společnosti věnující se zemědělství 
a pastevectví. Na altiplanu se jednalo o kultury Tiawanacu I a II. 
Perioda klasická: trvala od roku 133 n.l. do roku 1200 n.l. a obvykle je dál dělena na tři 
kulturní horizonty:  Tiawanacu III, nebo také Tiawanacota (133 až 375 n.l.), Tiawanacu IV, 
nebo také vyspělý horizont (375 až 715 n.l.), Tiawanacu V, nebo také horizont expanze (715 až 
1200 n.l.). V klasické periodě se úspěšně rozvíjí intenzifikace zemědělství spojená s dobře 
propracovaným závlahovým hospodářstvím, obchod, stavebnictví, budování komunikační sítě, 
hrnčířství, umělecká výroba, založená hlavně na zpracování kovů, zlata a stříbra. Stavějí se 
domy z nepálených cihel – adobe, budují se větší městské aglomerace s výstavbou domů, 
chrámů a pevností z kamene, mezi nimi hlavně Tiawanacu s chrámy Kalasasaya, Pumapunku, 
Podzemní chrám a stupňovitá pyramida Acapana. V chrámu Kalasaya se nachází známá 
megalitická vstupní „Brána slunce“ s hrozivě vypadajícím Bohem se žezly v obou rukou a s 
dvanáctiměsíčním ideografickým kalendářem. Organizuje se dobře fungující stát s většími 
osadami a městci, s centrálním vládním a církevním zřízením, dochází ke stratifikaci 
společnosti . Z Tiahuanaka (Tiawanaco) se stalo teokratické centrum a hlavní sídlo 
hegemonistického státu, který vnucoval svůj náboženský vliv menším střediskům i ve 
vzdálených oblastech. Během této historické fáze byl po celé oblasti rozšířen dávný 
monoteistický kult Boha se žezly. V kulturním horizontu Tiawanacu IV sahala říše od 
peruánského Ayacucha až po Aricu a Atacama v Chile, v posledním expansivním horizontu   
od severního Peru až na severovýchod Argentiny. Nedá se prokázat, zda ke vzniku tak rozsáhlé 
říše docházelo na základě dobyvačných válek, či z prostého důvodu šíření náboženského kultu. 
Kultura Tiawanacu vymizela někdy v letech 1150 až 1200 n.l., pravděpodobně z důvodů 
dlouhotrvajícího sucha, které postihlo danou oblast. 
Perioda postklasická , nazývaná také Post Tiawanacu, je kladena do období 1200 až 1430 n.l. 
V průběhu této periody prošla oblast altiplana fází politického a kulturního zvratu. 
Pro toto období je charakteristický vznik nových obřadních center a drobných regionálních 
států, z nichž nejvýznamnějším se stal stát s kulturou a civilizací Colla, nebo také Aymara. 
Tento stát sahal až do oblasti dnešního peruánského Cuzca a do Chuquisaca v Bolívii. Mezi 
nejvýznamnější kultury na altiplanu patřily Pacajes podél řeky Desaguadero, Charcas 
severovýchodně od jezera Poopó, Lupacas mezi Punem a Desaguaderem a Carancas v místech 
dnešního Orura v Bolívii. 
Incká perioda je kladena do let 1430 až 1532. Je charakterizována na altiplanu dobytím území 
civilizace Colla Inky, kteří se dostali ke konci patnáctého století až do Chuquisaca a Tarija 
v Bolívii. Začátek incké dynastie je kladen od panování Inky Pachacuteca. Inka Huayana 
Capac kolonizoval i údolí řeky Cochabamba v Bolívii. Těsně před příchodem Španělů byla 
většina altiplana Inky podmaněna. Mezi nejvýznamnější hospodářské aktivity incké periody 
patřilo dobře organizované a fungující zemědělství s důmyslným  závlahovým hospodářstvím, 
dobytkářství, hornictví s těžbou zlata, stříbra a mědi a uměleckým zpracováním kovů. Práce 
byly organizovány a řízeny centrálně jako společenské aktivity s velmi přísným pracovním 
režimem a přídělovým systémem.Stáda lam a alpak sloužila jako zdroj obživy a vlny potřebné 
k oblečení ve velmi drsném klimatu altiplana. 
 
 



 5 

 
KOLONIÁLNÍ  EPOCHA 
 
   Po příchodu Španělů v roce 1532 se změnila situace na altiplanu totálně. Země byla 
rozdělena na „encomiendas“, tedy indiánské vesnice dané v léno a na správní celky 
„repartimientos“. Hlavní důraz kladli Španělé na dobývání vzácných kovů, zejména zlata a 
stříbra a k této práci využívali místní indiánské obyvatelstvo, hlavně v Bolívii. Bylo 
zanedbáváno pěstování alpak, přednost se dávala importovanému hovězímu a ovčímu dobytku 
a lamám, které sloužily jako dopravci těžkých nákladů, zejména pro převoz vytěžených 
minerálů do přístavů. Byl vytvořen politicko administrativní systém organizovaný kolem 
vznikajících a rostoucích městských aglomerací. 
 
REPUBLIKÁNSKÁ EPOCHA 
 
   Její počátek je kladen do data vyhlášení republiky. V Peru byla republika vyhlášena v roce 
1821 a v Bolívii v roce 1825. Během této epochy se prohloubilo  na nejvyšší úroveň zabírání 
půdy patřící původnímu indiánskému obyvatelstvu ve prospěch španělských dobyvatelů čí 
postupně se vytvářející vrstvy zbohatlých kreolů. Byly vytvářeny velké farmy a statky, neboť 
se ukázalo, že původní systém stavěný na „encomiendas“ již nestačil uspokojovat všechny 
zájmy rozvíjejícího se hospodářství. Tento systém velkostatků se udržoval na peruánském 
altiplanu až do roku 1953 a v Bolívii až do roku 1969, kdy byla uvedeny v platnost zemědělské 
reformy. Na mnoha místech však dále přežívá, protože v podmínkách altiplana je výhodnější 
než rozdělení půdy na malá políčka. Začala být znovu věnována pozornost pěstování vlny, 
která na počátku dvacátého století byla pro země altiplana hlavním vývozním artiklem, po 
zemědělských reformách však její produkce upadla. 
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Inkové ani předchozí indiánské kultury neznali písmo. Jejich skalní kresby a rytiny patří ke kulturnímu 
bohatství předhispánských epoch. O.Horský, 2004, objev skalních rytin v Incahuasi. 
 

 

 

Objev skalních rytin v Incahuasi znázorněná malířem Karlem Janákem dle fotodokumentace 
O.Horského, 2006. 
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Obyvatelstvo altiplana a socioekonomické aspekty 

   Více než  polovinu Peruánců tvoří potomci Kečuů, Ajmarů a jiných indiánských kmenů. Dnes 
žijí většinou jako drobní rolníci na andských náhorních rovinách. Asi 4 % Peruánců jsou 
mesticové, 10 % běloši (ti ovládají klíčové hospodářské a politické pozice). Vylidňování 
venkova a koncentrace obyvatelstva ve městech vyvolaly katastrofální situaci v chudinských 
čtvrtích, kde lidé žijí bez vody, kanalizace  a základních hygienických potřeb. V sociální 
struktuře jsou velké rozdíly. Vyšší bohatá vrstva obyvatelstva žije v luxusních vilových čtvrtích 
v Limě.  

   Modernizace zemědělství, ekonomika volného obchodu, dovoz levnějších produktů ze 
zahraničí, znamenaly pro indiánské obyvatelstvo altiplana věnující se hlavně zemědělské 
produkci další zbídačení. Výsledkem tohoto procesu je stupňující se migrace venkovského 
obyvatelstva do městských aglomerací.   Současné rozdělení obyvatelstva altiplana podle etnik 
je možno provést na tři velké jazykové oblasti: Quechua – oblast severního Peru, Aymara – 
centrální zóna Peru a Bolívie, Quechua/Aymara – jižní oblasti Bolívie. Kromě uvedeného 
existuje jazyková skupina Uros, původního indiánského obyvatelstva rozptýleného podél řeky 
Desaguadero, v totorálech na plovoucích ostrovech jezera Titicaca a na jezeře Poopó. 
Všeobecně, obyvatelstvo altiplana je indiánské. Míšenci či běloši se vyskytují jen ve větších 
městech.   

    V oblasti systému altiplana bylo v roce 2000 celkem 2 587562 obyvatel. Z nich 1 105126 
žilo v peruánském sektoru (42,7%), 1 482436 v bolivijském sektoru (57,3%). Na venkově žilo 
na peruánské straně 53,3% oproti 60,8% v roce 1993, na bolivijské straně pak 36,5% oproti 
42,7% v roce 1992. Z uvedeného je jasně vidět, jak velkým problémem začíná být migrace 
venkovského obyvatelstva do městských aglomerací. Největší koncentraci obyvatelstva 
můžeme pozorovat ve 33 distriktech příbřežních oblastí jezera Titicaca a Arapa, kde žilo v roce 
2000 celkem 714 438 obyvatel, tedy 59.56% z celého departamentu Puno, s hustotou 
obyvatelstva 157 obyv/km2, zatímco ve venkovských oblastech dosahuje jen 17,6 obyv/km2 na 
peruánské straně a 22,04 obyv/km2 na bolivijské straně. V distriktech dochází k ročnímu 
nárůstu obyvatel o 3,4%, zatímco ve venkovských oblastech altiplana jen o 0,7%. Je to 
důsledek nejen vyšší úmrtnosti (zejména kojenecké), ale i migračních tendencí.V přímé 
blízkosti jezera Titicaca žije dnes asi 450 000 obyvatel. Jsou hlavně soustředěni v městských 
oblastech jako jsou Puno, Juli, Pomata, Yunguyo, Huancané, Mohó, Conina, Ilave, Juliaca.   
Chudoba obyvatel altiplana dosahuje takové úrovně, že boj proti ní a někdy i boj o přežití je 
absolutní prioritou. Vzdělání obyvatel dosahuje nízké úrovně, počet analfabetů je v průměru 
kolem 22% a je výrazně rozdílný ve městech a na venkově a také se liší mezi pohlavími. 
Vzdělanost mužské populace je tradičně vyšší než u populace ženské. Lékařská péče není 
špatná ve větších městech, ale velmi nízká na venkově, kde většina obyvatel dává přednost 
šamanským léčitelům, nebo ani jinou možnost nemá. Vysoká nemocnost na altiplanu je 
derivována od špatné výživy, nedostatku čisté pitné vody, nefungujícím čištěním a odváděním 
kontaminovaných použitých vod a v neposlední řadě drsnými podmínkami k životu na 
altiplanu. 

   Základními aktivitami výrazně převažujícího indiánského obyvatelstva je již tradičně 
zemědělství a dobytkářství, tedy oblasti zaměřené na výživu. Mezi základní pěstované plodiny 
patří kinua, brambory a další hlíznaté rostliny a krmné okopaniny, pícniny a některé druhy 
luštěnin a zeleniny. Výnosy jsou velmi nízké a sotva stačí k obživě. Vinu na tom nese drsné 
klima oblasti, nedostatek hnojiv a semen vhodných pro dané klimatické a půdní podmínky, 
nedostatek moderní technologie a přístrojového vybavení. V některých oblastech pracují 
indiáni stejnými metodami a se stejnou technikou jako před staletími. Záplavy střídající se s 
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obdobími sucha také nijak nepřispívají k možnosti plánovaného a správného řízení zemědělství 
a dobytkářství. Proto se obě země altiplana, Peru a Bolivie, pokusily řešit tento problém 
rozsáhlými zemědělskými reformami. Rozdali půdu bezzemkům, rozděli latifundia na malé, 
mnohdy jen několik čtverečních metrů velké pozemky, zejména v Bolivii. 
Zemědělská produkce následkem tohoto procesu výrazně klesla, proměnila se v produkci 
potřebnou jen k přežití. 
   Co se týče půdy, je 48% plochy využíváno k zemědělství. Z toho 4,4% k pěstování, 21,7% k 
pastevectví, 14,9% lesnictví a pastevectví a 7% k jiným účelům.Plocha území věnovaná 
pěstování a pastevectví je vyšší než dávají přirozené možnosti altiplana asi o 35%. Je tomu tak 
proto, že používané techniky jsou zastaralé, extensivní, půda je „vykořisťována“, neboť 
většinou nejsou používána hnojiva ani správné zemědělské postupy, které byly na altiplanu 
spíše známé v minulosti. Důsledky toho jsou katastrofální – eroze a degradace půdy  jsou  pak 
příčinou velmi malých výnosů, které sotva dostačují k obživě obyvatel. Většina půdy 
využívané k rostlinné výrobě se nachází v oblasti jezera Titicaca. Jen asi 17% půdy altiplana je 
vhodné pro pěstování. 
   Zásobování energií na altiplanu je rovněž na velmi nízké úrovni Hlavním zdrojem je energie 
z biomasy (70% energie), zbytek je z jiných zdrojů. Na peruánské straně altiplana má přístup k 
energii jen 21% obyvatel, na bolivijské sparně 29,8%.í  
   Další hospodářské aktivity, jako jsou zásobování směřující k výživě a rybolov, jsou 
všeobecně málo rozvinuty a většinou neefektivní. Základním ekonomickým sektorem je 
terciární sféra, tedy obchod a služby, reprezentující asi 50% , sekundární sféra – průmyslová 
činnost, dosahuje 15% a primární sféra – zemědělství, dobytkářství a hornictví pak  něco přes 
30%. 
   Chudoba je nejhorším problémem a pronásleduje nejen venkovské, ale i městské 
obyvatelstvo. Uvádí se, že pod hranicí chudoby žije 73,5% obyvatel altiplana. 
   Voda a systém kanalizace odpadních vod jsou jedním z nejvážnějších problémů. Ve větších 
městech má přístup k pitné vodě asi 60% obyvatel. Co se týče kanalizace a čištění odpadních 
vod, jedině město El Alto v Bolivii má vybudovaný fungující kanalizační systém. Ostatní 
města, jako jsou Oruro v Bolivii, nebo Puno a Juliaca v Peru, jsou na tom velmi špatně, 
nemluvě o venkově, kde se ani s něčím podobným nepočítá, neboť chybí zájem a finanční 
prostředky. Pokud se týče celého altiplana, na straně peruánské je zásobováno pitnou vodou jen 
19% obyvatel, na straně bolivijské pak 24%. Systém kanalizace odpadních vod je na peruánské 
straně vybudován jen ze 20%, na straně bolivijské z 13%.  
    Reakcí na uvedené velmi těžké socioekonomické podmínky obyvatel Altiplana je 
vypracování binacionálního plánu prevence a ochrany proti povodním, a plánu rozvoje a 
využití vodních zdrojů . Tento plán si staví priority na následujících dvacet let a zahrnuje 
zejména následující aktivity: 
− zaměřit je na  využívání přírodních zdrojů tak, aby nadále nedocházelo k narušování 

přírodní a ekologické rovnováhy systému a k jejich  drancování 
− obnovit integritu ekologické rovnováhy systému, to je chránit druhy fauny a flory 

nacházející se na pokraji vyhubení a zamezit dalšímu zhoršování prostředí lidskou činností 
− podporovat socioekonomický rozvoj oblasti se zaměřením na likvidaci chudoby a dosažení 

vyššího  stupně vzdělání 
   Co se týče jezera Titicaca, došlo již k realizaci některých projektů nebo jsou připraveny k 
realizaci. Pokud se týče lidského faktoru, snahy o vzdělání a dosažení vyšší kulturní úrovně 
obyvatel, tento úkol se těžko daří plnit, neboť stále naráží na nesmírnou chudobu obyvatel. 
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                     Urové v roce 1975                                                                         Urové v roce 2004 

  

   

   
Źivot na andském altiplanu v roce 1975. Foto O.Horský, 1975 



 10 

Peruánské hospodářství 

   Peru je považováno za potenciálně bohatou zemi schopnou dalšího rozvoje. Má velké 
nerostné bohatství, mj. naleziště stříbra a mědi. K dolům v Cerro de Pasco postavili britští 
inženýři na konci 19. století nejvýše položenou železnici na světě. Těžbu ropy v pánvi 
Amazonky uspíšili Američané stavbou ropovodu vedoucího přes Kordillery. Pro zemědělství 
má vedle kaučukových, jutových, citrusových a kávových plantáží velký význam guáno 
(usazený trus mořských ptáků na suchém peruánském pobřeží). Rybářské flotily využívají 
velkého bohatství studeného Humboldtova proudu. Sardinkovité ančovičky se v továrnách na 
rybí moučku zpracovávají na krmivo pro dobytek. Peru je bohaté i na jiné nerostné suroviny, 
jejich využití je však naprosto nemyslitelné bez velkých zahraničních investic. 

Jazyk a literatura 

„Všichni indiáni v incké říši mluví jedním jazykem“, prohlásil míšenec, mnich Blas Valera, 
syn jednoho z kapitánů dobyvatele Pizarra a místní indiánky. Tento jazyk se nazývá quechua, 
nebo také runa simi. Podle Blas Valery byl tento jazyk prohlášen jako základní a sjednocující 
pro celé impérium Inkou Pachacútecem, a ten dále nařídil, aby byl šířen po celé zemi ve všech 
sociálních vrstvách k tomu určenými učiteli. Z tohoto pohledu je možno nazírat na Pachacuteca 
jako na osvíceného vládce, neboť tvrdil a prosazoval, že bez dobré znalosti jazyka není možno 
spravovat říši a důstojně vládnout. Znalost jazyka považoval za otázku politickou a 
sjednocující . Není bez zajímavosti, že ke stejnému závěru dospěl  později i autor první 
španělské gramatiky Antonio de Nebrija (1492), když v úvodním věnování královně Isabele 
Katolické napsal : „ Jazyk je vždy kamarádem říše.“ 
  Někteří kronikáři tento jazyk také nazývali „jazyk z Cuzca“. Není však pochybností o tom, že 
existoval již před založením tohoto města Inkem Manco Capac. Inkové pouze akceptovali tento 
jazyk, prohlásili ho za jazyk oficiální a nazvali ho runa simi, což v překladu znamená „jazyk 
lidí“. Protože Inkové se nepovažovali za lidi, neboť měli božský původ a sám vládnoucí Inka 
byl Bůh, měli samozřejmě svůj vlastní jazyk, který byl pro „lidi“ neznámým a zakázaným a 
jím se mohli domlouvat, aniž jim někdo rozuměl. Po příchodu Španělů byl tento jazyk zcela 
vyhlazen. 
   Kromě quechua existovaly i další domorodé jazyky a různá nářečí. Z nich jediný mohl 
konkurovat quechua, a to jazyk aymara. Tento byl však více rozšířen v Bolivii. Pokud 
hovoříme o Peru, tak asi 60% peruánské populace mluví jazykem quechua a jen asi 7% 
aymara. 
   Odborníci na kečuánský jazyk tvrdí, že je velmi zvučný, má  bohaté vyjadřovací schopnosti  
s různě vysokou intonací a je  pružný. Indiáni mluví tímto jazykem expresívně, jakoby tomu, o 
čem mluví, vdechovali život, každé jejich slovo jakoby pronikalo až do nitra posluchače. 
   Z tohoto pohledu krásy jazyka a vyspělé kultury je naprosto nepochopitelné, že neexistovalo 
písmo, ba ani jiný exaktní způsob zachycení mluveného slova. Ojedinělé nálezy různých 
znamení a kreseb vyrytých do kamenů, malby na látkách či symbolika na některých stěnách 
neposkytují jasný důkaz že sloužily jako nástroj k zachování slova. Podle svědectví 
andaluzského kněze, který přišel do Limy v roce 1629, existovala prý určitá forma vyjadřování 
a zachycení  slova na listech různých plodin, ale nic z toho, co by potvrdilo toto svědectví, se 
nezachovalo. Zachovalo se však několik dřevěných desek, na nichž zachytil Inka Pachacútec 
malbou některé velké skutky , v žádném případě se však nedá hovořit o písmu. 
   Místo písma používali Inkové Quipu. V jazyce kečua znamená kipu uzel. Jednalo se tedy 
svým způsobem o jakýsi druh uzlového písma. Byly to provázky a na nich plno uzlíků 
v různých barvách a tyto provázky byly navlečeny na jeden delší, dlouhý 27 palců. Kipu byly 
používány hlavně k početním úkonům, k zachycení stavu hospodářství impéria, k registraci 
zásob potravin a majetku, k registraci počtu bojovníků, kteří šli do války, k registraci 
obyvatelstva podle věku a pohlaví, podle stavu, zda jsou svobodní, ženatí, vdovci, zda mají děti 
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a kolik. Jinými slovy, kipu mohlo vyjadřovat hlavně početní úkony, byl to určitý způsob 
registrace, neposkytovalo však možnost zachycení dějin, zachycení důležitých událostí či 
lidových pověstí. Nebylo ani jednoduché kipu používat a dědilo se z generace na generaci 
tajemství jeho čtení. Znalci kipu byli nazýváni „kipucamayus“. 
   O zachování všech významných událostí říše Inků se starali los „amautas“, neboli mudrci, 
filosofové, vědci. V tomto smyslu kipu neposkytovaly jinou podporu než početní vyjádření. A 
tak se museli mudrci učit všechny události nazpaměť a formou povídek, nebo formou poesie či 
písní, je šířili mezi děti, mládež a lid. Dá se říci, že do příchodu Španělů existovala v Incké říši 
literatura dvojího typu. 
   Tu první bychom mohli nazvat literaturou dvorní, náboženskou či politickou. Jednalo se o 
povídky či různá morální doporučení, filosofické úvahy, liturgické zpěvy či divadelní kousky. 
Zejména divadelní představení se konala jen pro příslušníky nejvyšší vrstvy při příležitosti 
významných oslav či svátků. Aktéři těchto představení byli většinou z řad již uvedených 
mudrců či filosofů. Představení znázorňovala velké bitvy, různá válečná dobrodružství, ctnosti 
válečníků, tedy hlavně vládnoucích Inků, ale i scénky z běžného života lidu. Tato představení 
měla za cíl hlavně vynášet do popředí hrdinské skutky Inků, měla diváky uvádět do vytržení. 
Ale nejen to. Měla i smysl výchovný, měla orientovat, ukazovat, jak správně řídit a ovládat 
celou společnost. Jak uvádí Inka Garcilaso de la Vega: 
 „Nebyly to nedůstojné jednoaktovky . Všechno se týkalo velmi vážných a důstojných 
záležitostí, představení byla ušlechtilá a duchaplná, jak to ostatně vyžadovalo i místo, kde byly 
konány.“ 
   Někdy však vyústila v tvrdou kritiku vychytralosti, korupce, krutosti, zběsilosti, nebo naopak 
i přílišné až hloupé dobrotivosti, která nepatří ke správnému způsobu vládnutí. 
   Někdy se konala velká taneční představení na náměstích pro lid, buď s náboženským 
obsahem, nebo k připomenutí velkých vítězných bitev, nebo k oslavě počátku zemědělského 
roku. Tato představení nazývali Inkové „taquis“. 
   V prvních letech „conquisty“ neměli španělští   dobyvatelé mnoho znalostí o těchto svým 
způsobem literárních projevech žádné znalosti. Teprve později, když poznali schopnost indiánů 
teatrálně vystupovat, využili toho plně při náboženských obřadech s cílem efektivního 
uplatnění křesťanského vlivu na indiánské obyvatelstvo. Tyto křesťanské obřady se však již 
vykonávaly ve španělské řeči, i když prostřednictvím indiánů. Španělé se také snažili zachytit 
některé události, které dosud byly uchovány v paměti „mudrců“ či v lidových pověstech. 
Nejznámější z nich je drama Ollantay , neboli andská tragedie, o bezmezné ale nerovné lásce 
inckého válečníka Ollantaye k incké princezně Cusi-Coyllur, dceři Inky Pachacúteca. 
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Česko-kečuánský slovník základních výrazů 
 

         Pozdravy, základy 
         Ahoj 
         Prosim 
         Dekuji 
         Kolik to stoji? 
 
         Jidlo 
         Voda 
         Ano 
         Ne 
         Slunce 

Napaykullayki  
Allichu  
Yusulipayki  
Maik'ata'g  
 
Mikiuy  
Yacu  
Ari  
Mana  
Inti  

         Čísla 
             1 
             2 
             3 
             4 
             5 
             6 
             7 
             8 
             9 
            10 

U'  
Iskai  
Quinsa  
Tahua  
Phiska  
So'gta  
Khanchis  
Pusa'g  
Iskon  
Chunca  

 
 
 

  

  

Námětem kresby Pomy de Ayala je inkův 
úředník se svým pracovním nástrojem – 
quipu. Úředník Suyuyoc byl vybírán 
z nejvýznamnějších představitelů každé 
provincie nebo z kmenových náčelníků. 
Quipu, které nahrazovalo neexistující 
písmo, tvoří řada zauzlených provázků, 
upevněných k dřevěné tyči. Pomocí 
tohoto jednoduchého nástroje mohli 
účetní říše vypočítat stavy zvířat a 
množství zemědělské produkce. Quipu 
mohlo sloužit také k zanechání 
„písemných“ zpráv a legend. 
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TURISTICKÝ PRŮVODCE PO NAVŠTÍVENÝCH 
LOKALITÁCH 

CUSKO 

   Cusco, ze kterého zbylo již jen několik původních Inckých památek, bylo hlavním městem 
světa Inků. Původně to byla jen malá zemědělská vesnice, ležící v nadmořské výšce 3 496 
metrů n.m. V krátké době vyrostla v hlavní město a stala se administrativním centrem celé říše. 
Město Cusco bylo považováno za jakýsi “pupek světa”, ke kterému vedly všechny cesty. V 
době španělské conquisty (dobytí)  bylo  plné náměstí, dlážděných cest, elegantních paláců a 
bylo vybaveno pozoruhodným systémem vodovodů a aguaduktů, jimiž bylo  zásobováno 

vodou. Cusco je rozloženo 
mezi dvěma řekami a má tvar 
pumy, jednoho z totemových 
zvířat andských civilizací. Ve 
středu města bylo obřadní 
centrum, kde se konala 
shromáždění a významné 
rituály. Paláce Inků  - 
vládnoucí třídy, sídla elity 
národa a chrámy byly 
seskupeny kolem dvou 
hlavních náměstí v samém 
srdci Cuska a vedly odsud čtyři 
silnice, které rozdělovaly 
inckou říši na čtyři části. 
Inkové byli považováni za 
syny a vtělení Boha Slunce a  

                             Pohled na město Cusko 

Španělé jim říkali “Velké uši”, protože je měli od narození záměrně deformované jako znak 
urozenosti. Zápisy v kronikách udávají, že pokaždé, když na trůn nastoupil nový panovník, 
postavil si nový palác, který byl větší a přepychovější než ty předešlé. Z těchto staveb zbylo 
ovšem velmi málo. Po dobytí se v Cusku často využívaly zbytky inckých zdí a obrovských 
kamenných budov jako základy koloniálních staveb, takže dodnes můžeme obdivovat v ulicích 
města stavební techniky inckého lidu. Všechny paláce a obytné budovy byly pravoúhlé nebo 
polygonální, vybudované z velkých přitesaných kamenných bloků, které do sebe zapadaly tak 
přesně, že nebylo zapotřebí žádného spojovacího materiálu. Nejnavštěvovanější je klášter 
Santo Domingo, jehož základy jsou pozůstatky velkolepé posvátné budovy ve středu města -  
Coricanchi (význam v jazyce kečua: cori znamená zlato a kancha obehnaný zdí). Chrám, 
určený k uctívání všech bohů a hvězd. Chrámové zdi byly při příchodu Španělů obloženy 
zlatou fólií a uvnitř byla zahrada plná soch, rostlin a zvířat ve skutečné velikosti, rovněž 
obložených zlatem. Pod celým městem je dodnes velmi důmyslný systém kanalizací, většinou 
je však narušený koloniální zástavbou a zejména obrovským růstem města v minulém století. 
Dle mého názoru jako inženýrského geologa je to nešťastné řešení a nevhodný zásah do 
důmyslného systému odvádějícího vodu při katastrofálních povodních. Dnes jsou tyto odpadní 
kanály narušeny, mnohde přehrazeny a ucpány. V případě velké povodně budou incké kanály 
nasyceny vodou bez možného odtoku, dojde ke zvednutí terénu, narušení komunikací a budov. 
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             U kamene dvanácti úhlů, vpravo domy postavené na inckých základech. 2004. 
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SACSAYHUAMAN 
 
 
   Sacsayhuaman je archeologická lokalita  ve výšce 3600 m, nacházející se severně od 
hlavního náměstí v Cuzcu, asi 1 km koloniálního kostela San Cristóbal a 2 km od náměstí 
Plaza de Armas. Dnešní vzhled se velmi liší od podoby, kterou měla tato pevnost při příchodu       
Španělů, neboť tito používali bloky žuly k výstavbě koloniálního města. 
   Sacsayhuamán je všeobecně popisován jako pevnost, protože se skládá ze  tří na sebe 
položených plošin, na nichž jsou ve formě zig zag položeny hradby složené z obrovských  
bloků andezitu, vážících několik tun a položených na sebe s astronomickou přesností. 
V období, kdy tuto pevnost Inkové stavěli, ovládali již rozsáhlou říši a nehrozilo jim žádné 
nebezpečí. Proto se někteří badatelé domnívají, že se nejednalo o pevnost, ale o obřadní místo 
nebo observatoř. Poslední výzkumy naznačují, že se mohlo jednat o obrovský chrámový 
komplex zasvěcený kultu Slunce, o čemž svědčí archeologický nálezy v celém okolí 
„pevnosti“, jako jsou bašty, pevnostní věže, domy, svatyně, skladiště potravin, cesty, 
vodovody. Konečně, i kronikář Pedro Cieza de León ze XVI století popisuje ve své knize El 
Seňorío de los Incas, že severně od královského města Cuzca, na výšině nad městem, se 
rozkládá Královský chrám Slunce – Casa real del Sol. 
Celá tato kolosální stavba je harmonicky začleněna do krajiny a je svědectvím o vysoké úrovni 
stavitelského umění Inků. Geologická formace Yuncaypata, na níž se rozkládá pevnost 
Sacsayhuaman, je stará asi 80 milionů let. Jedná se o vápence s fosiliemi ježovek, které toto 
stáří prokazují. Obří bloky andezitu a žuly, z nichž je stavba vybudována, nejsou tedy místního 
původu a musely být na místo dopraveny ze vzdálenosti 38 km z Rumicolky a z Wagoty. 
Uvědomíme li si, že některé bloky dosahují výšky až 5 m a šířky  2,5 m, pak jejich váha se 
odhaduje na 90 až 125 tun. Ale obdivuhodný a těžko vysvětlitelný je nejen způsob dopravy 
těchto bloků z takové vzdálenosti, ale i kladení bloků na sebe s astronomickou přesností, beze 
spár, bez malty, a to i při výrazném zakřivení bloků. Je nepochybné, že žádná jiná 
archeologická struktura v Americe nezanechá takový hluboký dojem na návštěvníka, jako je 
právě Sacsayhuamán. Pokud vyjdete na povrch pevnosti, můžete obdivovat celé město Cuzco a 
pohlédnout na pohoří Ausangate, Pachatusán a Cinca, která považovali Inkové za místa pobytu 
všemocných duchů. 
 
 

   
 
 
Boční pohled na řady vysokých zdí z mohutných bloků, vpravo celkový pohled na Saxayhuamán. 2004. 
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KENKO – QUENCO 

Místo rituálních obřadů Inků 
 
 
Když někdo projíždí kolem po silnici, nemá 
ani tušení, že by tento skalní masiv mohl 
být něčím zajímavý. Nicméně když vstoupí 
do areálu ruin Kenka, nevychází z údivu. 
Skály jsou vytesány do různých figur a 
výjevů, které nebyly, jako je tomu na jiných 
místech, přineseny odjinud. Skály samy 
byly přizpůsobeny předchozími indiánskými 
kulturami k obřadním účelům. 
 
 
 
 

   Ruiny Kenka se nacházejí na kopci jménem Socorro, sotva 1 km od pevnosti Sacsayhuaman 
a asi 4 km od města Cuzca. Celý komplex ruin je považován za velkou svatyni Inků. Sestává 
s několika bohatě opracovaných vápencových skalisek, s centrální skálou, která se vypíná 

v eliptickém amfiteátru a má charakter obětiště 
Bohu.  
Hlavní skalní masiv má plochu 3 500 m2  a  na 
skále jsou vyryty různé motivy, jako oltáře, 
schodiště, sedačky, paprskovité linky, sluneční 
observatoř Intihuatana a celá spousta klikatých 
kanálků, které se rozdělují a zase znovu sbíhají, 
aby vytvářely podivné vzory. Konečně, „quenco“ 
v kečujštině znamená klikatou čáru ve tvaru hada, 
nebo labyrint. Všechny tyto obrazce a figury byly 
při tvoření přizpůsobeny přirozenému skalnímu 
podkladu. Jejich funkce je neznámá a je 
předmětem dohadů. Kanálky, jakoby vyřezané 

pilou, pravděpodobně sloužily k transportu nějaké tekutiny, buď krve obětí, nebo chiche 
(opojný nápoj z kukuřice, podobný pivu), nebo jimi proudila pouze voda. Předpokládá se, že ať 
jimi proudilo cokoliv, sloužily obřadním účelům. Nahoře, na vrcholu skály, je malá, uvnitř 
vyzdobená dutina, kterou pravděpodobně používali Inkové pro posvátné rituály. Místo nahoře 
mohlo být pravděpodobně dějištěm oslav spojených se slunovratem a rovnodenností, ale 
možná bylo i dějištěm svatebních obřadů, čemuž by napovídalo dvojitě sedátko pro milence. 
Někteří archeologové se domnívají, že mohlo jít o magické rituály uctívání životodárné vody. 
   Na zadní straně skály se nachází velmi úzká chodbička, přecházející postupně přes bloky 
horniny. Rovněž má charakter klikaté čáry. Na stěnách chodbičky je možno pozorovat 
vytesané plošiny a výklenky, které možná sloužily k vystavení mumií nižší šlechty. Průchod 
vyúsťuje v tunel do podzemních prostor, částečně přirozených, částečně přizpůsobených k 
obřadním či meditačním účelům a ke spojení s nadpřirozenými silami. Uvnitř se nachází 
několik oltářů, vytesaných ve stejné hornině, a dva bloky kamene mají tvar stolů, sloužících 
pravděpodobně k balzamování mrtvol čí k operacím. Podle nálezů koster lam pravděpodobně 
docházelo v podzemních prostorách i k obětování zvířat na počest Pacha Mamy – matky země. 
Vlevo v zadní části jeskyně je otevřená průrva, vycházející až na povrch. Předpokládá se, že 
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zde měli Inkové umístěn obrovský disk z ryzího zlata, který odrážel sluneční paprsky a tak 
osvětloval podzemní prostory.  
   Již zmíněná  skála umístěná v elipsovitém 
nádvoří  bez pochybností sloužila jako uctívaný 
totem. Je vysoká 5.90 m a široká  4.50 m.  Silueta 
této totemické skály je značně deformovaná jako 
výsledek řádění vandalů, nebo španělských 
dobyvatelů, snažících se o vymýcení všech stop 
modlářství. Rovněž ji poznamenal zub času. Dosud 
jsou vedeny spory o to, co tato vytesaná či otesaná 
skála znázorňuje. Někdo tvrdí, že jde o sexuální 
symbol, druzí že jde o kondora. Většina odborníků 
se však kloní k názoru, že se jedná o pumu, zvíře  
uctívané Inky. Z jiného úhlu pohledu pak o žábu, 
která byla pro Inky symbolem životodárné a 
očisťující síly deště. Nesetkal jsem se doposud 
s fotografií či dokumentací, která by byla tak 
přesvědčivá, jako moje fotografie, pořízená při mé 
návštěvě Kenca v roce 2004. Peruánští odborníci o 
podobných výjevech mají jasno. Tvrdí, že když 
studovaný objekt má jedno oko, jste pravdě blíže. 

Pokud má obě oči, je to skoro jistota. Na mé fotografii je však vidět i hřívu a nozdry. Není 
nejmenších pochybností, že se jedná o Inky uctívanou pumu. Při čelním pohledu na otesanou 
skálu má tato tvar sedící žáby, která rovněž patřila mezi uctívané živočichy. Její tvar však 
setřel zub času natolik, že zde bych si v tomto tvrzení již nebyl tak jistý. Eliptický amfiteátr, 
obklopující pumu, sloužil pravděpodobně jako astronomická laboratoř nebo obětiště. 
Obklopuje jej zeď s pravidelně otesaných bloků, krytých fasádním kamenem.    Kolem 
amfiteátru je 19 výklenků, dnes již většinou zřícených, které asi sloužily jako sedačky pro 

církevní hodnostáře během pohanských obřadů. 
I v komplexu skal na povrchu jsou vytesané obřadní 
stoly a sedačky pro hodnostáře. Nejvýznamnější je 
sedačka Inky, který se s oblibou zúčastňoval 
pohanských rituálů. 
Skála, pokrytá různými záhadnými obrazci a 
symboly, nádvoří a obrovský posvátný monolit 
pumy nutně připomínají uctívání hvězd, spojené 
s ročními obdobími a sluncem. Kamenická práce 
v Kenku dosáhla úctyhodných rozměrů a je 
svědectvím, že v incké víře kult kamene hrál velmi 
významnou roli. 
Podle pověsti kněží při každoročních rituálních 
oslavách nalévali do klikatých kanálků chichu, nebo 
lamí krev či vodu. Pokud tekutina neuhnula a stékala 
celým systémem kanálků přímo dolů, dala se 
očekávat dobrá úroda. Pokud vybočila do strany, 
bylo to velmi špatné znamení. 
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Totemický obelisk pumy na fotografii Otto Horského (2004) a kresba malíře Karla Janáka (2006). 

  

 

     Obelisk žáby na fotografii Otto Horského (2004) a kresba malíře Karla Janáka (2006) 
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Inkové vynikali v architektonickém a sochařském umění. Celý skalní masiv v Kenku je přetvořen na 
obřadní místo. Kanálky ve skále jsou pravděpodobně výrazem uctívání kultu pramene. 
 

 
                  
                   Pohled na horské masivy And z povrchu ruin Kenka je úchvatný. 
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TAMBOMACHAY  (BAŇOS DEL INCA) 
 
 
   Tato archeologická lokalita se nachází 8 km severovýchodně od města Cuzca, po přístupové 
asfaltové silnici, ve vzdálenosti 1 km od pevnosti Puca pucará. Lokalita se nachází na 
zvlněném pahorku  v blízkosti hlavní cesty do Antisuyo u řeky Tambomachay v nadmořské 
výšce 3 700 metrů. Je nade vší pochybnost, že se jednalo o favorizované lázně samého Inky, 
ale zároveň tato stavba byla součástí obranného systému údolí Cuzca.  
Název je složen ze dvou výrazů v jazyce quechua : Tampu znamená kolektivní ubytování a 
Mach´ay znamená místo určené k odpočinku. Slovo mach´ay však má ještě jeden význam –  
jeskyně nebo kaverna. A skutečně, tato lokalita je bohatá na tyto přirozené horninové formace, 
které zřejmě byly využívány buď k odpočinku, nebo k rituální magii. 
   Struktura velmi jemného opracování kamene, akvadukty vedoucí vodu, vodopády a potůčky 
minerální vody protékající ve žlabech vyhloubených velmi umně ve skále jsou jednou 
z nejkrásnějších ukázek inckého vodohospodářského umění. Podle některých kronikářů tato 
oblast rovněž sloužila jako obora vyhrazená Inkovi pro lov zde hojné zvěře. 
   Tambomachay je architektonicky monumentální dílo. Můžeme zde pozorovat 4 kamenné 
hradby ve tvaru stupňovitých teras přilepených k horskému upatí. Jejich základy jsou tvořeny 
dobře opracovanými kameny ve tvaru mnohostěnu. Poslední skalní hradby jsou dlouhé 15 m a 
vysoké 4 m a jsou zdobeny výklenky lichoběžníkového tvaru, které pravděpodobně sloužily 
k umístění sošek bohů. 
   Voda byla považována za zdroj života. V Tambomachay se jedná o přirozený pramen 
vynikající kvality a průzračnosti. Inkové zde vybudovali perfektní hydraulický sytém, 
zaručující vodu po celý rok z vydatného pramene výše ve svahu. Celá síť ve skále 
vyhloubených podzemních kanálů vede vodu do studny, která pravděpodobně sloužila jako 
místo k rituálnímu uctívání kultu vody. Lázně „El Baňo de la Ňusta“ jsou velmi podobné těm 
v Ollantaytambo, s kameny perfektně opracovanými a s drenážními odvodňovacími kanálky 
vyhloubenými ve skále.  
Původ konstantního přítoku vody nebyl dosud úspěšně vyřešen. Mírně stoupající svah by 
pravděpodobně nemohl být jediným zdrojem vody po celý rok. Někteří geologové se 
domnívají, že voda je kanálky přiváděna i ze svahů  druhé strany řeky. 
Zurčení vody, klid a mír daného prostředí, které je vklíněno mezi hory, vytvářejí 
z Tambomachay ideální místo odpočinku a k mystickému rozjímání. Celá stavba je nádherným 
harmonickým příkladem ekologického souladu mezi člověkem a přírodou. 
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PUCA PUCARA 
(v quečujštině puca=červený, pucara=pevnost, nebo definované místo) 
  
   Tato lokalita se nachází ve vzdálenosti 6 km severovýchodně od města Cuzca po silnici 
vedoucí do Pisacu. Ze všech čtyř významných archeologických památek v blízkosti města, 
mezi něž dále patří Qenco, Sacsayhuamán a Tambomachay, je nejméně zajímavá. Stačí několik 
málo minut k návštěvě hlavní budovy s názvem „Červená pevnost – fortaleza roja“, která byla 
vybudována někdy mezi XI a XII stoletím. Červená barva se dostala do názvu stavby pro 
červené zbarvení země vzniklé oxidací kysličníků železa. Předpokládá se, že z pevnosti byla 
zajišťována kontrola pohybu osob a zboží mezi Cuzkem a Svatým údolím -  Valle Sagrado, 
neboť z vyvýšeniny je možno snadno přehlédnout celé okolí. Také existuje názor, že Inca při 
svém pochodu do lázní v Tambomachay zde ubytovával svoji početnou doprovodnou družinu. 
Pevnost je obklopena třemi úrovněmi nepravidelných mohutných kamenných zdí. Nejníže 
položené obranné zdi mají sinusovitý tvar a pečlivě využívají přirozené skály jako součást 
stavby. Za těmito spodními hradbami je umístěno 6 místností různé velikosti, po širokém 
schodišti přicházíme k hornímu náměstí ve tvaru lichoběžníku, které bylo kdysi obklopeno 
dvěma řadami místností.  Druhá řada hradeb obklopuje centrální vyvýšeninu. Za nimi se 
nachází 3 pro Inky atypické místnosti, protože nemají pravoúhlý tvar. Třetí úroveň hradeb 
zaujímá vrchol vyvýšeniny a nejsou zde žádné stopy po budovách. 
 

   

 

Obranné zdi  pečlivě vyžívají přirozené skály jako součásti stavby. 
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Objev ruin Machu Picchu – Hiram Bingham 

 
   Pro poměrně mladou zemi, jakou byly 
Spojené státy americké, bylo objevení ruin 
Machu Picchu americkým občanem v roce 
1911 skvělou příležitostí. Většina velkých 
archeologických objevů byla dosud učiněna 
Evropany. Objevitel ruin Hiram Bingham 
posloužil jako příkladný vzor hodný 
následování. Jeho expedice, podporována 
univerzitou v Yale a časopisem National 
Geographic, byla novým aspektem, skvěle 
zapadajícím do moderního modelu zdárně se 
rozvíjejícího Impéria. Impéria, které 
potřebovalo nové objevy zejména na 
americkém kontinentu.  
 
 

 
   Nebylo proto divu, že Hiramu Binghamovi se dostalo po tomto historickém objevu slyšení a 
podpory i od samotného prezidenta a od mnoha bohatých institucí a podniků, hledajících ten 
nejvhodnější způsob reklamy. Patřily mezi ně i bohaté naftařské společnosti a zbrojní 
průmyslníci. Hiram se tak stal figurkou, aniž to věděl, vhodně zapadající do politiky a obchodu 
Impéria. 
   Kdo byl Hiram Bingham? Syn bohaté rodiny evangelických protestantů s velkou 
společenskou prestiží. Patřil již ke třetí generaci protestantských kazatelů. Ani jemu se toto 
rodinné poslání nemělo vyhnout. Měl však štěstí. Potkal Alfrédu Mitchell, vnučku Charlese 
Tiffanyho. Vzal si ji za ženu a dostal se tak snadno k penězům, které jako povahou vyložený 
dobrodruh moc potřeboval. Díky nim navázal dobré kontakty s politickou elitou a s univerzitou 
v Yale, která mu umožnila studovat kurzy historie. Záhy na to byl vyslán jako delegát 
Spojených států amerických na první Panamerický kongres v Chile. Psal se rok 1908. 

   Po návratu z Chile se začal zabývat myšlenkou realizace 
cesty po stopách bojovníka za nezávislost, generála 
Simona Bolívara. V roce 1909 se vydal po staré španělské 
karavanní stezce z Buenos Aires v Argentině do Limy 
v Peru. Během této cesty navštívil město Cuzco, bývalé 
hlavní město inckého impéria. Slyšel zde vyprávět pověsti 
o existenci bájného místa Vilcanota, posledním útulku 
Inků v boji proti dobyvatelům. Posléze cestuje dále a 
setkává se s prefektem oblasti Apurimac. Bingham byl 
přímo posedlý myšlenkou hledání bájných pokladů. Neměl 
však žádné teoretické znalosti o  
předkolumbovských civilizacích a kulturách.  
 
          Americká horolezkyně  Annie Peck 
 

   Prefekt ho zavedl na několik zajímavých ruin, ale 
Bingham je bral spíše jako dobrodruh a turista. Byl hrdý na 
to, že zdolal strmé svahy a ruiny Choqquequirau a mohl 
tak prokázat svoji fyzickou sílu. Odvezl si odtud mnoho 
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fotografií a několik drobných nálezů, které věnoval univerzitě v Yale. 
   Když americká cestovatelka a horolezkyně Annie Peck zdolala Huascarán (6768 m), nemohl 
to jako muž unést. Rozhodl se, že zdolá jednu z nejvyšších, věčně zasněžených peruánských 
sopek, Coropunu (6450 m). Jako horolezec by těžko získal finanční podporu pro realizaci 
tohoto záměru. Zorganizoval proto v roce 1911 sedmičlennou archeologickou expedici s cílem 
hledat incká a před incká sídliště, která by měla být následně kartograficky zdokumentována. 
Ve skutečnosti mu však šlo hlavně o horolezecký výkon. 
   Nejdříve se však dostává na Machu Picchu. Ne na Coropunu. Na horu vystupuje sám, 
doprovázený indiánských chlapcem, který mu ukazuje část odkrytých ruin. Pořizuje několik 
fotografií a vůbec si neuvědomuje, co objevil. Po návratu ani neinformuje ostatní členy 
expedice. Píše dopis své manželce : „Vystoupil jsem na Machu Picchu. Jsou to ruiny podobné, 
jakých je mnoho v této oblasti“.   Jeho největší pozornost vzbudily nalezené fosilní kosti. 
Považuje je za 20 000 roků staré, a tedy za dosud nejstarší nalezené na latinskoamerickém 
kontinentu. Vrací se ke svému původnímu záměru a vystupuje na sopku Coropuna.  
 

 
 

Takto spatřil Hiram Bingham ruiny Machu Picchu v roce 1911 
 

   Po návratu do Spojených států představuje na tiskové konferenci fosilní kosti nejstarší na 
latinskoamerickém kontinentu. To považuje za svůj největší objev a zdůvodnění velkého 
úspěchu expedice. Za druhé, seznamuje veřejnost se svým výstupem na jednu z nejvyšších hor 
Peru – Coropunu. A teprve za třetí uvádí, že expedice objevila 8 starobylých měst, mezi nimi 
Machu Picchu. Archeologové z Cuzca se cítí dotčeni. Vědí o „objevených“ ruinách a začínají 
konflikty. Bingham je však ve Spojených státech oslavován jako nadějný objevitel a je přijat i 
samotným prezidentem. 
   Po tomto úspěchu snadno získává v roce 1912 podporu na organizování další expedice. 
Tentokrát v ní má i osteologa, znalce kostí z muzea Peabody v Yale. Ten záhy poznává, že 
nalezené fosilní kosti na Machu Picchu patří krávě a nejsou staré. Nikomu to však nesdělují, 
zachovávají to v tajnosti. Později, po návratu do Spojených států však pravda vychází najevo. 
Souběžně se studiem kostí se začínají provádět vykopávky s cílem objevit skryté poklady. 
Postupně si začíná uvědomovat, co objevil, že vlastně největším pokladem jsou samotné ruiny 
Machu Picchu. Mezitím sufražetka Annie Peck vystoupila na Coropunu a vztyčila tam 
americkou vlajku. Bingham na vrcholu podle ní vůbec nebyl. Jeho proklamace o nálezu kostí a 
nyní i o výstupu na Coropunu se ukázaly jako mylné. Teď mu již nic jiného nezbývalo, než se 



 24 

zcela soustředit na archeologický průzkum Machu Picchu. Zejména proto, že bylo dosud skryto 
před zraky Španělů a bylo v podstatě nedotčeno. Konečně si uvědomil, že je před ním materiál, 
který mu může zajistit nesmrtelnost. Říká to v dopise své manželce. Ve svém prvním článku 
pro National Geographic o Machu Pichu (1913) vymýšlí první historie, včetně té, že pro 
archeology z Cuzca bylo město neznámé. Nikdo toto město po celá staletí neviděl, ani Španělé,  

ani indiáni, až přišel 
severoameričan Bingham a světu 
ho objevil. Španěly označil za 
naprosté ignoranty, nemající ani 
ponětí o zemi, v níž žijí. 
   Teprve v roce 1948 Hiram 
Bingham publikoval velmi 
úspěšnou knihu „Lost City of the 
Incas“, Ztracené město Inků. 
Popisuje v ní, jak v doprovodu 
indiánského chlapce po dvou 
hodinách strmého výstupu 
 
Při výstupu na Machu Picchu musel 
Bingham zdolat velmi strmé svahy tyčící 
se nad řekou Urubambou 

 
 z údolí řeky Urubamby náhle spatřil ruiny města, stavěného z bloků kamene, precizně 
opracovaných. I když ruiny byly zarostlé bujnou tropickou vegetací, byl přímo uchvácen a 
uvědomil si, že stojí na prahu historického objevu. 
   V době, kdy Bingham prováděl výzkumy Machu Picchu, procházelo Peru vlnou politické 
nestability. Archeologické výzkumy nebyly na pořadí dne a tak nebylo obtížné získat od 
prezidenta Peru Leguii povolení k archeologickým výzkumům. Postupně však uzrává jak 
v Limě, tak v Cuzcu názor, že pod rouškou archeologických výzkumů dochází k drancování 
kulturního dědictví. Po pěti letech výzkumů Machu Picchu nakonec dochází k jeho zastavení. 
Po celou tuto dobu docházelo ke konfliktům a k podezření, že prostřednictvím amerického a 
anglického velvyslanectví docházelo pod rouškou zajištění studijního materiálu k vývozu 
nálezů do Spojených států. Situace byla tak složitá, že dokonce hrozilo Binghamovi vězení, 

včas však z Peru odjíždí. Peruánský stát začal vymáhat 
vyvezené nálezy. Několikrát bylo slíbeno, že bude 
zaslána do Peru jejich dokumentace, avšak vždy zůstalo 
jen při slibech. 

.     Některé nálezy  Hirama Binghama 
                                                                                                                                       
 
Teprve v roce 2001 při příležitost devadesátého výročí objevu ruin muzeum Peabody při 
univerzitě v Yale otevřelo výstavu „Odhalená tajemství Inků na Machu Picchu“. Poprvé po 
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devadesáti letech od objevu se ukázala světu část materiálů vyvezená během výzkumu ruin 
bájného města Machu Picchu.  
   I když o existenci ruin dávno věděli místní indiáni a údajně i archeologové z Cuzca, 
v žádném případě nelze upřít Binghamovi historické prvenství v jejich objevu. Něco jiného je o 
něčem vědět, a zcela něco jiného je objev zdokumentovat a uvést ve známost. Díky pětiletému 
výzkumu vedenému právě Binghamem se dostala na světlo světa jedna z nejvýznamnějších a 
dnes turisticky nejnavštěvovanějších kulturních památek Jižní Ameriky.  
Když byla v roce 1948 otevřena cesta z Cusca na Machu Picchu, byla nazvána právě jeho 
jménem. Jeho příklad se stal námětem fiktivního  fimového hrdiny Indiana Jones. 
V roce 1983 UNESCO zařadilo Machu Picchu mezi chráněné památky kulturního světového 
dědictví. 
   V Peru je dosud mnoho „neobjevených ruin“ či pokladů. Peruánští indiáni, ale někdy i 
Peruánci španělského původu, o řadě z nich mají informace. Někdy je uchovávají v tajnosti, 
protože prodej archeologických pokladů jim slouží jako trvalý zdroj obživy, jindy chybí 
finanční prostředky k dohledání nálezů a jejich uvedení ve známost. Sám jsem se o tom 
přesvědčil, když jsem jako geolog v roce 1976 objevil v blízkosti Limy indiánské pohřebiště a 
oznámil nález  archeologickému muzeu v Limě. Tehdy mi bylo sděleno, že stát nemá peníze 
ani na podrobný archeologický průzkum Machu Picchu. Můžeme jen doufat, že dnes tomu je 
již jinak. 
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Celkový pohled na ruiny Machu Picchu v roce 1975 
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Autor turistického průvodce (vlevo) při studiu ruin Machu Picchu v roce 1975. 

 

Valle del Urubamba – POSVÁTNÉ ÚDOLÍ 
 
Až budete se budete procházet úzkými a tajuplnými uličkami nejkrásnějšího indiánského města 
v Peru, v Cuzcu, nebo budete popíjet na náměstí šálek kávy, jen těžko vás napadne, že 
v blízkém okolí je impozantní údolí, v němž se nepřehlédnutelné přírodní krásy snoubí 
s archeologickými památkami po Incích a předchozích kulturách. Ne nadarmo dostalo toto 
údolí název „Svaté údolí“, španělsky El Valle Sagrado. Ani dnes, několik staletí po vítězství 
španělské konkvisty, neztratilo toto údolí svůj „svatý“charakter a jeho magické kouzlo stále 
svádí turisty k návštěvě. Mnozí z nich, kteří mají tu možnost, opustí své původní turistické 
záměry a zůstanou několik dnů, aby vstřebali všechna jeho tajemství a nasytili se jeho 
mysticismem. 
   Inkové nazývali toto velmi úrodné údolí jako Yucay a považovali je za svaté. Údolí patřilo 
přímo Inkovi a jeho následníkům na trůnu. Později španělští dobyvatelé dávali části údolí 
v léno Inkům šlechtického rodu, prokazujícím věrnost trůnu a koruně. Svědectvím tohoto údobí 
je palác Sayri Túpac na lokalitě Yucay. 
   Posvátné údolí se rozkládá podél řeky Vilcanota, která níže po toku získává jméno Urubamba 
nebo také Wilcamayu. Zahrnuje oblast mezi známými ruinami Pisac a Ollantaytambo. 
   Z Cusca je údolí přístupné po dvou asfaltovaných silnicích, z nichž jedna – severní, vede přes 
Chinchero (28 km) do města Urubamba (57 km). Ta druhá – severovýchodní, vede přes Pisac 
(32 km), údolím řeky Vilcanoty až do lokality Calca (50 km). Ačkoliv více je využívána ta 
první varianta, mnohem krásnější je jet po druhé variantě a vychutnat si plnou krásu údolí, 
v němž je možno vidět a navštívit celou řadu malebných vesnic,v nichž se snoubí odlesky 
incké minulosti s koloniálními stavbami a kostely a nad nimi se tyčícími obřími terasami ve 
strmých svazích. 
   Posvátné údolí se nachází ve výšce kolem 2800 m n.m., což předurčuje této oblasti velmi 
mírné a pro život příznivé klima.  Jak je obvyklé pro tuto tropickou oblast, klima je 



 28 

charakterizováno údobími vlhka a sucha. Vlhké nebo také nazývané obdobím dešťů začíná 
v listopadu a končí v dubnu. V tomto období se může z ničeho nic rozpoutat řádění živlů 
doprovázené silnými vodními srážkami, vyvolávajícími v této oblasti „guaicos“, tj. se svahů se 
řítící proudy bahna a kamení. Vzácností nejsou ani obrovské skalní sesuvy. Období dešťů má 
však pro turistu i své výhody -  svahy jsou pokryty bujnou tropickou vegetací a teplota vzduchu 
je vyšší než v suchém zimním období. 
   Během suchého období, tj. od května do konce října, jsou sice teploty nižší a v noci či 
v ranních hodinách mohou klesnout až k nule, ale nebe je vždy průzračně modré a nabízí tak 
nádherné přírodní scenérie. Inkové považovali toto údobí za klimaticky nejpříjemnější a po 
dobytí území Španěly, mnozí přicházeli do této oblasti léčit si své zdravotní neduhy. Ačkoliv 
se jedná vzhledem ke své poloze o tropickou oblast bujnou porostlou vegetací, vzhledem ke 
své nadmořské výšce se zde nevyskytují komáři. Kromě toho, i při vyšších denních teplotách 
se zde každý cítí velmi dobře, neboť vane příjemný osvěžující vánek, takže nedochází 
k dušnosti. Nadmořská výška 2800 metrů většinou nikomu nepůsobí problémy s horskou 
nemocí. 
   Cestou z Cuzca do Svatého údolí je třeba navštívit pevnost Sacsayhuamán, ruiny Quenco, 
Puca Pucara a Tambomachay. Při výjezdu z města serpentinami nahoru je možno udělat malou 
zastávku a pohlédnout na impozantní scenérii města Cuzca. Celou cestu vás budou doprovázet 
stromořadí eukalyptů a bujné kručinkové porosty (retamas). V blízkosti Tambomachay se 
v soutěsce „Corao“ otevře nádherný výhled na Svaté údolí. Ještě nádhernější pohled se otevře 
z vyhlídky „El mirador de Taray“, která umožňuje celkový pohled na údolí s řekou Vilcanota, 
níže se nazývající Urubamba. (Tato řeka je jedním z přítoků Amazonky.) Na této vyhlídce se 
můžete setkat s dětmi hrdě nabízejícími ke koupi katalogy, které samy vyrábějí. Pokud je 
krásné počasí, možno z vyhlídky zahlédnout zasněžená pohoří Huancalle a Pitusiray. 
   Poté co se nasytíte nádhernými pohledy na údolí z Corao a z Taray, navštívíte velkolepé 
ruiny PISAC, z nichž je opět možno pohlížet do údolí a na město Pisac. Na levou stranu od 
Pisacu, při úpatí hor, možno spatřit „Senos de la Ňusta“, čtyři řady terasových políček, 
připomínající ženská prsa. Podle pověsti, tyto úrodné terasy byly takto vybudovány na oslavu 
ženské plodnosti. Přestože se nacházejí v blízkosti městečka Pisacu, jsou v původním stavu, 
nedotčeny, jako před staletími. 
   Další možnou zastávkou je město Urubamba, vzdálené od Cuzca 76 km a nacházející se ve 
výšce 2871 m. Je umístěno přímo v srdci údolí a je obklopeno nádhernou krajinou a nad ním se 
vypínajícími vrcholky zasněženého pohoří Chinon. 
 

 
Pohled na pohoří And cestou do Posvátného údolí. 
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                    Posvátné údolí Inků – Valle Sagrado při pohledu z ruin Pisacu. 
 

   
 
           Vlevo obdělaná políčka v Posvátném údolí, vpravo řeka Vilcanota-Urubamba. 
 
PISAC 
 
   Pisac je distriktem provincie Calca, která spadá pod správní departement Cuzco. Nachází se 
32 km severozápadně od města Cuzca ve výšce 2950m n.m. Stejně jako celá řada lokalit 
patřících do  departementu Cuzco, je významným archeologickým centrem s mystickými 
inckými stavbami opředenými legendami a zasazenými jako klenoty do nádherného údolí řeky 
Urubamby. Podobně jako na řadě dalších míst, byly  i základy Pisacu budovány podle 
zvířecího figurativního projektu, znázorňujícího v tomto případě koroptev, která se v této 
oblasti hojně vyskytuje. Slovo pisaq nebo také p´isaqa znamená v místním jazyce quechua 
„koroptev“. 
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   Podle pověsti, incký náčelník jménem Huallapuma měl velmi krásnou dceru Inquill, která se 
měla provdat za prince jménem Asto Rimac. Aby ji dostal zaženu, musel nejdříve splnit velmi 
náročný úkol.  Za jedinou noc musel  postavit přes řeku Vilacmayo most, strategicky velmi 
důležitý z hlediska obrany města. Tolik se do Inquill zamiloval, že nesnadný úkol přijal. 
Místní autority poskytly princi veškerou technickou pomoc, aby zahájil ihned stavební práce a 
aby úkol splnil. Princezna mezitím musela vystoupit na blízkou horu a při výstupu se nesměla 
otočit. Pokud by tak učinila, promění se v kámen. Bylo již ráno druhého dne. Princ Asto Rimac 
úkol splnil. Princezna to však již nedokázala vydržet a otočila e, aby zjistila, jestli je dílo 
dokončeno a dostane svolení provdat se za svého vyvoleného. Na tom místě však zkameněla a 
tento kámen můžete v Pisacu vidět dodnes. 
 
 

 
 
Terasová políčka v Pisacu se táhnou vysoko do svahu a jsou jednou z nejkrásnějších  ukázek inckého 
stavitelského umění. V současné době se na terasách provádí archeologický výzkum. Foto 2004. 

 
 
OLLANTAYTAMBO 
 
   Nachází se ve vzdálenosti 80km  od města Cuzca a patří do provincie Urubamba.. Do města 
vede kromě železnice také asfaltová silnice ze směru Chinchero-Urubamba. Nachází se ve 
výšce 2700 m n.m. a většina zde zachovalých staveb patří do epochy Inků. Velmi originální 
architektura staveb odpovídá vojenskému a náboženskému centru s dobře vybudovaným 
zemědělským zázemím. Název místa můžeme vykládat různým způsobem. V jazyce aymara 
znamená slovo „ulla-nta-wi“ místo, ze kterého je vidět dolů. Slovo „tambo“ bylo přiřazeno 
k názvu až později. V jazyce quechua pak slovo Ollanta je odvozeno od jména inckého 
vojevůdce a „tambo“ je odvozeno od quechujského slova „tampu“ a znamená místo, které 
poskytuje ubytování. 
   Podle svědectví které se traduje z generace na generaci, obyvatelé Ollantaytamba byli 
vzpurní a odmítali platit Inkovi Pachacútecovi daně. Pachacutec místní obyvatelstvo krutě 
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potrestal a celé území si přivlastnil. Pozval zkušené stavitele z oblasti jezera Titicaca a 
Tiahuanaco a nechal vystavět pevnost a město, které jsou skvostem incké architektury. Synové 
poraženého generála Chuchi Cápaka z oblasti Collao (příbřežní oblasti jezera Titicaca) byli 
přinuceni rovněž pracovat na výstavbě města. Brzy však vyvolali velmi krutou rebelii a 
Pachacútecovi dalo hodně práce ji potlačit. Vzájemné půtky trvaly celé destiletí. 
    Když dobývali španělští konkvistadoři královské město Cuzco,  několik měsíců obklíčený 
panovník Manco Inca odešel se zbytkem svých vojsk do Olantaytamba a v roce 1537 v kruté 
bitvě  zvítězil na krátkou dobu nad španělským vojskem. Posléze se incký monarcha přemístil 
do Vilcabamby, kde našel bezpečný úkryt. 
   V šestnáctém století bylo napsáno Antonio Valdézem drama o konfliktním vztahu mezi 
generálem Ollantou a princeznou Cusi Coyllor, dcerou Inky Pachacúteca. Divadelního 
zpracování se mu dostalo až v roce  1780. Generál Ollanta se zcela odlišoval od ostatních pro 
svoje výjimečné schopnosti a hrdinství. Bohužel se zamiloval do dcery Inky Pachacúteca, která 
mu nemohla být souzena, neboť Ollanta, byť generál, byl z nižší sociální vrstvy. Odešel proto 
z Cuzca do Ollantaytambo a vyvolal vzpouru proti královským vojskům.  Odporoval celé 
desetiletí, nakonec však byl zrazen kapitánem Rumiňahui, zajat a odvlečen do Cuzca. Syn 
Pachacúteca,  vládce Tupac Yupanqui, ocenil  velkou lásku kterou Ollanta choval k jeho sestře 
a dal nakonec svolení ke sňatku.    
   Ollantaytambo plnilo různé funkce. Zejména jeho poloha v údolí řeky Urubamby, v blízkosti 
královského města Cusca, byla z vojenského hlediska velmi strategická.  Celé město bylo 
dobře opevněné a obehnáno hradbami s dobře umístěnými pevnostmi. Hlavní pevnost se 
nazývala Casa Real del Sol, ale byly zde i pevnosti další, jako třeba Chocana nebo Incapintay, 
umístěné na levém břehu řeky Urubamby. Samo město je příkladem inckého urbanistického 
umění. Je rozděleno na dvě části podél říčky Patacancha. Východní část má tvar osmihranu 
s bloky domů různé velikosti, západní část má ceremoniální charakter a je charakteristická 
svým náměstím Plaza Maňay Racay, známé též jako Aracma Ayllu. Tento sektor města byl 
zasvěcen božskému kultu vody (kult Unu nebo Yaku). Existovala zde řada pramenů a ve skále 
vytesaných fontán, z nichž nejznámější jsou Princezniny lázně „Baňos de la Ňusta“, vytesané 
do jednoho bloku žuly, vysokého 1,3m a širokého 2,5m a zdobené vytesanými římsami. Tyto 
„lázně“ jsou stále naplněny zurčící vodou a jsou dokladem, že opracování kamene bylo 
součástí uměleckého vyjádření a rituálů incké civilizace. 
   Předmětem opravdového obdivu je sedmnáct stupňovitých teras, které sloužily pro 
zemědělské účely, ale jako inženýrský geolog musím zdůraznit, že zároveň velmi citlivě 
chránily celý svah a tím i nahoře umístěné objekty před erozí a sesuvy. Na nejvyšších terasách 
je třeba si všimnou perfektního opracování bloků růžového porfyru a jejich vzájemného 
zasazení, bez malty a bez možnosti najít mezi bloky jakoukoliv volnou mezeru. Tato vysoce 
profesionální kamenická práce je vidět všude kolem a pokud by se někdo zajímal o výlom 
bloků a jejich opracování, pak je třeba přejít z městečka Olantaytambo přes potok na druhou 
stranu, a vydat se přes pole k patě svahu. Vlevo od této kamenické dílny jsou pak již uvedené 
terasy a nahoře ruiny pevnosti „Casa Real del Sol“. Na nejvrchnější terase jsou umístěny ruiny 
deseti výklenků (Diez hornacinas) a průčelí (Portada monumental), jehož účel dosud není 
objasněn.  Ke shlédnutí rovněž stojí za pozornost přivaděč vody vybudovaný inkou Misanou. 
Je přímo vytesaný ve skále a vede stále vodu jako před staletími. 
   Přístup do vyšší části archeologického naleziště je po kamenitém schodišti ve svahu kopce. 
Nahoře, nad terasami, se nachází několik uzavřených okrsků, chodníků a schodišť a za nimi 
pozůstatky buď nedokončených, nebo částečně zničených staveb. Nejvýznamnější z nich je již 
uvedený Chrám slunce (Casa Real del Sol) který je součástí hlavní fortalezy – pevnosti. 
Zachovala se jen masivní zeď ze šesti monolitů z červeného porfyru, vysokých 4 metry a 
spojených tenkými vertikálními pláty ze stejného materiálu a zbytky obvodových zdí. Na 
čelních stranách bloků  jsou podivné výčnělky, na centrálním bloku je basreliéf podobný jako 
je možno vidět v Tiahuanaco. Je to jeden z dalších důkazů propojení kultur s civilizacemi 
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žijícími na březích jezera Titicaca. Španělský romanopisec šestnáctého století Garcillaso de la 
Vega tvrdí, že Ollantaytambo bylo obdařeno posvátnou mocí a proto zde byly pohřbívány 
vnitřnosti mrtvých vládců. 
   V těsné blízkosti Ollantaytamba se nacházejí i další památky z doby Inků, jako třeba 
Intihuatana s lichoběžníkovými nikami, které pravděpodobně sloužily k pozorování pohybu 
slunce a hvězd. Zajímavá je i La Horca, malá čtyřstranná věž, postavená na hraně propasti a 
zřejmě sloužící k rituálním popravám zajatců či hříšníků. 
   Privilegovaná strategická pozice Ollantaytamba umožnila výstavbu několika strážných 
stanovisek vysoko v příkrých svazích, z nichž bylo možno pozorovat dění v celém údolí a 
přilehlých svazích. V těchto nedostupných místech byly zároveň vybudovány sýpky pro 
zásobování obyvatelstva v případě války. 
   Podrobnosti o jednotlivých významných památkách Ollantaytambo najdete v  cestovních 
průvodcích. Na tomto místě se však musím zmínit, že na rozdíl od Machu Picchu, kde již 
dlouhá staletí nebylo života, v Ollantaytambu se snoubí původní incká architektura 
s normálním životem indiánů, jako tomu bylo před staletími. Stačí se vypravit do ulic města a 
v pravidelných úzkých uličkách narazíte na způsob života indiánů jako před staletími. 
 

   
 
Vlevo pohled na terasy vedoucí k Chrámu slunce, vpravo jedna z ulic v Ollantaytambo. 
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               Vodovodní systém v Ollantaytambo funguje dodnes jako před staletími.. 
 

 
         
            Sýpky a strážní stanoviště umístěné na nepřístupném místě vysoko ve svahu. 
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Jezero Titicaca a Altiplano 
 
 
 
   Jezero Titicaca umístěné ve výšce 3810 m na hranicích mezi Peru a Bolivií, stejně jako celé 
Altiplano, jsou dodnes plné nevyřešených záhad a legend. Původní obyvatelé jezera a jeho 
okolí, Urové, byli v období inckého impéria postupně nahrazeni Aymary a Kečuánci a v době 
španělské konkisty i Španěly. Poslední opravdový Ur zemřel někdy ke konci minulého století.  
Dnešní obyvatelé plovoucích ostrovů na jezeře Titicaca se však dodnes hlásí k dědictví jejich 
kultury a stejně jako oni, staví svoje balsové čluny a domy z rákosu a dodržují prastaré zvyky. 
   Kultura Tihuanacu vzkvétala na březích jezera někdy kolem let 1500 před n. l. a zůstaly po ní 
nesčetné megalitické stavby a dobře rozvinutý a komplexní systém zemědělství, svědčící o 
vysokém stupni rozvoje této civilizace. Její záhadné zmizení je dodnes předmětem dohadů. 
Zanechala však po sobě stopy víry, umění, kultury a vědy v celé andské oblasti. 
 
 

   Na 140 jižní zeměpisné šířky se andské 
Kordillery dělí na dvě horská pásma – Východní a 
Západní. Mezi těmito dvěmi horskými masivy se 
nachází velmi rozsáhlý hydrologický systém o 
rozloze 144 590 km2, pohybující se v nadmořské 
výšce mezi 3600 až 4500 m n. m. Patří do něj čtyři 
základní povodí, a to zejména jezera Titicaca, dále 
povodí řeky Desaguadero a jezer Poopó a Salar de 
Coipasa. Uvedený hydrologický systém je dnes 
označován symboly začátečních písmen 
uvedených povodí, tedy TDPS. Z hlediska 
geografického můžeme TDPS rozdělit na pohoří 
s horami přesahujícími výšku 4200 m, svahy a 
úbočí s výškami mezi 4000 až 4200 m a Altiplano 
s výškami od 3657 do 4000 metrů. Altiplano je 
většinou pustá a bezodtoká kotlina se 
sladkovodním jezerem Titicaca na severu, se 
středně slanými jezery směrem na jih, z nichž 
největší je jezero Poopó, dále na jih jsou solná 
jezera s pouštním režimem, Salar de Coipasa a 
Uyumi. Altiplano je v průměru široké 200 km a 
pokračuje ze severu z Peru přes Bolivii k jihu 

v délce asi 1000 km. 
   Altiplano a jeho okolí představuje komplikovanou vrásovou a kernou jednotku s miocénní 
denudační plošinou. Na starším paleozoiku (ordovik a silur) spočívají sedimenty křídy a hlavně 
až kolem 5.000 metrů mocné sedimenty terciéru typu vnitřní molasy Jedná se o komplex 
klastických sedimentů kontinentálního původu – říční, jezerní a deltové, usazující se 
v tektonicky nestabilních depresích. Součástí plošiny Altiplano jsou pliocenní až kvartérní 
sedimenty a vulkanity.  
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   Na Altiplanu se rozkládá nejdůležitější 
článek hydrologického systému TDPS, 
jezero Titicaca, které při výšce hladiny 
v jezeře 3810 m dosahuje rozlohy kolem 
8 400 km2. 
 Toto jezero vyplňuje značně hlubokou 
příkopovou propadlinu tektonického 
původu. Je asymetrická a dosahuje největší 
hloubky přes 250 metrů. Tektonické 
pochody byly průvodním jevem po dlouhá 
geologická údobí a celá oblast je dodnes 
nestabilní. Častá slabá zemětřesení jsou na 
denním pořádku a v oblasti se vyskytuje 
řada dodnes aktivních sopek. 
   Hlavní zdroje vody, zásobující jezero 
Titicaca, jsou na severu a patří hlavně Peru. 
Z pěti nejdůležitějších řek, čtyři procházejí 
peruánským územím, a to řeky Ramis, 
Ilave, Coata a Huancané. Jižní část systému 
TDPS patří Bolivii a jedná se převážně o 
suchou aridní oblast, končící solným 
jezerem Salar de Coipasa. 

 
     Družicový snímek Altiplana, na severu Titicaca, 
     Na jihu jezero Poopó a Salar de Coipasa. 

   
Klima systému TDPS je vysokohorské s tropickým hydrologickým režimem, který je 
charakterizován velkými meziročními nepravidelnostmi. Většina extrémů se týká buď 
rozsáhlých povodní kolem jezera Titicaca, nebo sucha v centrální a jižní části s tendencí 
ničivých krupobití a mrazů v celé oblasti. Vodní srážky se pohybují mezi 200 až 1 400 mm 
s největšími srážkami uprostřed jezera Titicaca. V okolí jezera Titicaca je klima vlhké, ve 
střední části TDPS semiaridní, v oblasti jezera Salar de Coipasa aridní. Během roku dochází 
k obrovským sezónním výkyvům. Léta jsou vlhká s vydatnými dešťovými srážkami (prosinec-
březen), zimy jsou suché s minimem vodních srážek (květen – srpen). Teplota vzduchu kolísá 
v závislosti na ročním období a dnem a nocí mezi -100 C do 230 C. Vzhledem k poměrně 
vysoké teplotě vzduchu během dne a velmi intenzivní sluneční radiaci, skoro 95% vody 
přitékající do jezera Titicaca, či vody z dešťových srážek, se vypaří a jen asi 5% se dostává do 
odtoku řeky Desaguadero.  
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   Altiplano prošlo složitou strukturální historií, 
charakteristickou zdvihy a poklesy území 
s tektonickými projevy a vulkanickou činností, 
zasahující až do dnešní doby.  Zdvihy, poklesy a 
kontrastní klima, s obdobími vydatných srážek či 
sucha, přispívaly a přispívají k rozsáhlé erozi a 
deposici sedimentů. Voda se v obdobích sucha 
zadržuje v depresích a noční mrazivé klima 
působí negativně na horniny a vegetativní pokryv. 
Půda v oblasti systému TDPS je proto velmi 
chudá. Jen asi 34% půdy je obdělávatelné, ale její 
kvalita je málo hodnotná – trpí nedostatkem 
organických látek a dusíku. Proto vyžaduje 
specielní zemědělské praktiky. Dalších 22% půdy 
se nedá obdělávat a slouží k výsadbě stromů či 
keřů, ale opět je zapotřebí používat specielních 
praktik k udržení vegetace. Okrajové části TDPS  
na přilehlých svazích mají půdu vhodnou jedině 
k pastevectví (30%), dochází zde však k silné 
devastující erozi. Zbývajících 14% jsou půdy 
velmi špatné, dají se využít jedině jako mokřadla, 

k hornické činnosti či jako místa 
odpočinku. 
  Jezero Titicaca je považováno 
za jedno z nejkrásnějších, ale 
také nejtajuplnějších jezer na 
světě. Každý návštěvník 
podlehne jeho esoterické a až 
magnetické přitažlivosti. 
S nadmořskou výškou 3 810 
metrů je to také nejvýše 
položené splavné jezero na 
světě. Protože jeho voda je 
sladká, je zároveň největším 
sladkovodním jezerem 
v Latinské Americe. Vodní  

 
Pohled na Punskou zátoku z Miradoru „El Condor“, v pozadí plovoucí ostrovy Urů. 2004. 
 
plocha pokrývá 8400 kilometrů čtverečních, ve směru severozápad-jihovýchod dosahuje délky 
190 km, v nejširším místě má 80 km. Objem vody v jezeře je úctyhodný, dosahuje při výšce 
hladiny 3810m až 932 miliard m3. Obvod jezera je 915 km. Úzký kanál  Tiquina rozděluje 
jezero na dvě části. Menší z nich se nachází na jihovýchodě a nazývá se na bolivijské straně 
Lago Huaiňamarca, zatímco na peruánské straně má název Lago Pequeňo (Malé jezero). Na 
severozápadě je větší část jezera a  nazývá se na bolivijské straně Lago Chucuito, zatímco na 
peruánské straně pak Lago Grande (Velké jezero). Největší dosud známá  hloubka jezera byla 
změřena poblíž ostrova Soto a dosahovala 283 metrů. 
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      Velký rozdíl mezi 
přítokem a odtokem je 
vyvolán extrémním 
odpařováním vody z jezera. 
Toto je jednou z příčin, proč 
tak obrovské zásoby vody 
nelze využívat energeticky a 
jen velmi omezeně 
k závlahám či k jiným 
účelům. Každou vteřinu se 
vypaří z jezera až 600 m3 
vody. Protože teplota vody 
v jezeře je vyšší než průměrná 
teplota vzduchu (průměrná  

 
           Chaluhy místy pokrývají jezero souvislou vrstvou.2004. 
 
teplota vody na povrchu vody je 140C), nádrž slouží jako tepelný rezervoár a ovlivňuje 
příznivě celé okolí. Vysoký odpar vody je příčinou zvýšených srážek v přilehlých oblastech 
jezera. Tyto umožnily a umožňují rozvoj zemědělství a dobytkářství. Není žádných 
pochybností o tom, že přispěly k rozvoji vysoce civilizovaných kultur v minulosti.  
  V zásadě se dá říci, že voda z jezera je pitná. Samozřejmě může vzniknout námitka, že jak pro 
koho. Obyvatelé plovoucích ostrovů na jezeře ji pili vždy a pijí i dnes, i když do jisté míry je 
místy kontaminovaná. Voda je zásaditá, její PH se pohybuje v rozmezí mezi 7.75 až 8.00. Je 
bohatá na různé soli, vyživující plankton, který zase je základní potravou pro celou řadu 
organismů, žijících v jezeře. Chaluhy (algas) v příbřežních oblastech jsou důležitou potravou 
pro dobytek, rákos (totora) je důležitým stavebním prvkem, ale i potravou pro Ury na 
plovoucích ostrovech. Plankton je rovněž důležitý pro výživu ryb, z nichž nejdůležitější jsou 
orestie (19 druhů) a trichomycterus (2 druhy), dále měkkýši, krabi a obojživelníci (18 druhů ), 
z nichž nejznámější jsou gigantické žáby (ranas gigantes), vyskytující se zejména v oblasti 
jezera Huaiňamarca na bolivijské straně a dosahující váhy až 3 kg. Ptáci v oblasti jezera nejsou 
početní. Nejvíce se zde vyskytují kačeny a husy, dále pak čírky (zarcetas), sluky (becacinas), 
tenkozobec opačný (avoceta), břehouš-koliha (chorlito) a ibis. Místní obyvatelstvo většinu 
těchto ptáků využívá buď pro maso, nebo pro sběr vajec. Celkem je uváděno 60 různých druhů 
ptáků. 
   Vodní srážky v oblasti vlastního jezera Titicaca a v přilehlých Kordillerách přesahují až 1000 
mm/rok. Směrem do břehů, tedy mezi jezerem a Kordillerami mají tendenci se snižovat a 
většinou nepřesahují 500 až 600 mm/rok.V jižní části kotliny směrem k jezeru Poopó jsou nižší 
a někdy dosahují jen asi 200 mm/rok.  Tento fenomén má za následek postupně se zvětšující 
salinizaci vod ve směru ze severu na jih, až nakonec v jižní části jezera Poopó obsah solí 
dosahuje 100 g/l. Zatímco v jezeru Titicaca je voda sladká, ve směru na jih se její kvalita 
z tohoto pohledu zhoršuje a postupně se stává nepoužitelnou i pro závlahové hospodářství. 
Převaha vodních srážek spadne mezi prosincem a březnem, tedy v období léta na Altiplanu. 
 Na severu TDPS je to až 70% celoročních srážek v období krátkých tří až čtyř měsíců, na jihu 
dokonce až 90%. Tato nepravidelnost vodních srážek značně limituje intenzivní rozvoj 
zeměděktví. 
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            Od roku 1912 je pravidelně každodeně měřena výška hladiny v jezeře Titicaca. 
 
    Výšková úroveň hladiny jezera osciluje v průběhu posledních desetiletí v rozsahu asi pěti 
metrů, a to v závislosti na ročním období a dalších vlivech. Nejvyšší úrovně dosahuje v letních 
měsících, kdy je v této oblasti období dešťů (prosinec až březen), nejnižší úroveň pak má 
v suché zimě (červen až srpen). K daleko vyšším posunům výšky hladiny jezera však 
docházelo v průběhu minulých staletí a tisíciletí. Štěrkové terasy vysoko nad hladinou jezera 
jsou dokladem, že někdy v dávné minulosti jeho vody dosahovaly vyšší výškové úrovně až v 
desítkách metrů. V některých obdobích pleistocénu zase naopak byla hladina jezera až o 60m 
nižší než dnes. Ještě v holocénu, někdy před šesti až osmi tisíci léty, se vyskytovala podle 
získaných údajů níže o 20 až 30 metrů. Dokladem toho jsou, kromě archeologických nálezů, 
stará koryta a nánosy řek, objevená v uvedených hloubkách. 
 
  

  
 
   Pohyb hladiny jezera Titicaca v průběhu posledních tisíciletí, po skončení doby ledové. 
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   Poslední studie také dokazují, že tato oblast vysokohorského Altiplana ne vždy byla tak 
suchá jako je tomu v současnosti. Když asi před 25.000 lety poslední zalednění pokrývalo 
značnou část světa, tato oblast Jižní Ameriky byla značně vlhkou oblastí.  Předpokládá se, že 
vodní srážky byly až o 20% větší a umožnily existenci i dalších jezer, které se dnes přeměnily 
v solná jezera nebo suché deprese. I ke konci posledního glaciálu před více než deseti tisíci lety 
zde panovaly příznivější klimatické podmínky a staly se jednou z příčin počínajícího osídlení. 
Předkládaná hypotéza vychází ze studia hluboko uložených sedimentů nakupených ve vrstvách 
na dně jezera Titicaca a ukazuje zároveň na možnost využití těchto poznatků při studiu 
globálního klimatu na naší planetě. Vzorky sedimentů ze dna jezera byla podrobeny  
paleontologickému studiu. Hlavní pozornost byla soustředěna na výzkum rozsivkových řas, 
které vytvářejí dvoudílné křemité schránky a jejich koncentrací pak vznikají rozsivková bahna 
a zeminy, označované jako diatomity nebo též křemelina. Jsou typické jak pro mořské 
sedimenty, tak pro sladkovodní jezera, kde produkce fytoplanktonu převládá nad produkcí 
zooplanktonu a kde terigenní sedimentace není tak rychlá, aby maskovala sedimentaci 
biogenní. Sedimenty tohoto druhu vznikají zejména v chladnějších oblastech, neboť jílovitá 
suspense, poskytující materiál ke stavbě schránek rozsivek se v chladných vodách déle udržuje 
v koloidním stavu. Velmi příznivé podmínky pro rozvoj diatom rovněž poskytují vodní pánve  
v blízkosti sopečných oblastí, neboť sopečný popel je pro rozvoj diatom snadno přístupným 
zdrojem potřebných anorganických látek. Takové příznivé podmínky v zájmové oblasti 
existovaly. Na základě určení rozsivek (diatom) a stanovení jejich kvantitativního zastoupení je 
možno usuzovat na stáří sedimentů a na podmínky jejich vzniku, včetně salinity prostředí. 
Kromě paleontologického výzkumu byly studovány i magnetické vlastnosti sedimentů, 
koncentrace uhličitanu vápenatého a isotopů kyslíku. 
   Očima geologů je jezero Titicaca výsledkem pohybu tektonických desek. Pro běžného turistu 
je to průzračně čistý a řídký vzduch, který na kontaktu s jezerem vytváří obraz nepředstavitelné 
krásy. Voda jezera je zbarvena do modra stejně jako nebe, okolní vysokohorské velikány, 
částečně zakryté těžkými mraky, se zdají být nadpozemsky neskutečnými a přemýšlíte, zda jde 
o realitu, nebo se vám to jen zdá. Pro indiány z And je však jezero mnohem víc. Je to střed 

světa, je to místo, kde se zrodil život, kde 
vše mělo svůj počátek. 
   Jedna z pověstí praví, že když se 
vytvořil vesmír, existovalo zde pouze toto 
jezero a jeho vody byly svaté. Bůh 
Stvořitel, Wiracocha, nařídil Slunci a 
Měsíci, aby se vynořili z jeho vod a aby 
dali světu více světla. Když vystupovali 
z vod, Měsíc prý zářil více než Slunce. 
Když vesmír viděl tuto nespravedlnost, 
zesmutněl. Měsíc i Slunce potemněli, 
nebo ztmavlo a vesmír se rozplakal. Jeho 
slzy byly tak velké, že zaplavily celý svět 
při potopě zvané Una Pachacuti, což 
znamená . „Voda, která změnila svět“. 
Tuto potopu přežili pouze dva lidé, Adam 
a Eva, plavící se na malé lodičce. Kolem 
nich plavala nafouknutá a páchnoucí  
 

Při pohledu z kosmického prostoru je patrné, že jezero Titicaca má tvar pumy, lovící králíka. 
 
mrtvá těla pum s vnitřnostmi vyvrhnutými na vodní plochu. V aymarštině, která je starším 
jazykem než kečua, „Titi“ znamená divoká kočka nebo puma, „caca“ znamená věčné město. A 
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skutečně, celá řada expedic v minulém století, mezi nimi zejména expedice Francouze 
Jacquese Cousteaua v roce 1961, objevila a zdokumentovala pod vodou v hloubce asi pěti 
metrů zbytky města. Dnes je známé, že asi kolem roku 1200 naší éry nastala obrovská sucha. 
Do jezera nepřitékala skoro žádná voda a tak odpařováním výrazně poklesla jeho hladina. 
Obnažené břehy poskytovaly velmi úrodnou půdu a tak je místní obyvatelstvo rychle zalidnilo. 
Archeologové se domnívají, že později se klima opět upravilo, přestala sucha a někdy kolem 
roku 1500 se voda se vrátila do původní úrovně. Venkované museli postupně již zalidněnou 
oblast opustit a opět ponechat jezeru.  
   Stejný scénář se ovšem opakoval i v dávnější minulosti. Důkaz o tom přinesly expedice 
následující po Cousteaovi, které přišly s ještě zajímavějšími objevy. V blízkosti ostrovů Slunce 
a Měsíce zdokumentovali ruiny jiného města v hloubce přesahující třicet metrů. Toto již nelze 
vysvětlit obdobím sucha kolem roku 1200. Došlo snad k tektonickému poklesu části zemské 
kry po výbuchu některé blízké sopky? Nebo drastická sucha trvala dlouhá staletí? V každém 
případě se archeologové začínají domnívat, že zde existovaly i dřívější civilizace než dosud 
popsané. Civilizace, o nichž zatím nemáme ani ponětí. 
 

 

 

 

Urský indián při hře na píšťalu, která je nejběžnějším hudebním nástrojem. 
Nábřeží města Puna  před mým odjezdem lodí na ploucí ostrovy Urů. 2004. 
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     Text a foto©Otto Horský 
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Tiahuanaco – Bolívie 

„Tiahuanaco je něco, co je hodno obdivu a co stojí za shlédnutí“Kronikář Pedro Cieza de 
León, 1534 

   Obrovské obřadní středisko, sloužící k uctívání bohů a kultů a zároveň observatoř pro 
pozorování hvězd leží ve výšce 3 600 metrů nad mořem. Většina budov byla postavena kolem 
r. 200 n. l. Náboženský areál vznikl pravděpodobně kolem r. 300 n. l. Otázka stáří Tiahuanaco 
nebyla dosud uspokojivě vyřešena a může být mnohem starší. Dnes se předpokládá, že její 
počátky sahají  někde do let  1200 př.n.l. Kolem r. 500 se středisko rozrostlo v bohaté město, 
kde žilo 20-50 000 obyvatel. Stalo se hlavním městem teokratické elity a impéria, které šířilo 
svůj vliv po celých Andách až do roku 1 000 n.l. Jedním z nejkrásnějších monumentů je Brána 
slunce. Masivní stavba váží 10 tun a proslavily ji vytesané ozdoby na jejím architrávu. 
Znázorňující okřídlené bytosti, možná démony nebo mytické tvory sbíhající se k ústřední 
antropo-zoomorfní postavě, která má na hlavě hady a v každé ruce drží žezlo, rovněž ve tvaru 
hada. Mezi tímto božstvem a Bohem s žezly z Chavínu de Huántar existuje nepopiratelná 
podobnost, která naznačuje určité kulturní spojení mezi těmito dvěma náboženskými středisky 
oddělenými časem i prostorem.   

         

Brána slunce s reliéfem Boha se svatozáří, viz detail vpravo. 
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Pro názornost  problémů  cituji zkušené  mořeplavce a výzkumníky  J. Cousteaua a  P. Dioléa“ : 
Tři dobrodružství lodi Calypso, Vydalo Nakladatelství Orbis, Praha 1977 

s. 79 ..... .Pozorujeme kormorány, jak se vznášejí v prořídlém vzduchu And. Všude jinde 
jsou to neobyčejně rychlí a pohybliví ptáci, tady se však stěží dokáží odlepit od jezerní hladiny. 
Práce s materiálem je pro nás fyzicky značně namáhavá. Sebemenší pohyb v této nadmořské výšce 
nás vyčerpává. Byli jsme ostatně varováni. Nevystavovat se žádné námaze, protože jen místní 
obyvatelé jsou schopni pracovat ve vysokých horách. Je třeba tří generací, aby se lidé fyziologicky 
přizpůsobili těmto mimořádným podmínkám. U první generace se podstatně zvětší počet červených 
krvinek. V druhé generaci se více rozvine hrudní koš a v třetí generaci zesílí činnost některých žláz 
s vnitřní sekrecí. Soubor těchto fyziologických změn umožňuje místním obyvatelům vykonávat i v 
takové velké nadmořské výšce normální činnost. Bohužel jsme v Punu nedostali pomoc, která nám 
byla slíbena, a od prvního dne jsme museli manipulovat se vším materiálem sami. Mysleli jsme, že 
to dokážeme bez větších obtíží, ale večer a v noci jsme trpěli úporným bolením hlavy. Dr. Jacques 
Tassy nám provedl krevní rozbor a zjistil, že nám chybí až  tři milióny červených krvinek. ..... 

* 
s. 80 .....Klima je však drsné. První dny jsme  se nechali zaskočit chladem, který okamžitě všude 
padne, zajde-li slunce za mraky nebo schová-li se za hory. Změny teploty jsou značné. Večer 
nedosahuje teploměr ani 100 C. Obstaráváme si teplé čepice a vlněné svetry, které místní 
obyvatelstvo ochotně prodává. Jakmile se však objeví slunce, je úmorné vedro. Naše pokožka je 
vystavena tvrdé zkoušce, obličej a ruce máme doslova spálené, ale třeseme se zimou, zajdeme-li 
do stínu. ...... 
 

 
 
                                Urská holčička na plovoucích ostrovech Urů, 2004. 
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Z programu Cestovní kanceláře ESO travel 
 
 
 
6. den (12.11.2007) LIMA - CUSCO 
Transfer z hotelu na letiště v Limě, odlet z Limy do nejhezčího peruánského města Cusca, 
které bylo založeno koncem 12. stol. Manco Capacem. Jméno města bylo symbolem jeho 
významu - Cusco znamená v kečuánštině pupek, střed; Cusco leží ve výšce 3.496 metrů nad 
mořem. Přílet do Cusca, transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka Cusca (náměstí Plaza de 
Armas, koloniální arkády, katedrála s černým Kristem, patronem města; Pizarrův palác, chrám 
Coricancha, klášter Santo Domingo), zřícenin Q´enqo, Tambomachay, Puca-Pucará a 
pevnosti Sacsayhuamán. Nocleh v Cuscu. 
 
7. den (13.11.2007) MACHU PICCHU 
Transfer na vlakové nádraží v Cuscu, vlakem z Cusca do Aguas Calientes. Po krátkém úseku 
autobusem (asi 6 km) se po zdolání serpentin ocitnete v blízkosti Machu Picchu. Následovat 
bude prohlídka nejhezčí památky Jižní Ameriky a posvátného místa Inků Machu Picchu, které 
objevil Američan Hiram Bingham 24.7.1911 uprostřed hor a džungle. Jak je možné, že tady, ve 
výšce 2.399 metrů nad mořem, vystavěli předkolumbovští domorodci tak dokonalé stavby 
z těžkých kamenů, mezi které nedostanete ani list papíru? Po 3.000 schodech je možné projít 
všemi náměstími, nástupišti a terasami, a navštívit všechny svatyně, observatoře a obytné 
budovy. ,,Machu Pichu, navždy už zůstane Tvé jméno vypáleno zlatými paprsky do knihy 
nesmrtelnosti´´. Návrat stejnou cestou v obráceném pořadí do Cusca. Nocleh v Cuscu. 
 
8. den (14.11.2007) SVATÉ ÚDOLÍ 
Celodenní výlet do Svatého údolí (Sacred Valley) řeky Urubamba. Autobusem pomalu sjedete 
do údolí a pojedete podél řeky Urubamby. Cítíte to magické, rytmické slovo? Voní dálkou. 
Tahle divoká, kameny a hlubokými srázy spoutaná říčka už totiž patří amazonskému pralesu, 
vody Urubamby se vlévají do Amazonky. Břehy Urubamby vroubí opuncie a agáve. 
Následovat bude prohlídka Pisacu a ruin Ollantaytambo. Nocleh v Cuscu. 
 
9. den (15.11.2007) CUSCO - PUNO 
Transfer na autobusové nádraží v Cuscu, odjezd autobusem z Cusca, panoramatická cesta 
(špičaté vrcholy And, prudké strže, krásná údolí, po cestě autobusem dosáhnete nadmořské 
výšky 4.700 metrů) autobusem z Cusca napříč Andami do Puna. Při cestě autobusem je několik 
zastávek na focení a zastávka na oběd (je již v ceně). Nocleh v Punu. 
 
10. den (16.11.2007) JEZERO TITICACA - PUNO - COPACABANA 
Plavba po jezeře Titicaca, které je posvátným jezerem Inků, největším vysokohorským jezerem 
světa a rozkládá se na hranicích Peru a Bolívie ve výšce 3.812 metrů nad mořem. Jezero 
Titicaca má řadu ostrovů, mezi nimiž budí pozornost plovoucí rákosové ostrovy Los Uros, 
které také navštívíte. Indiáni, kteří žijí na těchto ostrovech, o sobě říkají, že mají černou krev, 
která je chrání před chladem jezera, v němž má voda stálou teplotu 13 stupňů Celsia. Puno je 
městem se širokou paletou památek z doby největšího rozkvětu civilizace Inků. Přejezd z Puna 
podél jezera Titicaca přes peruánsko-bolívijské hranice do Copacabany, která leží na bolívijské 
straně jezera Titicaca. Nocleh v Copacabaně. 
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11. den (17.11.2007) COPACABANA - TIAHUANACO - PUNO 
Prohlídka Copacabany, která je bolívijským poutním místem. Transfer z Copacabany podél 
jezera Titicaca a potom vnitrozemím Bolívie k nejvýznamnější bolívijské archeologické 
památce Tiahuanaco, kterou si prohlédnete a potom se vrátíte do Puna. Nocleh v Punu. 
 
12. den (18.11.2007) PUNO - JULIACA - LIMA 
Transfer z hotelu v Punu na letiště v Juliace, odlet z Juliacy do Limy.  
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