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Dobrodruha pripraveného ihneď vyraziť a spoznať 
tajomstvo čarovného slova „Amazonas,“ ktoré ešte aj 

dnes znie mojim ušiam magicky ako zaklínadlo. Práve to slovo 
a jeho priam mysteriózne volanie má na svedomí, že z hlbín 
mojej duše sa časom ozvala prastará, číra ľudská zvedavosť 
objaviť a spoznať na vlastné oči čaro tohto kraja a život miest-
nych ľudí. Sen z detstva sa mi naplnil a ja tu teraz stojím na 
brehu rieky Rio Madeira a chystám sa plaviť do mesta Manaus, 
pulzujúceho srdca amazonského pralesa. Očami dychtivo 
maľujem obrazy života okolo a žiadostivo hltám každý detail. 
Cítim teplo a poletujúce stebla trávy, vôňu lístia z neznámych 
exotických stromov, vidím čulých rybárov na malých loďkách 
premávať sa po čokoládovej hladine rieky, zatiaľ čo iní neúnav-
ne vyťahujú ulovené ryby na drevené móla pri brehu. Vietor mi 
jemne udiera do tváre, voda špliecha všade navôkol, slnečné 
lúče hrejú vysoké koruny tropických stromov, ktorých názvy 

znejú mojim ušiam ako milované slová lásky. Vzduchom sa 
jemne „vlní“ krásna portugalčina, ktorá neodmysliteľne dotvá-
ra „magickosť“ nespútanej Amazónie. „Bom dia amigo, como 
voce esta? Ta beleza,“ počujem z viacerých strán. Moje pocity 
sú tak príjemne hrejivé, že si pripadám ako dieťa, ktoré matka 
príroda hladí po tvári. Pohľad na túto úžasnú scenériu mi 
pripomenul impresionistického maliara Clauda Moneta a jeho 
známy obraz: Impresia, východ slnka. Dokonale by tu zapadol!

MAGICKÁ AMAZONKA - KRÁĽOVNA RIEK
Viac ako mesiac sa tu chystám túlať a prvých päť dní strávim 
na veľkej lodi plaviac sa v objatí zeleného pralesa. Úžasná vec! 
Moja cesta sa začína v meste Porto Velho, ktoré je považované 
za vstupnú bránu do brazílskej Amazónie. Kúpil som si lístok 
na palubu a hojdaciu sieť (hammaku) na spanie. „Odchádzame, 
konečne odchádzame,“ prebleslo mi hlavou, keď som počul 

Fascinujúca Amazónia ma odmalička lákala. Legendami opradené miesto 
mi od nepamäti zamestnávalo myseľ a prebúdzalo moju fantáziu, ktorú ešte 
viac podporovali romány od Julesa Verna a jeho „800 míľ po Amazonke.“ 
Neznámy, neprístupný a málo prebádaný prales, divokí Indiáni a mohutná 
rieka Amazonka vo mne vždy rozdúchali vnútorný oheň zvedavého cestovateľa.
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zvuk hučiaceho motora a vzďaľujúci sa breh. V zadnej časti 
lode ľudia stáli a lúčili sa so svojimi blízkymi. Upútala ma hlav-
ne mamička s dvomi deťmi, ktoré neúnavne so slzami v očiach 
kývali strácajúcim sa postavám na brehu rieky Rio Madeira. 
Práve tá patrí medzi tri najdlhšie a najvodnatejšie prítoky rieky 
Amazonky. Nekorunovaná „kráľovna riek“ ich má vyše 1 000 
a približne 20 z nich predstavujú veľké rieky o dĺžke 1 500 až 
3 000 km. Amazonka ma vždy fascinovala svojou veľkosťou (7 
062km), rôznorodosťou života a mohutnosťou. Je obdivuhodné, 
že jej povodie by pokrylo celú Európu a takmer celú Austráliu. 
Pramene Amazonky vyvierajú v peruánskych Andách, necelých 
200 km od brehov Tichého oceánu. Rieka je na niektorých 
miestach široká 20 km, ale na iných dosahuje šírku až 190 
km a v ústi dokonca úctyhodných 250 km. Do Atlantického 
oceánu sa vlieva s takou silou, že jej sladká voda preniká až do 
vzdialenosti 160 km od pobrežia. Rieka je preto právom označo-

vaná ako kráľovná všetkých riek. Autorom druhej najstaršej 
a súčasne najkvalitnejšej mapy Amazonky bol Samuel Fritz, 
jezuita českého pôvodu, ktorý na konci 17. storočia pôsobil ako 
hlavný veliteľ španielskych misií v Amazónii. Aj on sa plavil po 
rieke Rio Madeira ako ja práve teraz a uprene sledoval okolie. 
Rio Madeira v preklade znamená „rieka dreva.“ V období daž-
ďov sa totiž zdvihne hladina vody natoľko, že zaplavuje veľkú 
časť okolitého pralesa, kde strháva staré kusy kmeňov a lesného 
porastu. V tom čase je tak rieka plná plávajúcich kusov dreva. Je 
toho toľko, že sa rieka zmení na obchodné korzo. Drevorubači 
zachytávajú veľké kusy a transportujú ich do miestnych píl, kde 
sa menia na stavebné drevo. 

RADOSŤ DETÍ PLAVIACICH SA NA DREVENÝCH 
KANOE  
Vedľa mňa si zapáli cigaretu vysoký pán s jemnou plešinkou. 
„Krása, čo?“ Pričom pohybom hlavy ukazuje na prírodu 
okolo nás. Priateľsky mi podáva ruku a hneď sa dáme do reči. 
Volá sa Geraldo a je agronóm. „Pozri tam, vidíš tie plávajúce 
lode? Pracujú v nich hľadači zlata. Vo vnútri majú hydraulic-
kú pumpu, s ktorou odčerpávajú z dna rieky piesok, kamene 
a samozrejme zlato. Na ryžovanie používajú ortuť, čím si samy 
ničia životné prostredie. Im je to však jedno. Všetko to potom 
predávajú v malých mestách popri prúde rieky. Je to veľmi 
ťažká práca, ale nie je jej tu veľa.“ Nato si opäť potiahne 
z cigarety a prstom ukáže na malé drevené kanoe, ktorým deti 
manévrujú smerom k lodi. „Teraz sa dobre pozeraj, budú sa 
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rozdávať darčeky.“ Najskôr nerozumiem, ale potom vidím 
ako niektorí ľudia z lode vyhadzujú do vody rôzne sladkosti, 
keksy a čokolády balené v igelitovom vrecku. Plavíme sa rýchlo 
a preto vidím ako sa matka s dcérou snaží doplávať k lodi čo 
najbližšie, rovnako ako dvaja chlapci, ktorí mocne zaberajú 
veslami, aby sa aj im niečo ušlo. Aj ja som sa pridal k ostatným 
a podelil sa o svoje dve jablká. Keď som zbadal, ako ich z vody 
radostne vybrali, veľmi som sa v srdci potešil. Nakoniec sme si 
všetci navzájom  kývali, akoby sme sa poznali celé roky. Neskôr 
to pokračovalo aj vyššie na rieke, 
ale ľudia už svoje veci vyhádza-
li, a tak som videl aj niekoľko 
smutných tvárí. Neskôr, keď tma 
pohltila deň a hviezdy začali 
prebodávať jasnosť večera, zahral 
som si s miestnymi karty a spo-
znal niekoľko spolucestujúcich. 
Všimol som si, že niektorí chlapi 
si cestu spríjemňovali domácou 
„cachacou,“ čo je národná pálen-
ka vyrobená z cukrovej trstiny, 
ktorej chuť sa prirovnáva k rumu. 
Ja som pri bare popíjal studené 
pivo a zoznámil sa s Fredericom, 
ktorý spí v sieti priamo nad mojou 
hlavou. Loď je totiž zaplnená do 
posledného miestečka a spíme hlava vedľa hlavy. 
Nikto nemá priestor na vlastné súkromie, a preto 
sa oveľa ľahšie nadväzujú kontakty. Okrem toho, 
Brazílčania sú veľmi priateľskí, usmievaví a po-
hostinní ľudia. 

AKO SÚ DNES NA TOM INDIÁNI V BRAZÍLII? 
Ráno som sa tak dal do reči so starým zvráskaveným 
pánom Gilbertom, ktorému som priblížil svoj záujem o indián-
sku kultúru. Hneď nato o sebe hrdo vyhlásil: „Ja som Indián, 
priateľu.“ Vďaka tomu sme sa pustili do vášnivej debaty 
o aktuálnej situácii indiánov v krajine. „Indiáni to v Brazílii 
dnes nemajú veľmi ľahké. Častokrát sú vytesnení na okraj 
spoločnosti, ľudia si ich kultúru nevážia a považujú ich za 
lenivých, neschopných, nevzdelaných a dnes už aj alkoholikov. 
Iba málo asimilovaných indiánov sa prizná k svojmu pôvodu. 
Hanbia sa. Belosi k nim stále prechovávajú veľké predsudky 
a predstavujú si ich ako nahých, pomaľovaných bojovníkov 
s lukom žijúcich v pralese. Som učiteľ a v triede sa takmer nik 
neprizná, že je indián. Pretrváva stereotypné myslenie a klišé 

pohľad starý 30 rokov. Áno, naša kultúra je veľmi odlišná od 
tej dnešnej, ale počas svojho života som sa naučil, že „byť iný 
je normálne.“ Jeho slová na mňa hlboko zapôsobili. Na záver 
sa so mnou rozlúčil slovami: „Predstavte si strom. A či list nie 
je jeho súčasťou rovnako ako konár a nemajú spoločný kmeň 
a korene?“ Hovoril múdro a bolo cítiť, že na vlastnej koži po-
zná, aké je to bojovať za svoje práva a postavenie. Oprel som sa 
o zábradlie lode a zamyslel sa nad tým celým. Spomenul som 
si na ďalšie indiánske kmene žijúce na hraniciach s Peru, Vene-

zuelou a Kolumbiou, ktoré 
majú smrteľné konflikty 
s dealermi kokaínu, ktorí 
sa snažia nájsť pašerácku 
cestu naprieč džungľou. 
Iné zase bojujú s neľútost-
nými drevorubačmi, ktorí 
ilegálne vyrubujú drevo, 
čím zmenšujú ich prirodze-
né loviská a izolovanosť. 
A ešte sú tu zlatokopi, 
ktorí vo veľkom ťažia 
zlato a diamanty pomocou 
ortuti, ktorá znečisťuje 
amazonské vody. Netreba 
zabudnúť na nárast letecké-
ho ruchu spojený s ťažbou 

ropy a zemného plynu, výstavbu diaľnic na 
prepojenie odľahlých častí Amazónie a snahu 
postaviť obrovskú hydroelektráreň Belo Monte 
na rieke Xingu, jednom z prítokov Amazonky. 

Tá by mala za následok nielen presídlenie vyše 
20 000 pôvodných obyvateľov, ale aj rozsiahle 

ekologické katastrofy. Stále viac nadnárodných 
korporácií sa snaží ťažiť jej prírodné zdroje a iba málo 

ľudí zaujímajú fatálne následky na samotnú prírodu. Bohatstvo 
Amazónie je bohužiaľ aj jeho prekliatím. Mám z toho horkú 
chuť na jazyku. V porovnaní s minulosťou, keď Amazóniu 
kolonizovali Portugalci a vo veľkom zabíjali a zotročovali 
Indiánov, sa toho až tak veľa nezmenilo. Aj dnes sa snažíme 
iným kultúram vtlačovať našu pečať „civilizovaného“ spôsobu 
života. Natíska sa však otázka za akú cenu? Skromne si želám, 
aby sa čo najviac ľudí zaujímalo nielen o svoje blízke okolie, 
ale aj o život v ďalekých krajinách. Verím v dobro ľudí a zdra-
vú zvedavosť človeka. Nech už nás križovatka ciest zavedie 
kamkoľvek, vždy by sme sa mali snažiť vnímať život s otvore-
ným srdcom.  

Viac info na 
www.satur.sk

NÁŠ TIP

GRAND TOUR 
JUŽNOU AMERIKOU
19-dňový poznávací zájazd 

Ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, miestne prelety, vstupy do 
národných parkov, vláčik na Macchu 
Picchu, sprievodca
Termín: 8. 10. – 26. 10.
Cena od 3 690 EUR
Veľkosť skupiny: max. 16 osôb

TO NAJLEPŠIE 
Z BRAZÍLIE 
10-dňový poznávací zájazd

Ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, miestne prelety, sprievodca
Termín: 26. 10. - 4. 11.
Cena od 2 440 EUR
Veľkosť skupiny: max. 16 osôb


