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Muž, ktorý sa už tri roky 
zaujíma o politické, 

kultúrno-spoločenské či 
ekonomické dianie v Mexiku. Do tajov svojej 

cestovateľskej duše nám dovolil nahliadnuť 
honorárny konzul Mexika Václav Mika. 

Autor: Renáta Drdulová

TRAVEL

 
álokto má taký dar reči, aby ma svojím cestopis-

ným rozprávaním vedel natoľko zaujať, že za hodi-

nu som Spojené štáty mexické dokázala precesto-

vať, ochutnať tamojšiu kuchyňu, v džungli objaviť 

staré kultúry či nakupovať na Avenide Masaryk.

Pred vyše šesťtisíc rokmi to bola ríša Olmékov, Aztékov 

a Mayov. Štát, ktorý vás dnes uchváti obrovským sociálnym 

kontrastom a dosiaľ neodhaleným architektonickým bohat-

stvom.

MISIA CESTY
Mala dvojaký charakter. V Mexiku City oficiálny, na úrovni 

vládnej exekutívy a obchodných rokovaní. Stretol som sa na-

príklad so Slovenkou žijúcou dvadsať rokov v Mexiku, ktorá 

je predstaviteľkou vedenia jednej z najväčších amerických fi-

riem so zastúpením v Latinskej Amerike, ktorá bola dokon-

ca v minulom roku ocenená ako jedna z top žien manažérok 

v Mexiku. Teší nás, že svojimi úspechmi a oceneniami robí 
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dobré meno našej krajine. Ako bývalý prezident Asociácie 

súk romných televízií na Slovensku som rád prijal pozvanie aj 

od našej partnerskej asociácie v Mexiku, ktorá ich v tejto kra-

jine zlučuje až 185. A vždy je pri takejto návšteve tiež veľmi 

príjemné aspoň na chvíľu pobudnúť so slovenským veľvyslan-

com i v spoločnosti našich krajanov, ktorí tu žijú, študujú ale-

bo rozvíjajú podnikateľské aktivity.

Keď som oficiálnu časť ako honorario (mexické pomeno-

vanie pre moju funkciu) skončil, nasledovala druhá časť mojej 

cesty. Ako súkromná osoba som sa vydal na dobrodružno-po-

znávaciu cestu krajinou, ktorá dala svetu čokoládu, kukuricu, 

tequilu a čili.

Mexiko sa skladá z 31 štátov a zároveň má priradených aj 22 
ostrovov. Koľko sa vám ich podarilo navštíviť?
Počas tohto pobytu som vstúpil na pôdu šiestich štátov. Predo-

všetkým som sa zameral najmä na mestá s typickou mexickou 

tradíciou, akými sú južné štáty na guatemalských hraniciach 

Chiapas a Tabasco. Ďalej Oaxaca, ktoré ma uchvátilo gastronó-

miou, indiánskou kultúrou i povestnou farebnou architektú-

rou. V pláne boli aj Chalisto, Yucatán a, samozrejme, Mexiko 

City. Keď k tomu pripočítam ešte aj Puerto Vajata, ktoré leží 

na území dvoch štátov, tak celkovo to vychádza na osem 

navštívených území.

S akým počasím ste sa museli popasovať?
Pred slovenskou zimou som utiekol do príjemného slnečného 

prostredia. V Mexico City bolo počas dňa okolo 20 až 25 stup-

ňov a v noci sa ochladilo na desať stupňov. Celá krajina síce 

leží v subtropickom a tropickom pásme, ale vystriedajú sa tu 

rôzne nadmorské výšky. Stredom krajiny, ktorý je veľmi hor-

natý, prechádzajú Kordillery. Tropické pásmo v údoliach praje 

banánom, ananásom či mangu. Autom sa za niekoľko minút 

presuniete už do výšky 1 000 metrov nad morom a pred vami 

sa objavia plantáže s kávou. Od 1 500 metrov vyššie sa pred 

vami červenajú záhony s paradajkami či paprikami. Veľká časť 

krajiny s najvyššou nadmorskou výškou, samozrejme, praje 

kukurici a zemiakom. Keďže klíma je tu počas roka vyrovna-

ná, členitosť pásiem umožňuje obyvateľom dopestovať naozaj 

dostatok všetkých poľnohospodárskych produktov.

Mexiko je druhou najzadlženejšou krajinou na svete. Aký 
vplyv to má na rozvoj obchodu?
Cítiť to úplne opačne. Ekonomika tu patrí k najrýchlejšie rastú-

cim na svete. Ekonomické analýzy hovoria, že okolo roku 2050 

sa Mexiko dokonca ocitne v prvej desiatke svetového hospo-

dárskeho rastu. Dôležitým ukazovateľom je v tomto prípade 

napríklad len päťpercentná nezamestnanosť, čomu napomá-

ha aj veľká migrácia mladej generácie zo Španielska. Mexiko 

z perspektívneho hľadiska tak získava pracovný potenciál a ne-

musí zároveň čeliť opačnému demografickému vývoju ako Eu-

rópa, kde je populácia oveľa viac prestarnutá. Navyše sa Mexi-

ko môže pýšiť mimoriadne vysokou pracovnou aktivitou.  

Kto tvorí obyvateľstvo?
Mexiko má 147 jazykov. Etnicky veľmi pestrá krajina je tvore-

ná zmesou pôvodných Indiánov, miešancov a bielych. Napriek 

tomu ma milo prekvapilo, že napriek rasovej rôznorodosti je 

ich spoločnou líniou národná hrdosť na to, že sú Mexičania. 

Vedia, kto sú, odkiaľ sú, a svoj status aj náležite akceptujú.

Keď sa španielčina stáva nevyhnutnosťou...
Hovoriť po anglicky v Mexiku City nie je nič výnimočné. No 

napríklad v meste Chiapas s domorodým obyvateľstvom, kto-

ré je etnicky aj historicky blízke Guatemale, očakávať jej vplyv 

je priam nemožné. Dobre teda padne, ak sa vašim hostiteľom 

viete aspoň ako-tak v španielčine prihovoriť. Preto som si opäť 

sadol do lavíc a poctivo, už aj z titulu mojej funkcie, sa snažím 

skamarátiť sa s druhým najpoužívanejším jazykom sveta.   

Palenque – považované za najkrajšie a najtajomnejšie 
z mayských pamiatok v Mexiku (dodnes sú odkryté 
len asi dve percentá pôvodného mesta).

Olmécka hlava – Parque La Venta – archeologický park v meste 
Villahermosa, kde je uložená hlavná časť artefaktov olméckej kultúry.
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Ste známy gurmán talianskej a thajskej kuchyne. Na čom ste 
si pochutnali v Mexiku?
Počas tejto cesty som si uvedomil význam spoznávania no-

vých destinácií. Samozrejme, že sú to predovšetkým zážit-

ky, ale ak ste prístupní novým obzorom, cestovaním získavate 

omnoho viac. Mňa to naučilo prijímať veci dosiaľ nepoznané. 

Pochutil som si na všetkom. Od strukovín, morských plodov 

až po množstvo zeleniny či chutného exotického ovocia. Moje 

chuťové poháriky doslova dráždila pikantná omáčka z horkej 

čokolády, ktorou si Mexičania ochucovali od kuraťa až po ry-

by úplne všetko. To, čo ma však najviac dostalo a nevedel som 

sa toho nasýtiť, boli ceviche.

Čo to je?
Sú to surové biele ryby nakladané podľa starodávneho peru-

ánskeho receptu v rôznych typoch nálevoch. Základ tvorí li-

metová šťava, zázvor a čili papričky, ktoré sa môžu miešať 

v rôznom pomere.

ZNAČKA, KTORÁ VLÁDNE SVETU
Dominantným alkoholom v Mexiku je pivo. Corona je veľmi 

populárne a ľahko dostupné v každom meste, mestečku či tej 

najzapadnutejšej krčmičke. V ponuke však nájdete aj množstvo 

iných značiek z tohto druhu nápoja. Je známe, že v čase, keď 

sa tu budoval pivný priemysel, ruku k dielu priložilo aj býva-

lé Československo. Preto je jednou z tých silných značiek, kto-

rými sa domáci obyvatelia radi osviežujú, aj Bohemia. Druhé 

miesto v spotrebe nápojov patrí povestnej Tequile Mezcale. I 

keď má Mexiko produkciou vína obmedzené regióny, s pôžit-

kom si môžete kdekoľvek vychutnať aj lahodné mexické víno.

BOL SOM NAJVYŠŠÍ
Mexičania sú srdeční, prístupní a ochotní. Ale tak, ako je pre 

ich gastronómiu typická rozmanitosť, rovnaká mnohorakosť 

platí aj pre etnické obyvateľstvo. Čo, samozrejme, pocítite aj 

v ich prístupe. Zaujímavosťou však pre mňa bola určitá pro-

porčná odlišnosť. Keď som opustil Mexiko City a prišiel do mi-

liónového Chiapasu – hlavného mesta Tuxla Guiterez, prekva-

pilo ma, že som v meste asi tretí najvyšší – boli so mnou totiž 

aj moji dvaja obchodní partneri.

DROGOVÉ KARTELY VERZUS UTEČENCI
Napriek tomu, že štát vynakladá v tomto boji obrovské úsi-

lie, je to dlhotrvajúca misia. No ako bežný turista som sa necí-

til vôbec ohrozený. V Chiapase na vás síce starostlivo dozera-

jú vojenské hliadky, ale tie tam skôr vytvárajú pocit bezpečia, 

ako keby mali obťažovať prehliadkami. Sú však miesta, kto-

rým sa treba skutočne vyhýbať. Keď hovoríme o vojne drogo-

vých kartelov, týka sa to predovšetkým severných štátov 

– Nuevo Laredo či Puerto Juarez. Zatiaľ čo južná hranica čelí 

skôr enormnému náporu utečencov z Guatemaly, Hondurasu, 

Nikaraguy a zo Salvádora.

POSOLSTVÁ MÚDRYCH CIVILIZÁCIÍ
V tomto smere bola moja výprava asi najbohatšia. Získať as-

poň z časti prehľad o takých vyspelých civilizáciách žijúcich 

niekoľko tisícročí pred Kristom, akými boli Olmékovia, Mayo-

via či Zapotecovia, bolo pre mňa úchvatným zážitkom. Mnohé 

ich pozostatky uložené  hlboko v pralese sa podarilo objaviť 

len začiatkom dvadsiateho storočia. Mal som možnosť dostať 

sa k pamiatkam, akými sú Olmécke hlavy, čo sú jediné zacho-

vané obrovské žulové artefakty. Fascinovalo ma Palenque, ar-

cheologické mesto z čias Mayov uprostred pralesa v Chiapase. 

A svoje tajomstvo skrývajú určite i Monte Alban a Mitla 

v Oaxace. 

Ak už budete v tejto krajine, určite by ste nemali vynechať 

Teotihuacan, známe pyramídy Slnka a Mesiaca v blízkosti 

hlavného meta. Tieto záhadné historické poklady sú pre ľud-

stvo raritou, keďže tieto civilizácie už nemohli poznať ani špa-

nielski dobyvatelia.

Z DŽUNGLE NA AVENIDE PRESIDENTE MASARYK
Hlavné mesto Mexiko City je mimoriadne rušné, živelné a ne-

smierne kontrastné. Keď sa vyberiete na pochôdzku mestom, 

ani sa nenazdáte a z tých najchudobnejších ulíc sa zrazu do-

stanete do tých najbohatších. Takou je napríklad vychýrená 

diplomatická štvrť Polanco. 

Hlavnú tepnu, paradoxne, tvorí Avenide Masaryk – Ulica 

Tomáša Garyka Masaryka. S množstvom reštaurácií, barov, 

kaviarní, kancelárií a luxusných obchodov je tým správnym 

miestom na stretnutia, zábavu či dobré nákupy. 

MEXIKO v skratke
Počet obyvateľov: 113,42 
milióna
Rozloha: 1 972 550 km2 
Mena: mexické peso
Náboženstvo: 
rímskokatolícke, evanjelické
Jazyk:  španielčina
Časový posun: 
-7 až -9 hodín
Doklady: cestovný pas

Riviera Maya – jedna z množstva exotických pláží karibského 
pobrežia Mexika na polostrove Yucatán.
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Ako sa dostal Masaryk do Mexika?
Názvy ulíc sú v Mexiku City pomenované podľa predstavite-

ľov a autorít z celého sveta. Avenide Masaryk nesie názov po 

prvom československom prezidentovi a tam, kde sa začína 

jej kruhový objazd, je umiestnená aj jeho socha v nadživot-

nej veľkosti.

DEDIČSTVO DOMINIKÁNOV
Po Brazílii je katolícka cirkev v Mexiku druhou najsilnejšou. 

Je to dedičstvo dominikánov, ktorí prišli ako prví do jeho cen-

trálnej časti a tu začali šíriť vieru. Spomienkou na nich je 

množstvo kostolov takmer s rovnakým názvom Santo Domin-

go. Chrámy sa zvnútra vyznačujú určitou strohosťou. Výnim-

ku tvorí azda len Katedrála Santo Domingo v Oaxace, ktorá je 

svojou vnútornou výzdobou považovaná za najkrajšiu v Stred-

nej Amerike. A hoci sú tu ľudia hlboko veriaci, neunikne vám 

ich rezervovaný vzťah k cirkvi. Veľká časť cirkevných nehnu-

teľností patrí totiž štátu.

GUADELUPANOS
Mexičania týmto pomenovaním prejavujú svoj nesmierne hl-

boký a vrúcny vzťah k Panne Márii Guadelupskej. Ich silná vie-

ra k tejto národnej patrónke Mexika presvedčila aj pápeža Jána 

Pavla II., aby svoj prvý pontifikát začal práve jej návštevou.

MOJE POSTREHY
Mexiko City má oficiálne hneď po New Yorku najviac múzeí 

na svete. V žiadnom prípade nevynechajte archeologické.

Vyskúšajte niektorú z množstva reštaurácií, ktoré ponú-

kajú vysoký štandard tradičnej kuchyne. Odporúčam 

reštauráciu Cardenal.

Z pamiatok odporúčam Olmécke hlavy, Pale-

nque a, samozrejme, pyramídy Slnka a Mesia-

ca.

Za oddychom sa treba určite vybrať do Can-

cúnu, ktoré pozdĺž svojho pobrežia až k mestu 

Tulum ponúka okázalé hotely, ale aj skromné 

turistické príbytky – dostupné skvelé.

Hasta luegos 

FAIRMONT 
MAYAKOBA *****
Hotel sa rozprestie-
ra priamo na po-

kojných karibských plážach Mayskej riviéry. Tento 
prepychový rezort pozostáva zo série nízko-
podlažných budov a z dvojposchodových viliek, 
ktoré sú inšpirované me-
xickou architektúrou. Tie sú 
prepojené vodnými cestami, 
ktoré obkolesuje tropický les. 
Raj na zemi dotvárajú profesi-
onálne služby v podobe spa, 
golfového ihriska El Camale-

ón a pre milovníkov aktívneho oddychu je tu 
druhý najväčší koralový útes na svete.

ROSEWOOD 
MAYAKOBA *****
Hotel obklope-
ný smaragdovo 
dýchajúcou zeleňou 
chránenej džungle 
a pokoj tohto miesta ohromujúcej prírodnej 
krásy pôsobí ako liečivý balzam. Rezort zaberá 
chránený výbežok Yucatánskeho polostrova 
a ozprestiera sa na malých ostrovčekoch obkole-
sených mangrovníkovými porastmi. Preto sa do 
apartmánov, spa, reštaurácií, na pláže či golfové 
ihrisko budete presúvať v luxusných člnoch. 

Viac info na www.satur.sk

PARADISUS RIVIERA MAYA *****
Novootvorený hotelový komplex je 
umiestnený v nádhernej malej zátoke 
a skladá sa z dvoch častí – La Perla 
a La Esmeralda. Nádherné prostredie 
dopĺňa luxusný interiér hotela, v kto-

rom vám je profesionálny servis non-
stop k dispozícii. Impozantne pôsobiaci 

rezort v sebe spája tradičnú kultúru so sú-
časnou. Avantgardné prvky sú s typickým ka-

ribským podtextom skvelo zohrané. Upokojujúca 
zelená vegetácia, 
jemný biely piesok 
a nekonečné more si 
vás podmania. 

Krajina starovekých indiánskych kultúr a slnkom 
zaliatych pláží – to všetko v sebe skrýva Mexiko. 
Dajte sa zlákať exotickou atmosférou, ktorá sa 
odohráva na Yucatánskom polostrove. Prepycho-
vé hotely, ale aj tiché zákutia a vzácne pamäti-
hodnosti, ktoré vás zvádzajú svojím mystickým 

nádychom mayskej 
civilizácie. 

Ak ešte stále 
váhate, CK SATUR 
vám svojimi tipmi 
uľahčí rozhodovanie.

Dovolenkový tip


