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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 1/2011 

 
Milí členové Českého klubu cestovatelů, 
 
první letošní vydání našeho věstníku informuje o dalších nových knihách našich členů stejně 
jako o zajímavých akcích s cestovatelskou tématikou. Jsme rádi, že jsme Vás mohli tímto 
způsobem informovat o aktuálním dění na poli cestovatelském v uplynulém roce a doufáme, 
že tomu tak bude i v roce nadcházejícím. Děkujeme proto za Vaše podklady a podněty. 
Dovolte mi prosím popřát Vám příjemný a úspěšný Nový rok.  
Zuzana Bednářová 
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KNIHY:    

 
Představujeme Vám nové knihy našich členů 

 

Incawasi – sídlo bohů 
Autor:   Otto Horský 
 

Velký zájem o Peru, který se u autora knihy 
projevoval již od dětských let, ho přivedl ke 
spoluorganizaci expedice „Titicaca 2004, CZ“, 
která, kromě přírodovědeckých, topografických a 
socioekonomických studií, měla podat vizuální 
svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera 
Titicaca na prahu třetího tisíciletí, zejména o 
formě života a zvycích místních indiánských 
komunit. Kniha „Incawasi – sídlo bohů“, je 
rovněž jedním z výsledků studií realizovaných 
během expedice Titicaca. Jejich koncepce 
vycházela ze srovnávacích studií na jiných 
archeologicky významných lokalitách, které 
předcházely vlastním pracím  realizovaným 
následně na jezeře Titicaca. Mezi tyto patří 
zejména oblast kolem města Cusca, zejména 
Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo 
Machay, Ollantaytambo, Pisac, mezi dalšími. 
Hodnota některých pracovních hypotéz je 
demonstrována studiemi přímo v terénu. 
   Základní kapitoly knihy se věnují věhlasné 
architektuře Inků a materiálům, které používali 

pro výstavbu svých monumentálních staveb, jako jsou svatyně v Kenku, sklady potravin, 
administrativní a obranné stavby, jako jsou Sacsayhuaman, Incawasi a Tambo Colorado, mezi 
dalšími. Představení některých zajímavých ukázek je dokumentováno nejen fotografiemi 
autora knihy, ale i malbami malíře Karla Janáka. Autor knihy srovnává archeologické 
pozůstatky v Incawasi, poblíž města Huayatara, s podobnými ruinami v Machu Picchu, 
protože i zde používali Inkové kameny a bloky perfektně opracované na míru. Na tomto 
místě, na svahu před vstupem k ruinám, autor objevil na stěnách skalních formací skalní  
rytiny a kresby, pravděpodobně  náboženského významu. Ačkoliv v Peru, hlavně na Altiplanu 
v údolích mezi horami,  je podobných rytin  či skalních kreseb registrováno několik set, každý 
nový a dobře dokumentovaný objev je přínosem k lepšímu poznání předkolumbovských 
kultur. Skalní formace či bloky se skalními rytinami z této doby se většinou vyskytují 
v otevřené krajině, do níž jsou včleněny a jsou přístupné jakémukoliv návštěvníkovi. Proto, 
s dobrým úmyslem, autor knihy varuje před nekontrolovaným turismem a doporučuje 
přijmout rázná opatření k zabránění dalších škod. 
   Kniha rozšiřuje znalosti o stopách člověka a o předchozích kulturách, obývajících dnešní 
Peru. Svým obsahem se tak přidává k mnoha dalším písemným svědectvím, realizovaným 
českými výzkumníky a odborníky v minulosti i v současnosti. 
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Záhadné jezero Titicacaca Altiplano  

Autor: Otto Horský  

   Odborný zájem českých zemí o Latinskou 
Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím 
počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, 
na které navázal cestovatelský zájem a 
hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého 
a dvacátého století.  

   Realizovaný projekt expedice 
Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými 
odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl 
přednostně směřován k popisu současného stavu 
jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i 
společenskovědném rozměru. Studie byly 
zaměřeny zejména na historicko-topografický 
popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně 
obrazové dokumentace, od geografických a 
biologických souvislostí po zaznamenání 
současných informací o stavu dědictví hmotné 
kultury a společností obývajících břehy a ostrovy 
jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti 

člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004.  
    Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerikanistiky, která na sebe 
upozornila v posledním desetiletí  mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. 
Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi 
poblíž města Huayatara (O.Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného 
sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček,  2005). Kniha 
„Bájné jezero Titicaca“ je rovněž jedním z výsledků studií realizovaných během expedice 
Titicaca. Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává  populární formou vizuální 
svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních 
indiánských komunit. 
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Nosičem vody v Egyptě 

Autor: Otto Horský  
 

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast 
autora knihy na budovatelském táboře v Egyptě 
v roce 1966. Tato krátká, velmi dobrodružná, ale 
i poučná cesta byla prvním naplněním jeho tužeb 
po cestování a poznávání světa. Otto Horský si 
od dětství kladl otázku, proč je svět tak velký a 
rozmanitý a sám si na ni odpověděl: „Svět je 
proto tak velký, aby byl poznáván“.  

Tato krátká epizoda více než měsíčního pobytu 
v Egyptě v době poznamenané blížícím se 
válečným konfliktem  na Blízkém východě pro 
něj byla velkým zdrojem poučení na politickém 
kolbišti mezi mládeží ze západních a východních 
zemí a mezi mládeží ze zemí tzv. třetího světa, 
kteří střídavě kolísali mezi oběma ideologiemi. 

Autor prožil v Egyptě mnoho,  někdy i 
nebezpečná dobrodružství, získal  odborné  
zkušenosti z výstavby Asuánské přehrady, zpíval 
v rozhlase píseň na oslavu egyptského  

prezidenta Násira a jeden den byl i nosičem vody pro žíznivé účastníky pracovního tábora. 
Ale získal nejen první cenné zahraniční  zkušenosti. Díky účasti na budovatelském táboře 
navázal pevná přátelství, přesahující hranice času i vzdálenosti. 
 
 
 
Podrobné informace o dalších publikacích najdete na: http://www.ckc.cz/knihy.html
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Milan Rastislav ŠTEFÁNIK – významný cestovateľ a jeho 
nasledovníci 

Autor: František Kele  

  
Publikace poskytuje informace o málo známé a 
málo propagované dimenzi Štefánikova díla - o 
jeho cestách a výpravách. Sestavitel, komentátor a 
autor knihy František Kele ve své publikaci tak činí 
v naději, že mladí lidé budou výrazněji motivováni, 
aby poznávali Štefánika i jako vědce, politika, 
diplomata, spoluzakladatele naší státnosti a 
vlastenectví. Štefánikova cestovatelská aktivita je 
obdivuhodná. Stal se prvním známým Slovákem, 
který obcestoval svět. Trasa obou jeho cest okolo 
světa vedla zeměmi a oceány jak na severní tak i na 
jižní polokouli. Působil na všech kontinentech, 
kromě Antarktidy... Kniha poskytuje pohled i na 
města, kde na počest Štefánika postavili památníky, 
případně odhalili památeční desky. 
 V druhé části je malá encyklopedie významných 
slovenských cestovatelů, kteří byli a jsou 
motivováni Štefánikovým odkazem. Kniha může 
inspirovat mládež k tomu, aby se ve svých 
studijních, pracovních a zájmových aktivitách 
snažila v první řadě řídit Štefánikovým odkazem 
"věřit, milovat, pracovat..." 

 

Čilské poludníky 

Autor: František Kele  

 
Kniha je autentickou výpovědí autora, který Čile 
procestoval vícekrát. Popisuje nejzajímavější 
místa vytvořená přírodou jako je poušť Atacama, 
sopky Guallatiri, Osorno, Ostrov Robinsona 
Crusoa, Velikonoční ostrovy, které navštívil, 
stejně jako města a zajímavé lidi i krajany, se 
kterými se setkal. František Kele rozšiřuje a 
udržuje povědomí o našich vzácných rodácích 
působících v zahraničí - Matejovi Bencúrovi nebo 
Martinovi Kukučínovi a o Milanu Rastislavovi 
Štefánikovi. Společně se svými přáteli umisťuje 
umělecké artefakty na památných místech, kde 
tyto naše vzácné osobnosti žily a působily. 
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AKCE: 
 

Tomáš Beránek, člen klubu, Vás zve na Nepálské večery. 

 

Na nepálských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Nepálem  
a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi pod Himálajem. 

 

13. ledna 2011 od 18.30 hod.  
Himálajské centrum – Potala , Horovo nám. 3, Praha 8 

bude hostem večera na téma  
 

PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI 
cestovatel, novinář a fotograf  

Martin Mykiska 
 

 
 

který s manželkou a dvěma malými syny žil téměř půl roku v srdci Západního 
Himálaje. Své zážitky vylíčili ve stejnojmenné knize, jejíž reedice se objevila na 
pultech  (více na www.mykiska.cz).  
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20. ledna 2011 od 19.30 hod.  
klub Rybanaruby, Mánesova 87, Praha 2 

 
budou hosty večera na téma  

 

PŘES DHORPATAN DO DOLPA 
 

Alice a Vladimír Zelenkovi,  
kteří jezdí do Nepálu v rámci projektu Netradičně Nepálem 

 

 
 

 

Provedou nás krásnými, leč nejméně navštěvovanými trekovými oblastmi Nepálu 
jihozápadně a západně od osmitisícovky Dhaulágirí. 
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INFORMACE:  

 
Nové informace o výstavním projektu „Manang po 30 letech“  
 
Vážení přátelé, 
 
před časem jsem Vás informoval o našem výstavním projektu čerpajícím z  
nepálské horské vesnice "Manang po 30 letech",  a s některými z Vás jsme  
se setkali při pražské premiéře výstavy 18. listopadu v salónku   
restaurace Dahab. S výstavním souborem pak odletěl Michal Thoma 5.  
prosince do Káthmándú, kde jej instaloval na místní radnici a 9.  
prosince, u příležitosti mezinárodního festivalu horských filmů, zahájil. 
Jak to všechno dopadlo a vůbec, jak celý projekt probíhá, se dozvíte v  
podrobné zprávě i s obrazovou dokumentaci na našich stránkách:  
manang.thoma.cz 
Stránky jsou v češtině a angličtině a budeme je průběžně doplňovat.  
Stačí slova manang.thoma.cz zadat do vyhledávače a vše by se Vám mělo  
zobrazit. 
 
S nepálským pozdravem Namaste 
a se srdečným pozdravem 
 
                          Zdeněk Thoma 
 
 
 
Další ankety časopisu Treking  
 
Hora s nejkrásnějším výhledem v České republice a na Slovensku a další ankety. 
Budeme rádi, když se zapojíte a zašlete nám Váš "fan tip". 
 
Za redakci Trekingu  Ota Brandos 
 
Bližší informace naleznete na stránkách klubu: www.ckc.cz pod odkazem Akce – Co se kde 
děje 
 
 
Kompletní přehled akcí najdete na: www.ckc.cz v rubrice Akce – co se kde děje 
 
 
 
To je tentokrát z Českého klubu cestovatelů vše. Nashledanou příště ☺ 
 
 
 
 
V Brně dne 4. 1. 2011                               Zpracovala: Zuzana Bednářová 
 


