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Clánek chce upozornit čtenáře na rozmanité 
aktivity našich krajanů, kteří se v časovém roz
mezí více než 300 let snažili určit prameny nej
většího světového veletoku. Na sklonku 17. stole
tí to byli čeští jezuité, na konci 20. století pak 
autor článku, který vedl do pramenné oblasti 
Amazonky tři expedice Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. 

Když jsem na sklonku roku 1988 začal s intenziv
ním kurzem španělštiny na zámku v Poděbradech, 
zdaleka jsem netušil, jak brzy budu tento jazyk potře
bovat. Shodou několika šťastných náhod jsem se v zá
ří roku 1989 dostal na pracovní cestu do Peru. V pří
letové hale letiště Jorge Chavéze v hlavním městě 
Limě mě uvítal tehdejší děkan Geografické fakulty 
Univerzity San Mat·cos, Prof. Dr. Carlos Pefíaherrera 
del Aquila. S panem profesorem jsme se dohodli na 
konání semestrové přednášky z hydrologie, kurzu 
ochrany vod a vybraných přednáškách z regionální 
geografie Evropy a tehdejšího Sovětského svazu. 

Můj zájem o Amazonku vlastně vzbudila kniha 
"Geografía General del Perú" ("Obecná geografie 
Peru"), v níž Dr. Pefiaherrera zpochybnil do té doby 
platné teorie o pramenech Amazonky. Za pramenný 
tok označil už v prvním vydání z roku 1969 řeku 
Carhuasantu, která vyvěrá na úpatí hory Nevado 
Mismi v pohoří Cordillera Chila. Svoji teorii opíral 
o měření délek řek na tehdy nových topografických 
mapách v měřítku 1 : 100 000. 

Ještě do konce svého půlročního pobytu jsem sti
hl pročíst několik článků s výsledky předchozích ex
pedic, které pro mě pan profesor vyhledával. Počá
teční zvědavost se pak změnila v naléhavou touhu. 
Tento muž ovlivnil můj život na dalších deset let. 
Do Peru jsem se vrátil až v roce 1995 se studentskou 
expedicí. I když j sme se tenkrát věnovali především 

filmování rozmanitých přírodních regionl1 a dáv
ných kultur, vydali jsme se i do údolí Carhuasanty 
a ocitli se asi 5 km od jejích pramenů . 
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Samuel Fritz - jezuita českého původu 
a autor mapy Amazonky 

Jedním ze silných motivl1 naší další expediční 
cesty v roce 1999 byla postava ne příliš známého 
jezuity českého původu Samuela Fritze, který se 
především v hispánském světě proslavi l jako autor 
první kvalitní mapy Amazonky. 

Po absolvování Filosofické faku lty Karlovy uni
verzity a Svatováclavského semináře vstoupil Fritz 
do jezuitského řádu . V roce 1683 byl spolu s J.Y. 
Richterem a J. Burgrem vyslán do misijní služby 
v tehdejší Západní Indii. Přes Janov, Sevillu, Cádiz 
a Kanárské ostrovy se dostali nejprve na ostrov Mar
tinique a poté do Cartageny v dnešní Kolumbii. Po 
strastiplném putování proti proudu řeky Magdaleny 
prošli postupně přes Popayán a Pasto až do Quita. 

Co. Cututl 
X 

5 416 Celá pramennii oblast: 57,1 km 2 

5 358 

Poté spluli po řece Pastaza na Marafíon a po něm až 
k soutoku s Huallagou. Proti jejímu proudu se vyda
li do sídla španěl ské misie v osadě La Laguna. 

V dalších letech S. Fritz postupně navštívil kme
ny Omaguů a Yurimaguů na dolním toku řeky Ma
rafíon, kmeny Ybanonů a Aizuarů při ústí Rio Ne
gro. Na jedné z cest po Amazonce byl zajat 
Portugalci a 18 měsíců vězněn v portugalské jezu
itské koleji v Pará při ústí Amazonky. Když se ko
nečně mohl vrátit ke své španělské misii, mapoval 
v roce 1691 během 1300 km dlouhé plavby jedno
tlivé přítoky Amazonky, ostrovy i indiánské osady. 
Po návštěvě španělského místokrále v Limě se 
v květnu 1693 zastavil na horním toku Marafíonu 
a popsal jeho prameny v horském jezeře Laurico
cha. Toto místo udává dodnes jako pramennou ob
last největšího veletoku planety např. prestižní 
New Encyclopaedia Britannica ve vydání z roku 
1998. 

Samuel Fritz byl prvním člověkem, který na 
svých cestách poznal celý hlavní tok Amazonky od 
pramenů Marafíonu až po ústí. V roce 1707 vyšla 
jedinečná mapa veletoku (druhá po Guillermo San
sonovi, avšak mnohem dokonalejší), jejíž podstat
nou část vyhotovil sám Fritz, přičemž pro zobraze
ní řeky Ucayali použil náčrtů Václava Richtera. Na 
svou dobu neobyčejně přesné dílo bylo pravděpo
dobně vytvořeno pouze za pomoci úhloměru. 

( Co. 0 1 0.000 

\ 5090 

Hydrografické 
schema 
pramenné oblasti 
Amazonky 

Co. Ajo-colluna 
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5 255 

X 
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ll GEOGRAFICK~ ROZHLEDY 4/2000 · 2001 



I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ucayali vystřídala Maraiíon 
Až do 50. let 20. sto letí byl za pramenný úsek 

Amazonky považován Marafíon. Téměř 250 let po 
zveřejnění mapy českého j ezuity v roce 1707 platila 
tedy jeho loka lizace pramenů Amazonky v ledovco
vém jezeře Lauricocha, v pásmu Cordillera Centra! 
Peruánských And. 

V 50. letech se však začaly objevovat údaje 
o tom, že druhá zdrojnice Amazonky - Ucayali , je 
výrazně delší než Marafíon. Oproti dřívější době, 

kdy délky toků byly určovány z map v měřítcích 1 : 
2 500 000 č i 1 : 1 000 000, se tehdy začalo měřit na 
mapách větších měřítek, tzn. zpravidla 1 : 200 000 
či 1 : 100 000. Tak mohly být zachyceny všechny 
výrazné říční zákruty a naměřené délky tokl1 se za
ča ly prodlužovat. 

Hlavní výsledky expedic Hatun Mayu 1999 
a Hatun Mayu 2000 

Cestě do terénu předcházelo měření délek řek na 
mapách a leteckých snímcích. Výsledky kartome
trických měření ukázaly, že hlavní zdrojovou oblas
tí řeky Apurímac je řeka Lloqueta , která vzni ká sou
tokem čtyř horských bystřin. Expedici Hatun Mayu 
1999 (kečuánsky "Velká řeka") absolvovalo pou
hých šest účastníkú, většinou nadšených amatérll, 
kteří si veškeré náklady hradili z vlastních prostřed

kll. Přesto byla mimořádně úspěšná . Poprvé za po-

moci přesných geodetických přístrojů byla změřena 

délka a průtoky řeky Carhuasanty. Dosažené výsled
ky - dosud největš í zjištěná délka toku a objevení 
zcela nového pramene- byly v Peru vysoce oceně
ny. Následovala dvacetičlenná česko-peruánská vý
prava Hatun Mayu 2000, která byla již finančně 
podpořena rektorátem Univerzity Karlovy v Praze 
a materiální výpomoc poskytla rovněž vláda depar
tamentu Arequipa v Peru zaplljčením šesti terénních 
aut. 
Během druhé expediční akce bylo provedeno de

tailní terénní měření délek stálých toků ve zbylých 
třech říčních údolích, která spolu s již dříve změře
nou Carhuasantou utvářejí řeku Lloquetu . Vedle to
ho byla vymezena hlavní konti nentální rozvodnice 
mezi Tichým a Atlantským oceánem, vypočtena plo
cha všech dílčích povodí a rovněž vyneseny podél
né profily všech studovaných toků . Na všech řekách 
byly též pravidelně měřeny průtoky vody. 
Pro určení hlavního toku byla vzata v úvahu násle
dující kritéria: 
- největš í délka stálého toku v nejsušším období ro

ku (zde červen a červenec) 
- nejvzdálenější bod, z něhož může teoreticky odté-

ci voda do Atlantského oceánu 
- největš í plocha povodí 
- nej větší prlltok před soutokem 
- nejvyšší nadmořská výška pramene 
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Na základě této analýzy bylo stanoveno: 
Carhuasanta má největší plochu povodí, v tomto 

povodí leží rovněž nejvzdál enějš í bod od ústí Ama
zonky do Atlantiku - hora Nevado Mismi (5628 
m n.m.). Pravý pramen Carhuasanty má největší vy
datnost (kolem 20 1/s). 

Ccaccansa je nejdelším stálým tokem a má též 
nejvýše položený pramen (5177 m n.m.). 

Apacheta má po soutoku s Ccaccansou a Silan
que největš í průtok, bez nich je však méně vodná 
a rovněž o pouhých několik desítek metrů kratší než 
Carhuasanta. 

Sillanque je sice výrazně kratší než předchozí to
ky, má však poměrně rozsáhlé povodí. 

Závěr: 

Podle našich výsledků nelze jednoznačně určit je
den hlavní pramen řeky Amazonky. Nejvíce kritérií 
hovoří pro řeky Carhuasantu a Ccaccansu. Přesto je 
podle našeho názoru vhodné hovořit o pramenné ob
lasti řeky Lloquety, kterou tvoří čtyři horské toky na 
severním úpatí pohoří Cordillera de Chila v peruán
ské Západní Kordilleře. 

Nejdelší průběh Amazonky lze označit následovně : 

Pramenná oblast - řeky Carhuasanta, Sillanque, 
Apacheta a Ccaccansa vytvářejí Lloquetu - ta pokra
čuje jako R. Chalamayo - R. Hornillos - jeho souto
kem s R. Santiago vzniká R. Apurímac. Ten na dolním 

Tabulka č. 1: Přehled názorů na lokalizaci pramenů Amazonky 

Autor Rok Pramen 

S. 1. Santos García 1935 Laguna Vilafro 

Michel Perr·in 1953 Cerro Huagra 

plk. Gerardo Diánderas 1953 CelTO Huagra - Río Monigote 

Helen a Frank Schreider 1968 Laguna Vilafro 

Nicholas Asheshov 1969 Nevado Minaspata 

Carlos Pefíaherrera 1969 Nevado Mismi - řeka 

del Aguila Carhuasanta 

Loren Mc Intyre 1971 Nevado Choquecorao 

Walter Bonatti 1978 Río Huarajo 

Jean Michel Cousteau 1982 Nevado Choquecorao 

Jacek Palkiewicz 1997 Nevado Quehuisha - údolí 
Zaniel l. Novoa Goicochea Apacheta 

Bohumír Janský (Expedice 1999 Nevado Mismi - řeka 

Hatun Mayu 1999) Carhuasanta 

Bohumír Janský (česko- 2000 Nevado Mismi - pramenná 
peruánská expedice oblast se zdrojnicemi 
Ha tun Mayu 2000) Carhuasanta, Ccaccansa, 

Apacheta a Sillanque 

Tabulka č. 2: Údaje o délkách Amazonky 

Jméno Stát Rok 

O. H. Walkey V. Británie 1949 

E. J. Devroey USA 1950 

C. Peiiaherrera Peru 1969 

J. Marcinek NDR 1978 

II AP - Iquitos* Peru 1980 

J. Cousteau Francie 1984 

J.C.P. Grande Brazílie 1985 

IGN- Perú** Peru 1989 

J. Marcinek, 
E. Rosenkranz Německo 1996 

P. Martini, 
J. Wagner Brazíl ie 1996 

* lnsti tuto para Ia lnvestigacion de Ia Amazonía Peruana 
**l nslituto Geografico Nacional del PerLI 
Zdroj: podle různých autorů 

Délka 
(km) 

65 17 

6595 

6762 

6510 

6885 

7025 

6571 

6762 

6516 

7062 

toku mění název na R. Ene a poté R. Tambo. Souto
kem řeky Apurímac s Urubambou vzniká Ucayali 
a po jejím soutoku s Marafíonem se poprvé objevuje 
název - Río Amazonas. 

Text a foto: Bohumír Janský, katedra fyzické 
geografie a geoekologie PřF UK Praha 

I. Jezero Lauricocha označil jako pramen Amazonky v roce 1693 
jezuita českého původu Samuel Fritz. Na kamenném bloku osadili 
členové expedice v roce 2000 Samuelu Fritzovi pamětní desku. 

2. Z ledovcového jezera ve výšce 5150 m n.m. vytéká levý pramen 
řeky Carhuasanty. Členové výpravy navrhli v roce 2000 peruánským 
úřadům, aby bylo jezero pojmenováno jako "Laguna Bohemia". 

3. Pohled z vrcholu Nevado Mismi na hlavní kontinentální rozvodí 
mezi Atlantským oceánem (vpravo) a Tichým oceánem. V pozadí 
nejvyšší vrchol na jihu Peru- Nudo Coropuna. 

4. Pravý pramen Carhuasanty vyvěrá ze skalní pukliny na úpatí Neva
do Mismi ve výšce 5155 m n. m. Ze všech měřených pramenů má 
největší vydatnost (kolem 20 1/s.). 
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