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záhoráci vo svete

Text a foto:
Eduard Timko 

Ako sa hovorí – zlý za-
čiatok, dobrý koniec... 
Asi tak sa začalo naše 

putovanie jedenástich Slová-
kov po Ekvádore. Cestu sme 
starostlivo plánovali polro-
ka dopredu, no kohože by na-
padlo, že 15. marca zasiahne 
strednú Európu snehová ka-
lamita sibírskych rozmerov! 
Darmo sme vyrazili z Brati-
slavy do Budapešti so 6-hodi-
novým predstihom, na letisko 
sme nedorazili ani po 24 hodi-
nách. Spolu s ďalšími asi 5500 
autami sme uviazli na ma-
ďarskej diaľnici a naše lietad-
lo odletelo bez nás... Nezostá-
valo nám nič iné, než si kúpiť 
nové letenky do Južnej Ameri-
ky, kam sme odleteli až o dva 
dni neskôr... 

Vyššia moc sa s  nami ne-
prestala zahrávať ani v Ekvá-
dore. Túto krajinu sme muse-
li nútene precestovať doslova 
krížom-krážom, pretože na 
ceste z Quita do Tena, odkiaľ 
sme vyrážali do Amazónie, sa 
asi týždeň pred naším príjaz-
dom zrútil most. No nebolo to 
na škodu, práve naopak, videli 
sme oveľa viac. 

Stopka?  Zabudnite! 
Prenajali sme si 16-miestne 
auto, ktoré nám bolo k dis-
pozícii počas celého poby-
tu v  krajine. Jazda prenaja-
tým autom so šoférom bola 
pre nás malým šokom, až po-
kiaľ sme si nezvykli, že na ek-
vádorských cestách platia na 
náš vkus svojrázne pravidlá. 
Plná čiara v strede nič nezna-
mená, dvojitá len trošku zvý-
ši ostražitosť vodiča. Značku 
Stop si tu vykladajú ako u nás 
značku Daj prednosť v  jazde, 
a tú si zase pre zmenu nevší-
ma vôbec nikto... V ekvádor-
ských mestách však nájdete 
aj pre nás celkom neznáme 
značky – upozorňujú, kadiaľ 
v prípade zemetrasenia alebo 
výbuchu sopky vedie úniková 
cesta...

Veľa miestnych jazdí na 
pick-upoch, ktoré si však svoj-
rázne upravujú – po celom ob-
vode vozidla majú prirobené 
držadlá, s  pomocou ktorých 
sa môžu autom prepravovať 
aj mnohopočetné rodiny. Vi-

deli sme dokonca malé dieťa 
stojace na korbe na plastovej 
stoličke, pozerajúce sa cez ka-
bínu v  smere jazdy... Mimo-
chodom, ekvádorské cesty sú 
od rána až do večera pomerne 
plné áut. Kto ráno naštartuje 
svoje auto, vypne ho až večer 
pred spaním. Prečo by aj nie, 
keď galón nafty (3,78 l) stojí 
cca 1 USD, čiže liter stojí len 
čosi okolo 20 centov.

Grilované, chutné, 
ale s pazúrikmi 
Všimli sme si, že už aj do veľ-
kých ekvádorských miest do-
razil „moderný životný štýl“ 
s veľkými nákupnými stredis-
kami, aké poznáme v Európe. 
Centrá miest sú moderne vy-
budované, ale už malá pre-
chádzka po ich okrajových 
častiach vás rýchlo presvedčí, 
že ste v Južnej Amerike. Kra-
jina žije pomerne pokojným 
životom, ľudia na vidieku žijú 
veľmi skromne, ale pôsobia 
vyrovnane a  šťastne. Dnešný 
Ekvádor je dynamicky sa roz-
víjajúca krajina, v ktorej v po-
sledných rokoch vybudovali 
peknú cestnú sieť, hlavné ťahy 
a turisticky zaujímavé miesta 
sú dobre dostupné. Zaskoči-
lo nás, že vo veľkých mestách 
sme videli veľa policajných 
hliadok priamo v uliciach. Ne-
stretli sme sa síce so žiadnou 
kriminalitou, ale to množ-
stvo policajtov v nás vyvolalo 
dojem policajného štátu. Na 
hosteli sme si síce všimli upo-
zornenie, ako sa turista nemá 
chovať – napríklad necho-
diť večer pešo po meste s fo-
toaparátom na krku, nemať 
u seba originál pasu a všetky 
peniaze. Našťastie, nám sa nič 

nestalo, hoci sme sa zoznámi-
li aj s večernou tvárou hlavné-
ho mesta. 

V miestnych hosteloch do-
stanete slušné a čisté uby-
tovanie, pre našinca za pri-
jateľné ceny 11-15 USD za 
noc s raňajkami. Stravova-
nie v  reštauráciách bolo vy-
hovujúce (cca 5-8 USD por-
cia) a žalúdočné problémy 
sme nemali. Ochutnali sme aj 
miestnu špecialitu – grilova-
né morské prasiatko. Mimo-
chodom, bolo chutné, aj keď 
pohľad na jeho pazúriky ne-

vdojak vyvolával dojem, ako-
by sme jedli potkana. 

Let na lane 
nad priepasťou 
Na ceste k svahom sopky Tun-
gurahua, ktorá bola naposledy 
aktívna v decembri 2013, sme 
sa zastavili na vrcholku údo-
lia, aby sme si zvýšili hladinu 
adrenalínu preletom nad údo-
lím Canope – zavesení jed-
notlivo na lane na oceľových 
kladkách tam i späť. Na tento 
kúsok sa odhodlala len muž-
ská časť našej skupiny a jed-
na zástupkyňa nežného po-
hlavia. Adrenalínový zážitok 
to naozaj bol, najmä, keď sme 
si pri ceste späť bližšie všimli 
lano, na ktorom sme lietali 
cez priepasť. Bolo síce ukotve-
né v betóne, ale už jasne vy-
kazovalo isté prvky opotrebe-
nia... 

Priamo pod sopkou sa roz-
prestiera kúpeľné mesto 
Baños, ktoré využíva termál-
ne pramene ohrievané sop-
kou. Miestni ľudia tu žijú v sú-
lade s  prírodou. Priamo na 
úpätí činných sopiek sme vo 
veľmi prudkých svahoch vi-
deli starostlivo obrobené po-

Skalický umelecký fotograf a dizajnér Eduard Timko, ktorého ďalšou životnou záľubou je cestovanie do exotických krajín, kam sa spravidla vyberie 
s partiou dobrých kamarátov, ale aj s vlastnými rodinnými príslušníkmi, prispel už do nášho týždenníka cestopismi z Ugandy a Kene. Dnes nás zavedie 
so svojím sprievodným slovom a fotoobjektívom na kontinent Latinskej  Ameriky, tentoraz do Ekvádora, kde zobral aj svoju manželku Miriam 
a syna Samuela. 

Na návšteve šamana 
v ekvádorskej džungli
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líčka. Zaujímavou zastávkou 
bol pre nás vodopád San Rafa-
el, považovaný za jeden z naj-
krajších vodopádov Južnej 
Ameriky. Pre nás bol vlast-
ne akousi predzvesťou vstu-
pu do raja amazonského pra-
lesa. Ešte predtým sme však 
navštívili mestečko Tena. Na 
večernom námestí sme videli 
skupinku detí do 8 do 14 ro-
kov, ako sa spontánne bavia 
tancom. Keďže v našej skupi-
ne boli aj folkloristi, zatanco-
vali sme im niečo zo sloven-
ského kultúrneho dedičstva 
a deti to tak pochytilo, že vzá-
pätí krepčili spolu s nami. Na-
ozaj srdečný a príjemný záži-
tok. 

Šváby, tarantule, 
slivovica 
Hlavným cieľom našej cesty 
bola návšteva národného par-
ku Cuyabeno a takmer týž-
denný pobyt priamo v džungli. 
Ubytovaní sme boli v tzv. river 
lodges určených pre turistov – 
sú to drevené domčeky so sla-
menou strechou postavené na 
koloch nad vodou, samozrej-
me, bez elektriny, ale veľmi 
romantické a  čisté. Miernym 
šokom bola pre nás správa 
nášho sprievodcu pri prvej ve-
čeri ešte pred ubytovaním, že 
spolubývajúcimi nám budú 
šváby a  tarantule, ktoré sú 
v  džungli doma a  žiaden lu-
xus neutvorí izolovaný ostrov, 
kam nepreniknú. A skutočne, 
po odhrnutí čistej prikrývky 
sa pred nami hneď rozuteka-
lo pár tučných švábov, čo mu-
sela hlavne dámska časť našej 
výpravy ihneď zapiť domá-
cou pálenkou, ktorú sme si 
priviezli z domova ako sa ho-
vorí „na červíka“. Tretiu noc 
sme však už neriešili žiadne 
tarantule ani šváby, dokon-
ca sme niektorí už nepoužili 
ani moskytiéru nad posteľou. 
Strava bola fantastická, plná 

zeleniny, ľahká. Naša skupi-
na mala poruke anglicky ho-
voriaceho sprievodcu, ktorý 
nás na úzkych kajakoch vozil 
po Amazonke a  oboznamo-
val nás s tunajšou flórou, fau-
nou a  každodenným životom 
v džungli. Bol to doslova muž 
prírody – videl veci, ktoré by 
sme si my sami ani nevšimli, 
keby nás na ne neupozornil. 

Posledný je 
kmeň Waorani
Počas nášho pobytu v  pra-
lese sme navštívili aj indi-
ánsku komunitu dodnes ži-
júcu mimo civilizácie. Jedna 
z  miestnych dievčin nám 
predviedla tradičnú prípravu 
placiek z juky, od

vykopania koreňa až po pe-
čenie, čo bolo nielen zaují-
mavé, ale aj chutné. Napriek 
tomu, že osada sa nachádza 
hlboko v džungli, bolo v  nej 
už badať značný vplyv civili-
zácie, najmä na oblečení Indi-
ánov. Hoci amazonskí Indiáni 
nemajú elektrinu, ani mobi-
ly, myslím si, že je len otáz-
kou času, kedy civilizácia pre-
valcuje aj posledné zvyšky ich 
pôvodného života. Posledným 

kmeňom hlboko v  ekvádor-
skej džungli, ktorý ešte odolá-
va a odmieta výdobytky civili-
zácie, je zatiaľ kmeň Waorani. 
Pre mňa však bola nesmierne 
zaujímavá aj história kmeňa 
Šuarov, ktorí ešte do 70-tych 
rokov minulého storočia ro-
bili rituál „preparácie ľudskej 
lebky“ ktorá im slúžila ako ta-
lizman – zdroj múdrosti po 
zosnulých vážených členoch 
napr. náčelníkoch, alebo nao-
pak zdroj sily, po zabitých ne-
priateľoch. Aj tento kmeň je 
však už vážne ohrozený – na 
jeho pôvodnom území boli to-
tiž objavené náleziská ropy 
a všetci z histórie vieme, aká 
je moc peňazí. Alebo sme sa 
už dostatočne poučili? 

Slovenské chrbty 
vyšľahané šamanom 
V ďalšej indiánskej osade sme 
sa stretli aj s  miestnym ša-
manom, ktorý nám pútavo 
porozprával o svojom živo-
te. Dozvedeli sme sa, čo všet-
ko sa musel naučiť od svojich 
predkov, aby mohol pokračo-
vať v ich šľapajach. Indiánsky 
šaman vlastne pôsobí ako „le-
kár pralesa“, pomáha a radí 

ľuďom pri riešení ich problé-
mov. V  džungli pozná každú 
rastlinku a živočícha, vrátane 
ich blahodarných i škodlivých 
účinkov. Dokonca ho neraz 
navštevujú aj ľudia z civili-
zovaného sveta hľadajúci po-
moc, ktorú nenašli u študova-
ných lekárov. 

Mužská časť našej skupiny 
sa u  neho dokonca podrobi-
la aj šamanskému obradu. Ša-
man nás vyšľahal po chrbtoch 
liečivou a mierne halucino-
génnou rastlinou, ktorá mala 
vytiahnuť z nášho tela všetky 
choroby. Aké boli naše pocity? 
Akoby to bola žihľava s niekoľ-
konásobnou silou, čomu na-
svedčovali aj naše chrbty, na 
ktorých zakrátko navrelo plno 
pľuzgierov. Dvaja z nás si od 
šamana na rozlúčku odniesli 
záhadný šamanský nápoj ay-
ahuasca, ktorý aj hrdinsky vy-
pili. Jeho účinky sme dopod-
robna nerozoberali, ale vraj sa 
po jeho vypití vrátili spomien-
kami do detstva. Nakoniec boli 
radi, že to v zdraví prežili. 

Magický svet Amazónie 
V pralese sme počas našich 
výletov videli niekoľko rôz-

nych druhov opíc, hadov, 
chrobákov, vtákov a pavúkov 
v ich prirodzenom prostredí. 
Na vlastné oči sme zazreli aj 
jednu z  najjedovatejších žiab 
na svete, z ktorej Indiáni zís-
kavajú jed na svoje šípy. Na-
ďabili sme taktiež na niekoľko 
kajmanov, jedného z nich sme 
videli priamo pod našou chat-
kou, kde každú noc lovil...

Najzáhadnejšou bola pre 
nás nočná prechádzka pra-
lesom podfarbená fantastic-
kými zvukmi v úplnej tme. 
Nebolo možné zastaviť sa 
a  vypočuť si popis nášho in-
diánskeho sprievodcu, lebo 
okamžite sme mali topán-
ky plné štípajúcich mrav-
cov a  každý hneď poskako-
val, akoby tancoval odzemok. 
Fáma, že prales je plný komá-
rov, sa nám však nepotvrdi-
la, myslím, že u nás pri rieke 
Morave je ich v lete oveľa viac. 
Ale pravdou je, že štípancov 
sme mali na sebe veľa. Hlav-
ne malinké, takmer neviditeľ-
né mušky puri-puri vedia uro-
biť svoje.

Najväčším nebezpečen-
stvom však bola asi rybka 
candira žijúca v pralesných 
vodách, cudzopasník, ktorý 
sa do tela obete dostane mo-
čovou rúrou. Ani to nás však 
neodradilo v kúpaní v lagúne. 
Po brodení sa po kolená bla-
tom pralesa, a rozmýšľaním, 
čo všetko v blate žije a možno 
to máte nabraté v gumákoch, 
sa na kúpanie každý doslo-
va tešil a rybka-nerybka ská-
kal do vody rovno v šatách. 
Zaujímavé bolo, že v každom 
úseku dňa v pralese vidíte iné 
druhy zveri, rovnako aj zvuky 
sú v každej časti dňa úplne 
iné. Fantastické je zaspávať 
pri zvukoch pralesa a svetle 
sviečky. V čase dažďov je pra-
les naozaj malebný, obrovské 
plochy zaliate vodou a žijúce 
svojím rytmom pôsobia ako 

z praveku a nechajú vo vás hl-
boký neopísateľný dojem, 
akoby zastal čas.

Na rozlúčku druhá 
sopka 
Zdá sa, že miestny ekotu-
rizmus funguje v  Amazó-
nii dobre, spomínané turis-
tické domčeky v  pralese sú 
absolútne v súlade s príro-
dou a  aj ekvádorská vláda sa 
snaží o zachovanie pralesa 
a podporu indiánskych ko-
munít. Z  džungle sme od-
chádzali nabití neuveriteľ-
ne čistou energiou. Po ceste 
späť do hlavného mesta Quito 
sme sa zastavili ešte na sop-
ke Cotopaxi, najvyššej aktív-
nej sopke našej planéty. Ab-
solvovali sme výstup k chate 
pod vrcholom sopky, ale keď-
že sme nemali čas na aklima-
tizáciu a z pralesov, ktoré sú 
takmer na úrovni mora, sme 
vystúpili len do výšky 4864 
m, niektorí z nás pocítili na 
vlastnej koži príznaky výško-
vej choroby. Navyše, pre všet-
kých to bolo vypätie fyzických 
síl, keď po každých pár kro-
koch lapáte po dychu a hltá-
te riedky vzduch s malým ob-
sahom kyslíka. Na nohy nás 
v chate postavil až čaj z koky, 
ktorý miestni používajú aj na 
zmiernenie príznakov z výš-
kovej choroby. 

Po návrate do Quita nám 
zostalo ešte trošku času, aby 
sme dokázali vstrebať všet-
ky tie neuveriteľné zážitky 
a  nové poznania z  amazon-
ského pralesa. Človek by si 
mal uvedomiť, aká fantastic-
ká je príroda okolo nás a ako 
ľahko môže svojou činnos-
ťou narušiť jej krehkú rov-
nováhu. Dúfam, že ľudstvo si 
do budúcnosti zachová toľ-
ko rozumu, aby sme dokáza-
li zachrániť tento jedinečný 
organizmus aj pre budúce ge-
nerácie. /


