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zemské
Altiplano
Snovou krajinu fotografoval PAVEL SVOBODA
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Ať již bylo o bolivijské náhorní plošině řečeno, napsáno i nafoceno mnoho, jsou místa, která nepřestávají svou výjimečností fascinovat. Čím je Altiplano tak pozoruhodné? Barvy,
tvary a vzdálenosti zde nabírají zcela nový rozměr. Altiplano
je kraj abstraktního surreálna. Ateliér Salvadora Dalího.

B

Peru

Tichý
oceán

olívie je zemí, kde se matka příroda vyřádila v plné síle.
Jeden extrém střídá další, což nabízí ideální podmínky pro
dobrodružné cestování. Náhorní plošina Altiplano, v průměrné výšce 3600 až téměř 4000 metrů nad mořem, bývá
často nazývána Tibetem Jižní Ameriky. Vítejte v nekonečném prostoru vysokohorských plání. Rozkládá se mezi dvěma hlavními bolivijskými hřebeny And – rozeklanou Cordillerou Real východně a Cordillerou Occidental se šestitisícovými sopkami na západě.
Nejvyšší hora Bolívie – zaledněná sopka Sajama (6542 metrů) se tyčí
více než dva kilometry nad pouštními pláněmi Altiplana. Třídenní pěší
okruh národním parkem, obsahující i krátký vstup do Chile, vede přes
kouřící gejzírové pole, podél několika vysokohorských jezer a končí
v horkých termálních pramenech s famózním výhledem na mohutný
zaledněný kužel Sajamy. V okolí se pasou chundelaté lamy alpaky,
kocháme se výhledy na další sopky v okolí, tohle je to pravé Altiplano!
Jihozápadní část bolivijského Altiplana je mnohem více navštěvována turisty. Tří až čtyřdenní okružní jízda v džípech, vyrážejících
nejčastěji z městečka Uyuni přes největší solnou pláň světa Salar de
Uyuni, patří mezi největší přírodní atrakce celé Jižní Ameriky. Stojíme
na dně vyschlého jezera v nadmořské výšce 3650 metrů. Kolem dokola
není nic než mléčně bílé pláně nekonečné solné pánve na ploše 10 500
kilometrů čtverečních, což je přibližně rozloha Jihočeského kraje.
V takovéto krajině bez pevných horizontů přestává částečně fungovat
perspektiva. Člověk si zde v síti mnohoúhelníkových solných krust
přijde úplně ztracený. Pod námi leží desítky metrů silná vrstva soli.
Nad hlavami blankytně modrá obloha, často bez
jediného mráčku. S příchodem noci se mění
na jeviště absurdního dramatu neuvěřitelné
Brazílie
hvězdné oblohy. Na několika ostrovech,
které vystupují z moře soli, rostou obrovské, několik metrů vysoké kaktusy. Opouštíme Salar a tvrdá vrstva
soli přechází na kamenité a prašné
cesty. Vzdálenosti přejezdů
LA PAZ
jsou obrovské. Děsivě pustou
BOLÍVIE
měsíční krajinu oživují jezera
ALTIPLANO
s břehy spoře porostlými vyUyuni
sokohorskou vegetací. Různobarevné laguny s plameňáky jsou
Paraguay
jako z jiného světa. Vodní plochy
střídají odstíny netypických barev.
Altiplano je neskutečně
Chile
Argentina
0 km 400 km 800 km
skutečné.

 Jedno z nejvýše položených termálních jezírek na světě (asi 4500 metrů
nad mořem). Kombinace horké páry a mrazivého rána je neuvěřitelně
fotogenická.  Lamy pasoucí se při dramatickém západu slunce.  Gej
zírové pole El Tatio na chilské straně And (nadmořská výška 4300 metrů).
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Kvůli nadmořské výšce
a izolovanosti se bolivijskému
Antiplanu
Ameriky
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 Zaledněná sopka Sajama se tyčí nad stejnojmennou vesnicí s typickým kostelíkem.  Volně přístupné
mumie v malé jeskyni při úpatí sopky Tunupa na okraji slané pánve Salar de Uyuni.  Nekonečný prostor
Altiplana s mělkou lagunou a plameňáky.
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 Plameňáci oživují krajinu slaných různobarevných lagun.  Hřbitov vlaků u města Uyuni je v podstatě takové poetické
vrakoviště. Torza lokomotiv jsou volně přístupná a při západu slunce má tohle místo silnou atmosféru.  V noci vládne
na Altiplanu třeskutý mráz, noční teploty běžně klesají k mínus deseti stupňům pod nulou, a neuvěřitelná noční obloha.

Rádi bychom vás pozvali na MULTIMEDIÁLNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY PAVLA SVOBODY, který se vydal na sedmiměsíční cestu napříč Jižní Amerikou:
4. 4. PRAHA - PATAGONIE Divadlo za plotem od 19.00

18. 4. PRAHA - BOLÍVIE Divadlo za plotem od 19.00

6. a 28. 4. PRAHA workshop - Klub cestovatelů od 18.30

19. 4. BRNO - EKVÁDOR Café Práh od 19.00

12. 4. TURNOV - PATAGONIE Kino Sféra od 18.00
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Více informací najdete na www.photo-svoboda.cz

FOTO: VOJTĚCH VLK

OČIMA AUTORA

Jižní Amerika je neuvěřitelně pestrá. Téměř 8000 kilometrů dlouhé Andy se táhnou napříč podnebnými pásy a krajina každé andské země vypadá zcela jinak. Ekvádorské sopky střídají peruánské
zaledněné štíty s tyrkysovými jezery. Horské pouště v Bolívii a severním Chile přecházejí cestou
na jih do Patagonských ledovců a deštných pralesů mírného pásu. Právě Bolívie je pro mě zemí
nepostrádající určitý svéráz, který na cestách vyhledávám. Po tržištích pobíhají plnoštíhlé indiánky
v dlouhých sukních a komických buřinkách. Vymrznutí po trecích v Andách vyrážíme do amazonské
džungle, kde lovíme piraně či ochutnáváme housenky za společnosti aligátorů, želv, opic i říčních
delfínů. Rozeklané velehory, horníci ve středověkých štolách, všudypřítomné žvýkání koky, rozpadající se autobusy, indiánské tance a veselice. Na otištěných fotografiích vyobrazené Altiplano je jako
z neobydlené či neobyvatelné planety. Moc rád na to vzpomínám. A rád o to všem také vyprávím.
S každým dalším promítáním prožívám společně s publikem všechny zážitky znovu a znovu.

