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BIG TRIP

ÚPLNĚ NA JIH A JEŠTĚ O KUS DÁL

Když se něco jmenuje Tierra del Fuego 
(Ohňová země), asi tam ani nemůže být 
jinak než úžasně. Čistě technicky jde 
o kus země oddělený od zbytku Jižní Ameriky 
Magellanovým průlivem.

OHŇOVÁ ZEMĚ

Je zvláštní, že jeden se při psaní textu 

do outdoorového časopisu dostane 

do situace, kdy stojí před rozporem sko-

ro až ontologických rozměrů. Na jedné 

straně přirozená snaha myslet na vlastní 

prospěch, na druhé vědomí, že konat 

dobro a myslet na své bližní v duchu 
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před sebou máte úkol o tomhle místě 

napsat a riskovat, že si váš výtvor někdo 

přečte. A nejen to – že ho třeba popadne 

myšlenka podívat se tam také, když to 

tam je tak skvělé. Ovšem kde je psáno, 

že tenhle časopis berou do rukou jen 

milí a příjemní lidé? Co když, dejme 

tomu, 10 % z těch, kteří tyhle řádky prá-

vě čtou, patří spíš do kategorie jedinců, 

bez jejichž existence by lidstvo nijak 

dramaticky intelektuálně nestrádalo? 

Uf. Ale – zkusme to tedy risknout. 

Konec světa. Nebo Fin del Mundo, 

jak říkají místní. Mo(u)dří již asi vědí 

– bavíme se o Ohňové zemi, výspě 

jihoamerického kontinentu. „Kontinen-

tu“, to je důležité, protože Ohňová země 

je souostroví tvořené jedním velkým 

(i podle názvu), několika menšími a bez-

počtem mrňavých ostrůvků. Pevnina 

končí trochu jinde, a to už vlastně není 

Ohňová země, takže nás to na tomto 

místě nemusí zajímat – třeba zase jindy. 

Politicky se o tuhle ostrovní pohádku 

dělí Argentina a Chile, které se díky 

dávné i nedávné minulosti snesou jen 

proto, že jim nic jiného nezbývá. Jedni 

na druhé jsou naštvaní, závidí si, dělají 

si naschvály, ale spíš jde o politiku, 

která běžné smrtelníky zajímá čím dál 

tím méně; a hodně dělá nesmyslná ado-

race armády, která má v obou zemích 

významné postavení, byť doby, kdy 

vládla, jsou již naštěstí minulostí.

Divočina pár kilometrů 
za městem
Nejkratší cesta na jih vede přes Buenos 

Aires, případně Santiago. Záleží na tom, 

jak dlouho chcete „dole“ pobýt, co je 

váš nejzazší cíl a kolik máte peněz, 

samozřejmě. 99 % turistů, kteří zavítají 

do Ohňové země, přistanou v argentin-

ském přístavu Ushuaia na Isla Grande 

de Tierra del Fuego, jenžto se pyšní 

přídomkem „nejjižnější město světa“. 

A místní to zdůrazňují tím víc, čím víc 

vědí, že to není pravda. Ne že by v okolí 

na hlavním ostrově nebylo co k vidění, 

naopak, jen pár kilometrů za městem 

se můžete ponořit, místy doslova, 

do parádní divočiny. Naše cesta ale 

vede ještě dál. 

Ushuaia je přístav omývaný vodami 

legendárního kanálu Beagle. Tím se kdy-

si plavil Charles Darwin a jeho kámoši, 

když u vytržení zírali na rozmanitou pří-

rodu, která dodnes uchvacuje každého, 

kdo sem zavítá. Na jižní, chilské straně 

Beaglu, doslova pár kilometrů vzdálený 

leží ostrov Navarino.

A tam, nevím, jestli to říkat, ale... 

No, radši zůstaňte doma a koukněte se 

jenom na mapu, ale je tam fakt úžasně, 

řečeno hodně diplomaticky.

Dostat se tam můžete po vodě či 

vzduchem – to zase u ostrovů není nijak 

převratná informace. Co vás ale určitě 

zaskočí, je cena, která je všechno, jen 

ne přiměřená – za pár minut letadlem či 

loďkou dáte při hodně dobrých vyjed-

návacích schopnostech 100 dolarů – 

za jednu cestu. Můžete čekat na nějakou 

soukromou jachtu, která vás tam hodí 

za polovic, ale s tím se dá počítat jen 

velmi limitovaně. Jsou to vážně hříšné 

peníze, ale stejně jiná volba není.

Ono po obou stranách kanálu Beagle 

není zrovna levně – je to taková malá 

učebnice ekonomie. Malá konkurence, 

lokální monopoly, navíc cesta vede 

přes hranici, tedy zase politika, prostě 

všechno dohromady. Ale Navarino 

za to stojí. Jediným osídlením, o kte-

rém se vyplatí mluvit, je vojenská 

základna Puerto Williams, kde přebývá 

něco kolem půl třetího tisíce obyva-

tel. A právě Puerto Williams je tím 

nejjižnějším osídlením planety – což 

Argentinci považují od Chilanů za zlot-

Místní rozmanitá příroda uchvacuje 
každého, kdo sem zavítá.

křesťanské pospolitosti se jaksi má, a to 

v míře co nejvrchovatější. 

Představte si, že ostrůvek X v zemi Y 

na kontinentu Z vám přijde jako to 

nejlepší místo, které jste kdy viděli, 

a přes jeho odlehlost plánujete, že se 

tam určitě budete vracet. No a teď 
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takhle tady říkají místním dvěma obcho-

dům zvícím velikosti průměrné české 

večerky. Ale to základní tam seženete 

bez obtíží, byť nikoliv levně a už vůbec 

ne v nějakém závratném výběru.

Nejjižnější trek světa
Naprostou většinu těch, kteří se rozhod-

nou na Navarinu šlapat po svých, přita-

huje „nejjižnější trek světa“, jak ozna-

čuje zhruba pětidenní procházku 

kolem hřebene Cordon de los Dien-

tes průvodce Lonely Planet. Dejme 

tomu. Ale nejlépe uděláte, když si k tomu 

přidáte méně známý, ale o to lepší 

výšlap na jih ostrova k jezeru Windhond, 

ležícímu kousek od zátoky Windhond 

a napájenému skoro až nesnesitelně 

romantickou říčkou Windhond. Sem 

dojdete z města za dva dny a pohledy, 

které se vám naskytnou – tedy v případě, 

že budete mít kliku na počasí –, budou 

takové, že jim je obtížně rovno.

Skrovná nápaditost lokálního názvo-

sloví je totiž v nepřímé úměře k tomu, 

co zde uvidíte. Autor tohoto textu 

popatřil coby již notně nemladý jedinec 

na mnohé, ale cesta podél říčky Ukika, 

která začíná těsně za místní skládkou 

na východě P. Williams a vede přes sedlo 

Allinghi až na úplný jih ostrova, má tako-

vou atmosféru, že ji slovy může popsat 

jen hodně nadaný psavec, což želbohu 

není případ výše podepsaného. Skvělé 

navíc je, že obě trasy, tedy jak ta k jezeru 

Windhond, tak ta hlavní – tedy „Dientes“ 

– jsou výborně popsané ve speciálních 

průvodcích vydávaných chilskou vládou. 

Ty při troše štěstí seženete na informa-

cích v P. Wiliams – bohužel jsou zdarma, 

takže ne vždy jich je dost. Každopádně 

veškeré informace vám sdělí borec Luis, 

který se živí průvodcováním – všichni ho 

znají, takže příjmení není třeba.

Že je trasa detailně popsaná v prů-

vodci – skutečně každá ze značek je 

tam vyfocená a přesně popsaná –, 

neznamená, že půjdete po vyšlapané 

pěšince. Možná, pokud budete mít 

GPSku, podaří se vám všechny značky 

najít. Ale pokud také vyznáváte zásady 

pravověrného tundrosexuála, který 

by něco takového nevzal do ruky ani 

pod pohrůžkou kastrace, musíte se 

smířit s tím, že budete bloudit mnohdy 

podstatně více, než je zdrávo. Ale když 

je dobré počasí a schrastíte zmíněného 

průvodce, určitě dojdete. Ono dojdete 

Paso Virginia pár minut poté, co přestalo být počasí na tričko a kraťasy

V Ohňové zemi je krásně - zejména  
tehdy, když si tam něco pěkného  
přivezete s sebou

řilost; a Chilané v tom nejsou úplně 

nevinně, trochu naschvál to od nich 

byl. Každopádně primát mají oni. 

Městečko samotné nestojí za zmínku, 

snad jen to, že opravdu cítíte totální 

odlehlost a odloučenost od okolního svě-

ta – tedy nepočítáme-li internet a mobilní 

signál, to už je prostě samozřejmost. 

Navarino prý ročně navštíví cca 8000 

turistů, z nichž ¾ nevytáhnou paty z pří-

stavu – jen zakotví jachtu, doplní zásoby 

a zase tradá. A ten zbytek můžete potkat 

ve fantastické přírodě, která začíná 

na samém okraji Puerto Williams.

Přes všude citelnou provinčnost 

seženete v Puerto Williams prakticky 

všechno, co potřebujete: od paliva přes 

mapy až k čerstvému ovoci. Legrační 

jsou ovšem místní „supermercado“ – 
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i bez něj, jak se při první návštěvě 

poštěstilo autorovi textu, ale je to 

o fous větší vzrůšo. Každopádně to není 

nic pro kočárky – půjdete regulérním 

pabukovým pralesem, budete doneko-

nečna přelézat padlé stromy, přecházet 

bobří hráze (to je věc!!!), zapadat 

po kolena do podmáčených mechů 

a vůbec vychutnávat navarrskou příro-

du hodně zblízka a na vlastní kůži. 

Všechna roční období během 
jediného dne
Cestou na jih vás čeká fantastická 

vyhlídka na celý hřeben Dientes, a to 

z obou stran – těžko říct, odkud je 

to lepší. Nejvyšší bod cesty k jezeru 

Windhond je zhruba ve výšce 800 m n. 

m., hřeben dosahuje ještě o 300 m výš 

(ale to už je festovné lezení). Cestou 

najdete nepřeberné množství tábořišť 

s úchvatným výhledem, ale bacha 

na podmáčený terén – i místo na první 

pohled suché se po pár kapkách deště 

promění v pěknou bažinku. A počasí je 

zde vskutku nevyzpytatelné. Nachá-

zíte se zhruba na 55. stupni jižní šířky 

a celá Ohňová země je takřka neustále 

vystavována vichrům, na něž Evropan 

není úplně zvyklý. Ne že by i několik 

dnů nemohlo panovat bezvětří, ale také 

můžete během jednoho dne zažít všech-

na roční období, od trička a kraťasů 

po 20 cm sněhu, vše během pár hodin. 

Autor může nevěřícímu čtenářstvu 

doložit fotografi emi, má zde bohaté 

– a nezřídka notně vlhké – zkušenos-

ti s obojím. Není na místě riskovat, 

protože počasí může být zejména výše 

nad mořem – nejvyšší sedla šplhají až 

nad 900 m n. m. – i pro zkušené horské 

turisty poměrně nebezpečné. A prodírat 

se pabukovým pralesem v čerstvém 

mokrém sněhu je zážitek, bez nějž se dá 

s přehledem obejít.

Jak již bylo řečeno, ideální variantou 

toho, jak poznat z Navarina to nejlepší, je 

propojení cesty na jih ostrova s klasickým 

okruhem kolem Dientes. Vydaří-li se 

počasí, střídá jedna dechberoucí scenérie 

druhou, v takřka nepřetržitém sledu. Fan-

tastickým zážitkem je konečná u jezera 

Windhond, kde se nachází chatrč zvaná 

trochu vznešeně „Refugio Charles“. Je to 

tajuplné místo schované v pabukovém 

Půjdete regulérním pabukovým 
pralesem, budete donekonečna 
přelézat padlé stromy a přecházet 
bobří hráze.

Bobr není zvířetem, které by si hrálo s nějakými keříky - zvládne i dost velké kousky 

Vzhledem k tomu, že počasí může být 
v Ohňové zemi doslova jakékoliv, je 
potřeba nepodcenit vybavení a připra-
vit se na všechna roční období i v době 
místního léta. To neznamená péřovku, 
ale několik vrstev určitě ano. Na druhou 
stranu nepotřebujete nic z lezeckého 
vybavení, tedy pokud lézt vyloženě 
nechcete. Určitě oceníte vodě odolné 
boty. Naprostou nezbytností jsou dobré 
brýle a opalovací krém se silným fakto-
rem, protože nad Antarktidou je velká 
ozónová díra (byť se to dost dramaticky 
vyvíjí tím i oním směrem) a sluníčko 
hodně připaluje. 

Výbava
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pralese na břehu říčky, kde lovit pstruhy 

je skoro až nuda, jak snadno berou. Pár 

desítek metrů to máte k nádhernému 

jezeru a pár desítek kilometrů k Ostro-

vům Hornova mysu, nejjižnější výspě 

kontinentu, jejichž fantaskními siluetami 

se můžete kochat cestou k chatě i zpátky. 

A přímo u ref. Charles, na vzrostlém 

pabuku, malá, žluto-červená … nejjižněji 

umístěná turistická značka světa. Tedy 

aspoň jak se autor textu při pohledu 

na glóbus domnívá – ale ukažte mu, kde 

je nějaká jižnější.

Napojení na klasickou cestu kolem 

hřebene Dientes vás zavede až na 883 

metrů vysoký vrchol Monte Bettinelli, 

odkud máte opravdu přehled. Třeba 

i o pro běžného smrtelníka praktic-

ky nedostupné Darwinovo pohoří 

na západě ve fjordech Ohňové země. 

A na jihu krásně viditelné Ostrovy 

Hornova mysu – už jen tenhle pohled 

stojí za to vážit sem cestu. Klasický 

okruh je na místní poměry celkem 

značený, resp. když není sníh, nejsou 

s orientací až tak dramatické problémy. 

Ale zdálky viditelnou pěšinku i tady 

najdete jen zřídka – není to nic pro 

úplné začátečníky. 

Na cestu z P. Williams k jezeru Win-

hond a pak kolem Dientes si vyčleňte 

6 dnů a doufejte, že nepřijde sněhová 

vánice, která vás uvězní ve stanu 

i na několik dnů. A jen si užívejte pře-

krásná místa s tak romantickými názvy 

jako Paso Guérrico, Laguna Escondi-

da, Laguna Rocallosa, Paso Virginia, 

Laguna Los Guanacos, Paso Australia 

Vydaří-li se počasí, střídá jedna 
dechberoucí scenérie druhou.

Najít suché místo pro stan není vždy a všude úplně snadné

Z velkých evropských letišť do Buenos 
Aires či Santiaga. Odtud na jih do měst 
Ushuaia (argentinská cesta) nebo Punta 
Arenas (chilská cesta). Výhodné je cesto-
vání přes USA, i když vás čekají nepříjem-
nosti na vstupu do tranzitní zóny, 
ale vyjde to levněji, někdy i dost výrazně. 
Vzhledem ke vzdálenosti je těžké dostat 
se s cenou výrazněji pod 30 tisíc korun 
(míněno za cestu tam i zpět). A když 
chcete přímo na ostrov Navarino, pak 
místním letadélkem nebo člunem. K ceně 
pak připočítejte ještě nejméně 
3 tisíce, ale spíš víc.

Doprava

a další a další. Spát můžete všude, dřeva 

hromady, vody až až, lidé prakticky 

žádní, civilizace čistá nula, tedy i bez 

GSM signálu. Prostě ideální místo pro 

předsvatební cestu, abyste poznali, 

jestli je to ta pravá… Jen pozor, aby to 

poznala i ona.
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