
 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Středisko ibero-amerických studií 

 

 

Diplomová práce 

 

Jana Pikousová, BA 

 

 

Indiáni Otavalo, obraz indiánské kultury v kontextu 

rozvoje turistického ruchu  

The Otavalo Indians, indigenous culture, in the context of the 

tourism industry 

 

 

Praha 2018 Vedoucí práce: Doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně 

citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci 

jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Praze dne ...............................   .......................................  

 Jana Pikousová 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování vedoucí práce  

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní docentce Mgr. Markétě Křížové, Ph.D., 

za trpělivost, vstřícnost, cenné rady a veškerou pomoc při psaní diplomové práce.  



 

Klíčová slova: Indiáni, Otavalo, trh, tržiště, Ekvádor, textil, cestovní ruch,  

 

Key words: Indians, Otavalo, market, Ecuador, textile, tourism 

  



 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá životem a tradicemi ekvádorských Indiánů Otavalo, a především 

se zaměřuje na vysvětlení toho, zda a jak je pro ně důležité uspět v moderním 

světě. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak Indiáni Otavalo sami sebe prezentují v kontextu 

rozvoje cestovního ruchu v Ekvádoru i ve světě, jaké prostředky k tomu používají, 

například na sociálních sítích a jakým způsobem se snaží pozvat turisty do oblasti 

Otavala. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky jsou použity především zahraniční literatura 

v angličtině a španělštině, dále internetové zdroje a sociální sítě. 

Z uvedených zdrojů vyplynulo, že pro Indiány Otavalo je velmi důležité uspět 

v moderním světě při zachování základních tradic a zvyklostí, které si po staletí 

nesou. Jsou velmi schopní prodejci a výrobci textilu. Indiáni cestují a prodávají 

své výrobky po celém světě. Město Otavalo je v současné době moderním 

městem, které turisté nemohou při návštěvě Ekvádoru vynechat. Například tržiště, 

na kterém Indiáni prodávali své výrobky již před příchodem Inků, bylo 

zmodernizováno tak, aby vyhovovalo moderním podmínkám. Je pro ně zásadní 

dodržování původních tradic a zvyků, které se ale často prolínají s nově přejatými 

moderními vymoženostmi techniky. I díky tomu, že Otavalové byli schopni přežít 

nadvládu Inků a posléze Španělů, naučili se, jak se přizpůsobit určitým 

podmínkám. Schopnosti přizpůsobit se využívají i v současné době například 

k přilákání turistů ke svému městu. Díky tomu se z řady Indiánů stávají bohatí 

podnikatelé a postupně se zapojují do všech oblastí života v Ekvádoru. Indiáni 

Otavalo již v současné době pracují ve všech profesích a někteří dosáhli i velkých 

mezinárodních úspěchů.  

  



 

ABSTRACT 

My thesis is about the life and traditions of the Otavalo Indians in Ecuador. It 

aims to explain how important it is for them to be succesful in the modern world. 

The goal of this thesis is to find out how the Otavalo Indians present themselves 

in the context of their development and advancement of the travel industry in 

Ecuador, and the rest of the world, and what kind of means they use to achieve it. 

An example of this can be the way they present themselves in social media and 

how they are able to attract tourists to Otavalo. 

To answer my research question I mostly used English and Spanish literature, 

internet resources and social media. 

For the Otavalo Indians, it is important to be successful in the modern world, so as 

to preserve old traditions. The Otavalos are recognised as extremely competent 

textile makers and retail sellers who travel the world selling their products. Today, 

Otavalo is a modern city and a popular destination for tourists visiting Ecuador. 

The Market Place, where products were sold before the Incas arrived, has been 

modernised in order to satisfy current needs. The Otavalo Indians are deeply 

connected to their traditions, and therefore blend them with new technological 

demands and advances. The Otavalos were able to survive the dominancy of the 

Incas and later on of the Spaniards, and thanks to that they learned how to adapt to 

certain conditions. Even Today they use the ability to adapt in order to attract 

more tourists into their city. In the present day, many of the Indians are successful 

entrepreneurs who continue to grow and expand into all spheres of life in 

Ecuador.  
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ÚVOD 

Poslední desetiletí přinášejí do života mnoho nových fenoménů, které mění 

životní styl celé planety. Jedním z důležitých paradigmat posledních let je např. 

proměna kvantity a kvality volného času, dále se hodně pozornosti věnuje 

i proměně fungování tradičních komunit, žijících po dlouhá předchozí období 

v určitém rytmu. Neméně důležitým tématem současnosti je prolínání kultur, které 

do značné míry vyplývá z výše zmíněných paradigmat. Ve své diplomové práci se 

zabývám propojením uvedených témat na příkladu ekvádorské indiánské 

komunity Otavalů. 

V Čechách této komunitě nebylo dosud věnováno příliš pozornosti, i když 

v okolním světě, resp. mezi odborníky i poučenou laickou veřejností, sledující 

iberoamerický svět, jsou Indiáni dobře známi. Především ve Spojených státech je 

již o studium tohoto etnika velký zájem. Indiáni Otavalo reprezentují svébytnou 

kulturu a životní styl, lišící se od ostatních zejména tím, že se dokáží zviditelnit 

a těžit ze své tradiční kultury, oděvu, hudby, jazyka a způsobu života, změnit za 

využití těchto atributů svůj život, zmodernizovat jej při zachování tradičních 

hodnot, a přivést na své území turisty z celého světa, a postarat se tak de facto 

sami o sebe o změnu svých životních podmínek, převážně k lepšímu. 

Cílem mé práce je v první řadě zjistit, jakými prostředky toho dosahují, co dělají 

pro svou pokud možno úspěšnou sebeprezentaci, kdo a jak jim v tom pomáhá, 

popř. co jim situaci ztěžuje. Je zároveň důležité stanovat, jaké je jejich postavení 

v rámci státu, kde žijí, tedy jak jim např. ekvádorská ústava pomáhá či brání 

v rozvoji. 

O Indiánech Otavalo jsem se poprvé dozvěděla v roce 2011 při sbírání informací 

o Ekvádoru, kam jsem jela studovat španělštinu.1 Komunita Otavalů mě velmi 

zaujala, svou svébytností, touhou přizpůsobit se novým poměrům a pomoci si 

sami k z jejich pohledu lepšímu životu. Proto jsem se rozhodla se jim věnovat 

detailněji. V roce 2014 jsem měla možnost oblast Otavalo přímo navštívit, abych 

na vlastní oči viděla, jak tito Indiáni žijí. Neměla jsem dost času ani prostředků 

                                                 
1 Ecuador. Lonely Planet Publications Pty Ltd., 2009, s. 132. 
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k tomu, abych se v komunitě pohybovala delší dobu, a tak jsem pouze využila 

možnost navštívit Instituto Otavaleňo de Antropología a krátce pohovořit s panem 

Plutarcem Cisneros Andradem, který se po celý svůj dospělý život aktivně zabývá 

historií města Otavala a jeho obyvatel. 

Viděla jsem místní obyvatele při jejich každodenních aktivitách – na tržišti, 

v ulicích. V muzeu jsem se více dozvěděla o jejich minulosti a tradicích. Město 

mě velmi překvapilo, protože bylo velmi moderní, čisté s dlážděnými ulicemi a na 

silnicích bylo možné vidět řadu moderních automobilů. Tradičně jsou Indiáni 

ztotožňováni s chudobou a uplatňují se v nekvalifikovaných profesích. 

V představách běžných Evropanů žijí na periferiích měst a v chudinských čtvrtích. 

Jejich vesnice by podle toho měly mít pouze prašné cesty a jejich obydlí být 

charakteristická velkou prostotou. Podle těchto představ by mělo pro ně být velmi 

těžké prosazovat své zvyky a tradice a začleňovat se tak do moderní společnosti. 

Můj dojem tehdy byl, že Indiáni Otavalo jsou zcela jiní. Podle vizuálního stavu 

jejich města se zdálo, že velmi rychle pochopili, že jejich zvyky, tradice a způsob 

života, je to, co je od ostatních obyvatel Ekvádoru odlišuje. Postupem času začali 

využívat všech dostupných prostředků, aby zúročili to, co je činí tak jedinečnými. 

Neplatí to samozřejmě bez výjimky pro všechny tamější obyvatele a pro vše, co 

ve svém životě dělají. Většinový dojem však je veskrze pozitivní. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem pracovala s rozličnými zdroji. Využila 

jsem jak tradiční, tištěnou literaturu, tak moderní média, která zejména vzhledem 

k vzdálenosti zkoumaného regionu a etnika, v něm žijícího, od střední Evropy, 

a menší možnosti práce přímo v místních podmínkách, byla mimořádně důležitá. 

K nim patří internetové zdroje jako jsou webové stránky, sociální sítě, a dále 

vizuální zdroje, zejména filmy. Mezi sekundární literaturou dominují tituly, 

vydané v zahraničí, které napsali autoři zabývající se studiem tohoto etnika. 

V českém prostředí nebyla Otavalům zatím věnována pozornost. 

Ve třetí kapitole bylo mým cílem uvést stručně charakteristiku Indiánů Otavalo. 

Zabývala jsem se teritoriem, které Indiáni obývají, a jazykem kečua2, v andské 

oblasti velmi rozšířeným. Tímto jazykem původně hovořili Inkové, ale pozvolna 

                                                 
2 Název jazyka se do češtiny někdy nepřepisuje, používá se ve tvaru ketchua, v práci pracuji 

s foneticky českým termínem. 
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se rozšířil do celé andské oblasti. Indiáni Otavalo, spolu s dalšími Indiány tento 

jazyk přejali a v současné době ho prezentují jako svůj původní jazyk. 

Dále jsou v práci stručně nastíněny důležité mezníky otavalské historie. Používám 

tradiční periodizaci a dělím toto období na několik základních částí: 

předkolumbovské období, nadvládu Inků, koloniální období a práci v textilních 

dílnách během nadvlády Španělů. Dále se pak text zabývá obdobím nezávislostí 

na Španělsku a 20. stoletím, kdy docházelo k propagaci indigenismu, což přineslo 

nový pohled na původní obyvatele, a posléze jsem se soustředila na Otavaly 

v posledních desetiletích. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na organizace, které se zabývají pomocí Indiánům 

obecně. Zajímala jsem se však samozřejmě primárně o to, jakou pomoc 

poskytovaly tyto organizace v Otavalu, a jak se díky tomu změnila životní úroveň 

Indiánů. V této kapitole je také obsažena krátká komparace životní úrovně jiných 

Indiánů s životním stylem právě zkoumaných Indiánů Otavalo. Pro kompletnost 

práce bylo také nezbytné vyhledat ekvádorskou ústavu a zjistit, zda a jaká mají 

Indiáni práva. Dále bylo pochopitelně potřeba zjistit, jaká práva byla v rámci 

ústavy pro Indiány uzákoněna. 

V další kapitole je zmapován aktuální cestovní ruch v Ekvádoru, a především 

v samotném regionu Otavalo. Nejprve jsem se zaměřila na to, kdy se zde objevili 

první turisté v našem slova smyslu. Dále pak, kdo jsou v dnešní době typičtí 

turisté, kteří se do Otavala vydávají, odkud získávají informace o Otavalu, a kolik 

jich do současné doby již Otavalo navštívilo. Také bylo důležité zjistit, jakým 

přínosem je v současné době cestovní ruch pro ekvádorskou ekonomiku. 

Jádrem zkoumání, a tedy jádrem celé diplomové práce, je kapitola, rozebírající 

formy sebeprezentace Indiánů Otavalo. Forem sebeprezentace je řada. Cílem 

kapitoly bylo vybrat nejpodstatnější z nich, tedy ty formy, které mají největší 

vypovídací hodnotu pro otázky, stanovené jako cíl diplomové práce Mezi takové 

lze zařadit, a tedy byly zkoumány, internetové stránky, například oficiální stránky 

města Otavalo, nebo stránky, prezentující cestovní ruch - otavalo.travel Vedle 

toho lze mezi podstatné formy sebeprezentace zařadit, pokud jde o instituce, 

lokální vzdělávací centra, muzea, cestovní kanceláře, kulturní centra. Z vizuálních 

sebeprezentačních prostředků byly sledovány propagační filmy nebo televize 
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a její programy, věnované Otavalům a jimi též převážně vytvořené. Komunita se 

též představuje i prostřednictvím řady osobností, které reprezentují své etnikum 

díky vymykajícím se výsledkům v některém oboru lidské činnosti. Ve výzkumu 

nebyly opomenuty ani turistické knižní průvodce. Pro práci bylo také důležité 

podívat se, zda se Indiáni jako komunita zviditelňují na sociálních sítích typu 

facebook, youtube, twitter a instagram. Na webových stránkách jsem hledala, 

kolik lidí stránku sleduje, nebo kolika lidem se líbí. Dále bylo zohledněno, 

v jakém jazyce jsou stránky napsané, zda ve španělštině nebo kečujštině, 

popřípadě jestli jsou stránky přeloženy i do dalších světových jazyků. 

Všechny dosud vyjmenované formy jsou vlastně až důsledkem rozvoje této 

indiánské oblasti, navázání kontaktů se světem a přizpůsobení se jeho rytmu. 

Důležitým prostředkem sebeprezentace jsou však i zcela prvoplánové, běžné 

záležitosti, jako jsou tradiční trh, textil, účes, oslavy, hudba, jazyk a také tradiční 

pokrm. V neposlední řadě jsem se podívala na způsob, jak jsou Indiáni schopni se 

přizpůsobit, a to sdružováním malých a středních podnikatelů, a také bylo 

sledováno, jak jsou schopni kombinovat tradiční medicínu s moderními 

lékařskými postupy, a to jak v oblasti vlastního zdravotnictví, tak i v medicínsko-

komerční sféře. 

Indiány Otavalo obdivoval již antropolog Aníbal Buitrón, autor knihy El Valle del 

Amanecer (Probouzející se údolí), který viděl v Indiánech Otavalo velký 

potenciál. Jeho název knihy pak lze symbolicky použít pro celkovou situaci 

kmene, a Otavalové se s tímto názvem stále ztotožňují, a sami ho ke své 

sebeprezentaci využívají. Toto jméno se objevuje jak na oficiálních webových 

stránkách města Otavala, tak i třeba v pojmenování hotelu nebo základní školy. 
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1 LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE 

1.1 Literatura 

Z hlediska zdrojů nebyla situace jednoduchá. Ideální by bylo získávat zdroje 

přímo na místě, v místních muzeích, knihovnách a archivech. Vzdálenost regionu 

tuto možnost vyloučila, a proto v úvahu přicházely dostupné literární a další 

zdroje, získatelné v našem prostředí, popř. prostřednictvím internetu. Jde – jak už 

bylo výše zmíněno – výhradně o publikace, vydané v zahraničí. Na prvním místě 

mezi nimi stojí Buitrónovo Probouzející se údolí, která se stala vlastně symbolem 

celé otavalské kultury.3 Anibal Buitrón byl prvním ekvádorským antropologem, 

který se zabýval Indiány Otavalo. Narodil se v Otavalu v roce 1914. Kniha vyšla 

v roce 1946 a je současně první knihou o Indiánech komunity Otavalo. Autor 

předpovídá, že indiánské komunity, které se nacházejí v blízkosti města Otavala, 

mají velkou budoucnost, z hlediska potenciálu ekonomického rozvoje.4 

Spoluautorem knihy je John Collier,5 který nashromáždil velké množství 

fotografií, použitých v knize, a dokumentujících život Otavalů v polovině 20. 

století.6 Kniha se sice nejvíce soustředí na ekonomický rozvoj Otavalů, ale 

zároveň obsahuje mnoho cenných informací a odkazů, přibližujících bohatou 

historii tohoto etnika. 

Nejvíce jsem využila knihu Lynn A. Meish, která je profesorkou antropologie 

v Kalifornii na Saint Mary College, a předkládá na Otavaly pohled ze zcela jiného 

úhlu než Buitrón.7 Kraj i obyvatele poznala zvnějšku, jako žena mnoha profesí, 

v pozici cestovatelky, stipendistky, průvodkyně, rozvojové pracovnice, učitelky 

textilních metod, vedoucí zahraničních studijních programů a sběratelky 

indiánských textilií pro různé muzejní expozice, tedy nahlížela na ně 

z velmi mnoha různých stránek. 

                                                 
3 Aníbal BUITRÓN, El valle de amanecer, Otavalo 2015 (1. vyd. 1946). 
4 A. BUITRÓN, s. 11. 
5 J. Collier Jr. byl významný fotograf, spolupracující s předními antropology, o něm např. 

https://www.flickr.com/people/johncollierjr/.  
6 A BUITRÓN, El valle de amanecer, s. 266. 
7 O ní viz https://www.stmarys-ca.edu/node/142376. 

https://www.flickr.com/people/johncollierjr/
https://www.stmarys-ca.edu/node/142376
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Lynn A. Meisch se věnuje studiu Otavalů už třicet let, a jako člověk, vychovaný 

v jiné kultuře, předkládá objektivnější a erudovanější pohled než Buitrón. Z jejích 

četných publikací jsem ve své práci použila knihu Andean Entrepreneurs8, která 

mapuje indiánskou diasporu v celém jejím rozsahu. Kniha je napsána na základě 

jejích vlastních zkušeností, nasbíraných během četných pobytů u Otavalů. Využila 

při psaní informace jak od místních obyvatel, tak z regionálních institucí, které 

Otavalové provozují. V této knize byly pro mou práci cenné zejména informace 

o rozvoji indiánského podnikání v oblasti textilu a hudby a údaje o nárůstu 

turismu v Otavalu. 

Opět jiný vhled do života sledované indiánské komunity poskytuje práce Davida 

Atienza de Frutos, Viaje e Identidad (Cesta a identita).9 David Atienza de Frutos 

je profesorem antropologie na universitě v Guamu.10 V knize se zabývá životem 

Otavalů v době globalizace a tvrdí, že tradiční kulturu je možné zachovat 

a naopak, že globalizaci je možné využít k vytvoření nové identity, jíž se pak lze 

prezentovat ve změněném, ztechnizovaném a jinak zmodernizovaném světě. 

Kniha se zabývá životem Indiánů Otavalo nejen v Ekvádoru, ale i v Madridu. Pro 

můj výzkum byly zejména důležité kapitoly o migraci, cestování a životě 

v zahraničí. 

Jedním z nejvýznamnějších propagátorů otavalské komunity a kultury, 

pocházejících přímo z jeho řad, je Germán Patricio Lema A. Je autorem zásadních 

textů o této kultuře, založených na jeho vlastních zkušenostech a rodinné tradici. 

Lema je Indián Otavalo, který procestoval Evropu a další části světa. Vystudoval 

jako jeden z nemnoha z otavalské komunity práva na Centrální univerzitě v Quitu. 

Jeho kniha Los Otavalos, cultura y tradiciones milenarias (Otavalové, tisíciletá 

kultura a tradice)11 je založena na vyprávění jeho rodiny a členů lokální 

komunity, z níž Lema pochází. Z této knihy jsou získány především podstatné 

                                                 
8 Lynn A. MEISCH, Andean Entrepreneurs, Austin 2001, 314 s. 
9 David ATIENZA de FRUTOS, Viaje e Identidad, La genesis de la élite kichwa-otavaleňa en 

Madrid Espaňa, Quito Abya Yala 2009, 247 s. 
10 O něm viz http://www.uog.edu/directory/david-atienza. 
11 Los Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias, Quito-Ekvador, 2005, 202 s., Kniha přístupná na 

https://books.google.lk/books?id=wy6w6zw5BAoC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lema+a+patricio+lo

s+otavalo&source=bl&ots=YFfEYaxNih&sig=XLgvwpAV4flSxUgjMu2hO0kcpv4&hl=cs&sa=X

&ved=0ahUKEwju2InJ0MfVAhVJuRQKHX6-

BCcQ6AEINzAG#v=onepage&q=lema%20a%20patricio%20los%20otavalo&f=false.  

http://www.uog.edu/directory/david-atienza
https://books.google.lk/books?id=wy6w6zw5BAoC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lema+a+patricio+los+otavalo&source=bl&ots=YFfEYaxNih&sig=XLgvwpAV4flSxUgjMu2hO0kcpv4&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwju2InJ0MfVAhVJuRQKHX6-BCcQ6AEINzAG#v=onepage&q=lema%20a%20patricio%20los%20otavalo&f=false
https://books.google.lk/books?id=wy6w6zw5BAoC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lema+a+patricio+los+otavalo&source=bl&ots=YFfEYaxNih&sig=XLgvwpAV4flSxUgjMu2hO0kcpv4&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwju2InJ0MfVAhVJuRQKHX6-BCcQ6AEINzAG#v=onepage&q=lema%20a%20patricio%20los%20otavalo&f=false
https://books.google.lk/books?id=wy6w6zw5BAoC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lema+a+patricio+los+otavalo&source=bl&ots=YFfEYaxNih&sig=XLgvwpAV4flSxUgjMu2hO0kcpv4&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwju2InJ0MfVAhVJuRQKHX6-BCcQ6AEINzAG#v=onepage&q=lema%20a%20patricio%20los%20otavalo&f=false
https://books.google.lk/books?id=wy6w6zw5BAoC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lema+a+patricio+los+otavalo&source=bl&ots=YFfEYaxNih&sig=XLgvwpAV4flSxUgjMu2hO0kcpv4&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwju2InJ0MfVAhVJuRQKHX6-BCcQ6AEINzAG#v=onepage&q=lema%20a%20patricio%20los%20otavalo&f=false
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informace o indiánských svátcích a tradicích, které jsou jednou z podstatných 

forem sebeprezentace komunity. 

Kniha Rudi Colloredo-Mansfelda, The Native Leisure Class12, je psána z pozice 

fotografa a antropologa. V knize popisuje proces, jak se z Otavalů pomalu stává 

„indiánská střední třída“, a jak díky globalizaci získávají novou identitu. Rudi 

Colloredo Mansfeld působí jako profesor antropologie na univerzitě v Severní 

Karolíně.13 Ve svých publikacích sleduje převážně Indiány, žijící v horských 

oblastech Ekvádoru. K otavalské komunitě jsem z uvedené knihy čerpala 

především informace o výrobě a zpracování tradičních oděvů. 

Profesor Rickard Lalander je politolog, působící na univerzitách v Helsinkách a ve 

Stockholmu. V knize Retorno de los runakuna: Cotacachi y Otavalo.14 popisuje 

aktivity na poli občanských aktivit a politiky. I ve svých dalších publikacích se 

zaměřuje především na prosazování demokracii v andské oblasti a také na 

indiánský politický aktivismus. V uvedené knize jsem nalezla důležité informace 

o hnutí Pachacutik a o dalších politických organizacích. Druhá část knihy, 

věnovaná rozhovorům mezi profesorem Lalanderem a Indiány, jde už mimo 

hlavní téma mé práce. 

V článku Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Hernána 

Jaramillo Cisneros15, jsem nalezla cenné informace o textilních dílnách v Otavalu. 

Hernán Jaramillo Cisneros je jedním ze zakladatelů Institutu Otavaleňo de 

Antropología a historik, který se dlouhodobě zabývá tradičními motivy na 

výšivkách Indiánů.16 

V indiánských komunitách, třebaže (nebo právě proto), že se modernizují 

a přizpůsobují současnému světu, najdeme i mnoho negativních jevů s tím 

spojených. Moje práce se zabývá sebeprezentací Indiánů Otavalo, jejímž ideálním 

                                                 
12 Rudi COLLOREDO-MANSFELD, The Native Leisure Class. Consumption and Cultural 

Creativity, Chicago 1999, 263 s. 
13 O něm http://anthropology.unc.edu/person/rudi-colloredo-mansfeld/.  
14 Rickard LALANDER, Retorno de los runakuna: Cotacachi y Otavalo, Abya Yala 2010, 350 s. 
15 H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance 26, 

Otavalo 2010, s. 29-54. 
16 Juan Carlos MORALES, Hernán Jaramillo, un artesano tejedor de testíles geométricos, 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-norte/1/hernan-jaramillo-un-artesano-tejedor-de-

textiles-geometricos. 

http://anthropology.unc.edu/person/rudi-colloredo-mansfeld/
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stavem by měla být pozitivní propagace kultury, a proto jsem se příliš 

nesoustředila na problémy, se kterými se Indiáni také setkávají. Mezi velké 

problémy patří např. alkoholismus, dlouhodobé odloučení od rodiny při cestách za 

prací, nebo nutnost přežít a začlenit se do společnosti a životních standardů jiné 

země. Pouze okrajově jsem ve své práci zmínila knihu od Lynn A. Meisch, 

Gringas y Otavaleňos17, ve které je možné nalézt informace o vztazích bílých žen 

tzv. gringas a otavalských Indiánů.  

1.2 Další zdroje 

Instituto Otavaneňo de Antropología 

Prameny k diplomové práci jsem hledala i jinde, ačkoli vzdálenost – jak jsem výše 

zmínila – neumožnila studovat na místě. Díky moderním technologiím bylo 

možné se přenést do zkoumaného regionu a informace čerpat např. z webových 

stránek. Jedním z nejpodstatnějších mimoliterárních zdrojů pro práci je Instituto 

Otavaleňo de Antropología a jeho aktivity jako instituce, která udává směr 

v sebeprezentaci Otavalů. 

Obrázek č. 1. Instituto Otavaneňo de Antropología 

 

Zdroj:18 

Institut byl založen v roce 1966 a jeho cílem je zmapování kulturně 

antropologické historie regionu a tradic původních obyvatel. Během posledních 

30 let byly získány informace o původním folkloru, etnické hudbě, archeologii, 

                                                 
17 Lynn A. MEISCH, Gringas and Otavaleňos, Changing Tourist Relations, Annals of Tourism 

Research 22, č. 2, 1995, s. 441–462. dostupné na 

https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_

relations, navštíveno 25. 1. 2017. 
18 http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/publicaciones/30-instituo-otavaleno-antropologia.html, 

10. 10. 2017 

https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_relations
https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_relations
http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/publicaciones/30-instituo-otavaleno-antropologia.html
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sociologii a o historii regionu a jeho obyvatel. První knihou, vydanou na institutu, 

byla výše již vícekrát zmíněná Buitrónova kniha, El Valle de Amanecer, vydaná 

současně ve španělštině a angličtině. Znovu se tady ukazuje, že tato kniha má pro 

celé etnikum epochální význam, protože položila základ pro jeho prezentaci, 

a protože byla napsána příslušníkem kmene, zároveň je nejznámější knižní 

sebeprezentací národa. Institut byl založen do jisté míry jako reakce na celkové 

společenské dění v Ekvádoru. V 60. letech 20. století totiž v Ekvádoru vzniklo 

hnutí Tsantismo, které sdružovalo především mladé lidi, odmítající západní 

kulturu, a naopak navštěvující, a tím podporující taková malá města, jako 

například Otavalo, místa se zachovanou vlastní tvář. Obraceli se ke znalosti 

původní společnosti a jejích kořenů i každodennosti. Zakládající členové institutu 

chtěli podpořit bádání o svém kmeni a prostřednictvím objektivních výzkumů 

a jejich zveřejňováním jej i odpovídajícím způsobem prezentovat. Nově založený 

institut se ale neměl zabývat pouze indigenismem ani folklórem, ale měl se 

zaměřit na antropologii regionu v nejširším slova smyslu. Gabriel Garcés, 

Gonzalo Rubio Orbe, Aníbal Buitrón a Víctor Alejandro Jaramillo, mladí muži 

z Otavala, kteří se zabývali studiem sociálních věd, byli také ovlivněni tímto 

hnutím.19 

Společně se založením institutu bylo zahájeno vydávání časopisu Sarance, 

věnujícího se otavalovským tradicím.20 Časopis má k 7. 10. 2017 celkem 38 čísel. 

Institut jsem během svého pobytu v Otavalu krátce i navštívila, měla jsem 

možnost pohovořit s ředitelem a zakladatelem institutu Plutarcem Cisneros 

Andradem, jehož rodina patří k nejstarším rodinám v Otavalu a jejíž členové přišli 

do Otavala před 500 lety.21 Většinu poznatků zmínek o Institutu však práce čerpá 

z jeho internetových stránek a z časopisu Sarance. 

Založení institutu a později přítomnost indiánských obchodníků v mnoha zemích 

světa vzbudilo zájem o studium historie a života Indiánů Otavalo. Autoři, mezi 

které patří Villavicencio Rivadeneira, Chantal Caillavet, Aníbal Buitrón a další 

                                                 
19 P. ANDRADE, Un caso en el contexto cultural ecuatoriano. Sus aportes al desarrollo de la 

Antropologia, contemporanea, s. 10 a 11. 
20 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad s. 25. 
21 Vlastní rozhovor. 
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zachytili historii a kulturu Indiánů Otavalo, což dopomohlo k tomu, že širší 

veřejnost získala povědomí o Indiánech Otavalo22.  

Internetové zdroje 

Internet poskytuje širokou škálu možností, jak získat informace. Práce s ním je ale 

poněkud dvojsečná, protože na první pohled nepřeberné množství informací skýtá 

velké riziko jejich nevěrohodnosti, leckde účelového uvedení a hlavně – z pohledu 

autora diplomové práce – jejich často obtížné ověřitelnosti. Je třeba s nimi tedy 

počítat, ale pracovat obezřetně a co nejkritičtěji. 

Pro zodpovězení své otázky jsem využila především ty internetové zdroje, jejichž 

provozovatel nebo zřizovatel vzbuzoval důvěru jako státní nebo jinak věrohodná 

instituce. Zaměřila jsem se například na oficiální stránky města Otavala, filmy, 

muzea a lokální vzdělávací instituce. Na internetu jsem našla i propagační filmy, 

zobrazující život v Otavalu a poskytující tak další typ pramene – obraz. Tento 

zdroj je cenný zejména proto, že vizualizace dá divákovi možnost samostatně jej 

vyhodnotit a případné komentáře si samostatně zasadit do nějakého rámce, 

přijmout je, nebo odmítnout. Cíleně jsem se zajímala především o filmy, ve 

kterých Indiáni sami hovoří o svém životě a o svých tradicích. Zhlédla jsem 

několik filmů a vyhodnotila jejich obsah z hlediska výpovědní hodnoty pro 

informace o sebe prezentaci Indiánů Otavalo. 

Nejrizikovějším zdrojem informací byly sociální sítě. Sice je zajímavé a důležité 

podívat se na aktivity Indiánů na facebooku, instagramu apod., ale z hlediska 

využitých pramenů, je tento ten nejméně důvěryhodný, protože je nejsnáze 

manipulovatelný. 

  

                                                 
22 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad s. 26. 
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2 ZASAZENÍ OTAVALŮ DO ČASU 

A PROSTORU 

2.1 Teritorium obývané Otavaly 

Kanton Otavalo se nachází v provincii Imambura v regionu Sierra Norte na severu 

Ekvádoru, blízko hranic s Kolumbií. V současnosti zde žije 110 461 obyvatel, 

z toho je 44 536 ve městech a 65 925 na venkově. Oficiálními jazyky jsou zde 

španělština a kečujština.23 Otavalo se označuje celá etnická skupina Indiánů. 

Otavaleňo znamená v místním jazyce muž a otavaleňa žena.24 

Kanton Otavalo má rozlohu 579 kilometrů čtverečních. V Ekvádoru patří tento 

kanton ke středně velkým a jeho rozlohu je možné přirovnat k rozloze Prahy.25 

Venkovské obyvatelstvo žije v přibližně 75 malých komunitách, které jsou 

roztroušeny v údolí a také v Otavalu, Cotacachi, Ibaře a Quitu. Další komunity 

najdeme usazené také v dalších zemích Latinské Ameriky, v USA a v Evropě.26 

Hlavní město San Luis de Otavalo leží 110 km od hlavního města Ekvádoru, 

Quita, v nadmořské výšce 2 565 metrů nad mořem. Úřad starosty města 

v současnosti vykonává Gustavo Pareja Cisneros, vzděláním právník.27 Žije v něm 

kolem 41 000 obyvatel. Obyvatelstvo celého kantonu je tvořeno Indiány, míšenci 

a jen minimálně Afroekvádorci.28 Ve městě Otavalo např. žije 57 % Indiánů, 40 % 

míšenců, 2 % mulatů nebo s africkými předky a 1 % bělochů.29 

Celý kanton má z hlediska přírody a jejího utváření velmi členitý charakter. Údolí 

obklopují sopky, jejich tvary a aktivita výrazně přispívá k probuzení lidské 

fantazie, a díky tomu jsou podstatnou součástí místního folkloru. Na východě se 

                                                 
23 Informace dostupné na http://www.otavalo.gob.ec, navštíveno 17. 3. 2017. 
24 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 18. The term „Otavalos“ refers to the ethnic group as a 

whole, „Otavaleňos“ refers to male Otavalo indígenas, and „Otavaleňas“ to female Otavalo 

indígenas. Nonindigenous residents of Otavalo can aslo claim to be „Otavalos“, but they are much 

more likely to say they are .„from Otavalo“ to distinguish themselves from indígenas. 
25 Informace dostupné http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-hlavniho-mesta-

prahy-7279.html, navštíveno 13. 9. 2017. 
26 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 11–12. 
27 Informace dostupné na http://www.otavalo.gob.ec/alcalde.html, navštíveno17. 3. 2017. 
28 Informace dostupné na http://www.otavalo.gob.ec, navštíveno 17. 3. 2017. 
29 Informace dostupné na www.otavalo.travel.com, navštíveno 21. 9. 2017. 

http://www.otavalo.gob.ec/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-hlavniho-mesta-prahy-7279.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-hlavniho-mesta-prahy-7279.html
http://www.otavalo.gob.ec/alcalde.html
http://www.otavalo.gob.ec/
http://www.otavalo.travel.com/
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nachází Taita (Otec, Mužská hora) Imbabura o výšce 4 557 m. n. m. Dalším 

vrcholem, na který v tradicích často narazíme, je na západě Mama Cotacachi 

(Matka hora) s výškou 4396 m. n. m. Na jihu leží hora Urcu (výška 4263 m. n. 

m.), označovaná v mytologii jako jejich dítě. 30 Sopečná půda je zde velmi úrodná 

a díky dostatečnému počtu srážek je v údolí dostatek vegetace a je zde také velmi 

příjemné klima.31 

Oblast, která se dnes nazývá provincie Imbabura, zahrnuje právě obdělávané 

území mezi Andami, a dále pustiny i vysoké hory, kde se nacházejí vysokohorské 

lesy, a Zahrnuje v podstatě pohoří západní Cordillera. 

Obrázek č. 2. Oblast Imbabura 

 

Zdroj:32 

                                                 
30 Inside Guides: Ecuádor and Galápagos. 
31 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 11 – 12. 
32 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelm

undo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-

2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-

qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091, navštíveno 26. 7. 2017. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelmundo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelmundo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelmundo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelmundo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskKqz6KbVAhUCOhQKHQZoAa8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexplorandoelmundo.com%2F2011%2F10%2F01%2Fecuador-2004%2F2%2F&psig=AFQjCNGy7XbVGDKBgq-qszv9A_CyvTH5Qw&ust=1501153948426091
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2.2 Původní umístění Otavala 

Dnešní území však s největší pravděpodobností nekoresponduje s původní oblastí, 

obývanou Otavaly. Původní předhispánské centrum Otavala se nacházelo 

pravděpodobně na území farnosti San Rafael na břehu jezera San Pablo. Jako 

součást koloniálních reforem toto staré centrum bylo zrušeno a obyvatelé byli 

okolo roku 1578 nebo 1579 přestěhováni do nového města San Pablo. Koloniální 

město Otavalo bylo založeno na území, které obývali Indiáni Sarance.33 

Obrázek č. 3. Původní umístění Otavala 

 

Zdroj:34 

                                                 
33 Chantal CAILLAVET, Etnias del Norte, dostupné na http://books.openedition.org/ifea2856.  

Otavalo y Sarance: la ubicación del Otavalo prehispánico In: Etnias del Norte: Etnohistoria e 

historia del Ecuador (en ligne). Lima: Institut francais ďetudes andines, 2000 (navštíveno 8. 9. 

2017). 
34 Otavalo a okolí z knihy Lynn A. Meisch, Andean Entrepreneurs, str. 18. 

http://books.openedition.org/ifea2856
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2.3 Jazyk 

„Jazyk je mostem ke komunikaci mezi lidmi, aby si mohli rozumět a rozvíjet své 

vesnice“.35 

Oficiálním jazykem Ekvádoru je španělština. Doma nebo ve své komunitě Indiáni 

Otavalo hovoří jazykem kečua. V současné době jsou Otavalové schopni se 

domluvit také dalšími jazyky, například anglicky, japonsky nebo německy, podle 

toho, kde žijí. V těchto zemích Indiáni také často organizovali kurzy kečujštiny 

pro zájemce, kteří by měli zájem se tento jazyk naučit. V Ekvádoru také existují 

dvojjazyčná centra, profesoři, kteří hovoří dvěma jazyky, a používají se speciální 

materiály k výuce v kečujštině36. Kečujština, kterou hovoří Indiáni, je dědictvím 

nadvlády Inků. Navíc se ještě smísila s původním jazykem, kterým hovořili Indáni 

v této oblasti37. 

Kečujština se v andské oblasti začala rozšiřovat již během nadvlády Inků a po 

dobytí Španěly se její rozšíření ještě zintenzívnilo. Misionáři, kteří se dostali do 

andské oblasti po ovládnutí oblasti Španěli, považovali kečujštinu za oficiální 

jazyk všech Indiánů, kteří zde žili. Na venkovských školách se vyučovalo 

v kečujštině, během bohoslužeb se kázalo v kečujštině, a bylo určeno, jak se bude 

přepisovat kečujština do latinky. Tato situace ale skončila již v 18. století.38. 

Následující vývoj vedl k tomu, že dnes v Andách existují dva typy kečujštiny. 

Kečujština v Ekvádoru se liší od kečujštiny peruánské. V Ekvádoru se ještě 

rozpadá na tři dialekty. Otavalové svému dialektu říkají runa shimi – jazyk lidí. 

Španělština měla na kečujštinu velký vliv, ale dodnes používají v Ekvádoru slova 

z kečujštiny i lidé, kteří kečujsky nehovoří. Například z tohoto původního jazyka 

pocházejí slova, která se používají na označování věcí ke tkaní a předení, tedy 

tradičních indiánských činností, základ jejich života už z době předhispánské. 

Dále pak třeba další důležitá a často používaná slova místních obyvatel, jako jsou 

wawa – dítě, cuy – morče, minga – kolektivní práce a další.39 Zachování těchto 

                                                 
35 G. LEMA, Los Otavalos, s. 105 „El idioma es puente de comunicación de los hombres, para el 

sano entendimiento y desarrollo de los pueblos.“ 
36 G. LEMA, Los Otavalos, s. 106. 
37 http://valledelamanecer.com/turismo, navštíveno 24. 7. 2017. 
38 M. KŘÍŽOVÁ, Inkové, Praha 2006, s. 108. 
39 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 232. 

http://valledelamanecer.com/turismo
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původních slov v jazyce, jejich používání i např. v názvech jejich podniků, 

v kontaktu s jinými etniky, je jednou z forem sebeprezentace otavalských Indiánů. 

Nevymizení řady výrazů ukazuje, že tradice a jejich dlouhá historie je s nimi stále 

přítomna a že ji chtějí předávat dále, jak generacím svých dětí, které tato slova 

učí, tak třeba i návštěvníkům své oblasti. 

2.4 Historie Otavalů 

2.4.1 Předkolumbovské období 

Existence otavalského etnika má hluboké kořeny, které podle dostupných znalostí 

sahají hluboko do předkolumbovské doby. Díky výhodnému klimatu se zde již 

před příchodem Španělů pěstovaly různé druhy plodin jako kukuřice, brambory, 

fazole, quinoa, dále bavlna, koka a různé druhy ovoce, typické pro většinu 

Latinské Ameriky. V jezerech byl dostatek ryb a kachen, a také se lovili králíci 

a další zvířata. Indiáni z této oblasti se postupně začali specializovat na výměnu 

produktů, a časem vznikla skupina tzv. mindalae – obchodníků. Tito obchodníci 

se vydávali do oblastí současného Quita, dále pak Cayambe, Carangue a dalších 

míst, např. na pobřeží Peru, na ostrov Puná a do dalších blízkých i vzdálených 

regionů. V případě, že obchodníci potřebovali nějaké služby od usedlých Indiánů, 

platili jim výměnou za exotické zboží. Tito obchodníci byli velice žádaní, znali 

cizí jazyky a pohybovali se po vzdálených oblastech. Byli také využívání jako 

političtí agenti nebo vyzvědači. Dostatek produktů, se kterými obyvatelé 

obchodovali, dal vzniknout místu, místními obyvatelé nazývanému tržiště.40 

O předkolumbovské ovšem době neexistuje mnoho zpráv, a proto není ani jisté, 

jestli Otavalové byli jediným kmenem, žijícím zde, nebo zda na území dnešního 

Ekvádoru koexistovalo společně více etnik, a Otavalo tak bylo jen jedno z nich, 

nebo šlo původně dokonce jen název sídla. 

                                                 
40 Elisa Lanas MEDINA, El tueque una forma de economía solidaria presente en la historia de 

Pimpampiro, Revista Sarance 26, Instituto Otavaleňo de Antropología Universidad de Otavalo, s. 

16–17, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edz.ec/index.php/revista.sarance.html. 

http://investigaciones.uotavalo.edz.ec/index.php/revista.sarance.html
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2.4.2 Nadvláda Inků 

O nejstarším období máme jen málo svědectví. Předpokládá se, že ještě před 

příchodem Inků se Indiáni, žijící na tomto území, zabývali tkaním a obchodem 

s textilem.41 Své výrobky tkali z bavlny na jednoduchých stavech.42 

Ve 2. polovině 15. století si dnešní kanton Otavalo podrobili Inkové, mocný 

expanzivní, dobře organizované stát s centrem v dnešním Peru,43 Inkové tuto 

oblast dobývali, protože se jim hodila jako základna proti bojovným kmenům dále 

na severu území.44 Pod nadvládou Inků bylo možné zachovat si svůj tradiční oděv, 

účes a pokrývky hlavy, aby byla jednotlivá podrobená etnika snadno 

identifikovatelná. Inkové nicméně vnucovali podrobeným etnikům kečujštinu, 

jako jednotný jazyk pro komunikaci a také uctívání tradičních inckých božstev. 

Inkové také přemísťovali občiny z území, která dobyli.45 V té době se Otavalové 

ještě smísili s etnickými skupinami Cochasquís a Caranquis, které Inkové také 

přesídlili. Od Inků Otavalové převzali určité prvky jejich oděvu. V současnosti, je 

oděv, který nosí otavalské ženy, nejvíce podobný oděvu Inků z celé andské 

oblasti.46 

2.4.3 Koloniální období 

Inkové ovládali území Otavala asi padesát let. V roce 1532 se Španělé dostali na 

území dnešních andských států. Již brzičko nato, v letech 1533–1534 bylo území 

rozděleno na enkomiendy mezi španělské dobyvatele.47 

Cílem španělské vlády během koloniálního období bylo získat z kolonií co 

největší zisk, vydrancovat je a použít bohatství, přivezené do Evropy, pro 

rozšíření svého vlivu v Evropě mírovými i vojenskými prostředky. V koloniích 

byly zřízeny nové instituce encomienda a repartimiento. Encomienda je ze 

španělského slova encomender a znamená chránit nebo svěřit. Španělskému 

                                                 
41 Rudi COLLOREDO-MANSFELD, The Native Leisure Class, s. 13. 
42 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 20. 
43 Chantal CAILLAVET, Etnias del Norte, dostupné na http://kichwa.net/wp-

content/uploads/2011/03/Etnias-del-norte_Caillavet.pdf, navštíveno 23. 8. 2017. 
44 Segundo Moreno YÁNEZ, Historia del País Imbaya, Otavalo, s. 106. 
45 M. KŘÍŽOVÁ, Inkové, s. 32. 
46 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 20. 
47 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 21. 

http://kichwa.net/wp-content/uploads/2011/03/Etnias-del-norte_Caillavet.pdf
http://kichwa.net/wp-content/uploads/2011/03/Etnias-del-norte_Caillavet.pdf
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správci tak byla svěřena jedna nebo více indiánských osad, a ten je měl učit 

křesťanství a chránit je. Za to si nárokoval jejich práci a domácí produkty. Později 

již dobyvatelé nezískávali celé osady, ale Indiáni byli posíláni na část roku 

pracovat na veřejných stavbách, soukromých statcích nebo v dolech. Tento 

způsob podmaňování a ovládání domácího obyvatelstva byl označováno jako 

repartimiento. Pojmenování je odvozeno od španělského repartir, tedy 

„rozdělit.“48 

V počátcích koloniálního období byl Indiánům Otavalo předepsán tribut ze soli, 

papriček, bavlny a koky. Zboží bylo určeno na obchodní výměnu v Quitu, což 

pomohlo Otavalům stát se zdatnými obchodníky. Tím se také vysvětluje 

prosperita Indiánů, kteří byli svěřeni jako encomienda dobyvateli Quita 

Sebastiánu de Benalcázarovi.49 

Během koloniálního období se zachovaly některé typické rysy hospodářství, 

například pěstování bavlny. Tradiční výroba textilu byla zkomercializována, 

tkalcovství intenzifikováno a zisk náležel vždy Španělům.50 

Ekvádor není tak bohatá země z hlediska nerostného bohatství jako sousední Peru 

nebo Bolívie s nalezišti barevných a drahých kovů, a proto se zde lidé více 

soustředili na provozování a zefektivňování řemeslné výroby. Využili toho 

i kolonisté. Byly zde otvírány textilní dílny, které využívaly indiánskou práci. 

Španělé přivezli ovce, evropské tkalcovské stavy a mykadla, aby se zvýšila 

produktivita výroby. Začali prosazovat výrobu tkanin nejen pro místní potřebu, 

ale také jako produkt výměny, a zejména prodeje do zahraničí. Koloniální období 

bylo pro Indiány velmi těžké. Již od roku 1570 byla zavedena pracovní povinnost, 

která sice vycházela z původního inckého systému. Inkové ale původně navíc 

poskytovali jídlo pracovníkům i jejich rodinám51, což v období španělské 

nadvlády zmizelo. 

V 17. století většina Indiánů v Ekvádoru změnila místo bydliště. Někteří z důvodu 

práce na haciendách, jiní kvůli zaměstnání v textilních dílnách, anebo ze zcela 

                                                 
48 M. KŘÍŽOVÁ, Inkové, s. 88. 
49 S. M. YÁNEZ, Historia del País Imbaya, s. 151. 
50 H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance č. 

26, s. 21, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html. 
51 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 21. 
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jiných důvodů – třeba aby se vyhnuli placení tributu. Někteří Indiáni zde však 

přece jen zůstali a nově příchozí se smíchali s původními Indiány, a tak v průběhu 

několika století vznikla nová kultura, která vytvořila současnou etnickou 

a kulturní identitu dnešního Otavala.52 

2.4.3.1 Dílny na výrobu textilu 

Nejtradičnějšími řemesly na otavalském území jsou různé druhy textilní výroby. 

První důvěryhodné písemné zmínky o výrobě textilu v Otavalu jsou zaznamenány 

až koloniálními kronikáři. Ze zpráv je možné se dozvědět, že Indiáni vyráběli 

přikrývky z bavlny, které prodávali dalším Indiánům a Španělům, aby měli 

prostředky k placení tributu. Cisneros uvádí, že toto byl v Otavalu základ 

k vytvoření textilních dílen zvaných obrajes. Jedním z názorů je, že první dílny 

byly zakládány hned v počátku kolonizace. Jiné zdroje naopak uvádějí, že dílny 

vznikaly až okolo roku 1560.53 Někteří badatelé předpokládají, že dílny zde 

vznikly, protože Indiáni se již v tkalcovství dobře vyznali a vyráběli krásné oděvy 

pro vlastní potřebu, a znali také kvalitní způsob barvení tkanin. Španělé ale 

zavedli specializaci a dělbu práce. Naučili Indiány nové pracovní postupy, jako 

jsou česání vlny, předení, tkalcování, valchování a další. K zefektivnění výroby se 

začaly používat kotle na barvení, valchy a hřebeny na vlnu.54 

Nejvýznamnější dílnou koloniálního období byla Mayor de Otavalo, založená 

koncem 16. století. V roce 1613 nebo 1622 byla založena dílna v Peguche. Dílna 

Mayor de Otavalo se neustále rozrůstala. Koncem 16. století zde pracovalo 

přibližně 50 Indiánů, v roce 1620 již 260 a v roce 1680 jich už zde bylo 498. 

Dílna se specializovala na výrobu modrého sukna, které se pak vyváželo do 

zahraničí. Dílna v Otavalu produkovala mezi lety 1622–1672 asi 20 000 loktů 

sukna za rok. 

Továrna San Joseph de Buenavista de Peguche vyráběla různé druhy sukna 

vysoké kvality. K dodržování kvality bylo nařízeno používat 21 200 

                                                 
52 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 24. 
53 H. J. CISNEROS, Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo, s. 30–31. 
54 H. J. CISNEROS, Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo, s. 32. 
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nejjemnějších vláken a použít menší nebo větší množství, než bylo předepsáno, 

bylo zakázáno.55 

V roce 1802 Francisco José de Caldas popsal dílny jako jeden velký sál, velmi 

tmavý, neupravený, ošklivý a nedostatečně osvětlený. Indiáni byli zavřeni 

v těchto strašných místnostech bez ventilace, kde byl těžký, vydýchaný vzduch 

podobný nemocničním ošetřovnám. V tomto období existovaly v regionu čtyři 

dílny – Peguche, Pinsaquí, Laguna a Otavalo.56 

Dílna v Peguche byla přestavěna na továrnu, protože její majitel José Manuel 

Jijón y Carrión dovezl stroje z Evropy na zpracování vlny, například česání, 

předení stříhání a další. Továrna byla otevřena v roce 1840 a v roce 1851 byla 

přestěhována do údolí Los Chillos, kde byla přejmenována na Chillo Jijón 

a zavřena byla až v roce 1975.57 

Dílna Mayor de Otavalo, která obchodovala s Novou Granadou, vyráběla sukno 

až do roku 1710. Továrna Chillo Jijón byla důležitá pro obchod s Kolumbií 

a dodávala sukno na trhy do Pasta a Popayanu.58 

2.4.3.2 Indiánské nepokoje koloniálního období 

Zotročování Indiánů se neobešlo bez odporu místních obyvatel proti tomuto místy 

až nelidskému zacházení. Největší indiánské nepokoje proběhly v Otavalu v roce 

1777. Začaly jako reakce na sčítání lidu, které nařídil španělský král Carlos III., 

a které bylo součástí bourbonských reforem. Sčítání lidu mělo na Indiány ten 

fatální dosah, že na jeho základě se měnil místní daňový systém. Vybírání daní od 

komunit se přesouvalo na jednotlivce a jednotlivé domácnosti. Do protestů se 

zapojila většina členů indiánské komunity. Indiánské ženy začaly protestovat 

v Cotacachi. V San Pablu rebelové zničili a rozdělili majetek Antonia Ortize, 

nejvyššího úředníka Otavala, dosazeného Španěli. Stejně jako on byla nenáviděna 

                                                 
55 Hernán Jaramillo CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista 

Sarance č. 26, s. 33, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-

sarance.html. 
56 H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance č. 

26, s. 21, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-

sarance.htmlCisneros, str. 33. 
57 H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance č. 

26, s. 34, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html. 
58 H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance č. 

26, s. 44, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html. 
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jeho žena, která se podílela na zbídačování indiánského obyvatelstva. Oblečení 

jeho ženy bylo také rozdáno, protože dávala Indiánkám mokrou vlnu na předení, 

a brala si zpět suchou, aby na tom více vydělala a nemusela ženám tolik platit. 

Většinou je pak i obvinila z krádeže, protože zvážila mokrou, těžkou vlnu, 

zatímco spředená vlna byla již vysušená, a Indiánky pak odevzdávaly menší 

množství. Indiáni tehdy ničili haciendy a dílny v okolí Cayambe. Útočili na 

Španěly a míšence v kostele v Cayambe a několik, včetně kněží, jich zabili. 13. 

listopadu 1777 vyrazily vojenské jednotky z Quita, aby Otavalo zklidnili, ale než 

dorazily, rebelie již odezněla. Zajímavé na tomto povstání bylo, že se také 

zúčastnilo mnoho žen. Před španělským soudem stanulo 103 Indiánů, a z nich 

bylo 44 žen. Důvodem, proč se ženy účastnily rebelií, bylo, že muži byli odváděni 

na práci, a na ženy tak byly kladeny vyšší nároky, protože se musely starat 

o farmy.59 

2.4.4 Nezávislost na Španělsku 

S nezávislostí na Španělsku, která byla získána v roce 1822 a vytvořením 

republiky Velké Kolumbie, která se skládala ze zemí Kolumbie, Ekvádor 

a Venezuela, se toho pro Indiány mnoho nezměnilo. Jejich situace se spíše 

zhoršovala, protože ztratili ochranu španělské koruny, zatímco majitelé pozemků 

a úředníci se zformovali do silné oligarchické skupiny, neberoucí ohled na místní 

obyvatelstvo a sledující jen vlastní prospěch. V roce 1812 byla zrušena pracovní 

povinnost. 

Indiáni, kteří pracovali v osobních službách, se označovali slovem concierto. Pod 

tímto pojmem je možné si představit Indiány, kteří se výrazně zadlužili a byli 

nuceni pracovat na haciendách, aby svůj dluh splatili. I když tito Indiáni nebyli 

označováni za otroky, byli prodáváni a nakupováni společně s haciendou. V roce 

1918 byl tento styl života nazývaný concentraje zrušen, ale neoficiálně existoval 

ještě minimálně během následujících deseti let.60 

V 19. století byli Indiáni z Otavala považováni za příkladné Indiány. Především 

ženy byly popisovány jako čistší a lépe vypadající než ostatní Indiáni z hor. 

V roce 1889 proběhla světová výstava v Paříži, v roce 1893 v Chicagu, a poté 

                                                 
59 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 26. 
60 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 27. 
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i v Madridu. Na ekvádorské prezentaci byli Indiáni Jíbaro a Záparo představeni 

jako typičtí amazonští divoši, zatímco Otavalové byli popisováni jako čistí, se 

správnými rysy a nadprůměrnou výškou, inteligentní a tvrdě pracující, střízliví 

a s dobrými způsoby.61 

Od konce 19. století bylo možné identifikovat Indiány Otavalo podle místa, kde 

žili, podle specifického oblečení, i podle jazyka, kterým hovořili, a také 

způsobem, kterým byli vykořisťováni na haciendách. Typické pro ně bylo předení 

a tkaní, většinou však v této době provozované jako důsledek dlouholeté nucené 

práce a exportu textilu. Vývoz textilu také přinesl větší pracovní zatížení 

otavalským ženám, často zaměstnané v textilních dílnách.62 

Indiáni Otavalo neměli možnost využívat ornou půdu, ačkoli jí byl v zemi 

dostatek. Zemědělská půda byla již takřka úplně rozdělena mezi velké haciendy. 

Ve svých domovech ale stále mohli používat nástroje vhodné k předení a šití 

oděvů. Z toho důvodu soustředili způsob svojí obživy na výrobu textilu, tkaní 

a předení.63 

2.4.5 Dvacáté století 

2.4.5.1 Indigenismus 

V průběhu 20. století se situace významně změnila, což je dobře vidět při srovnání 

Buitronovy knihy s publikacemi autorů poslední dekády. Začátkem 20. století 

dochází k velkým změnám v andské oblasti. Objevuje se nový politický směr 

zvaný indigenismus, který klade důraz na indiánské tradice, usiluje o zlepšení 

životních podmínek původních obyvatel a na jejich lepší začlenění do různých 

oblastí společenského a politického života. Indigenismus proniká i např. 

do literatury.64 Nejprve je patrný v zemích s rozvinutějším povědomím 

o předkolumbovských kulturách, jako je Mexiko a Peru, z nich se šíří dále 

a nevynechá ani Ekvádor. Zaměřuje se na znovuobjevení indiánských kultur, 

idealizuje původní říše, včetně incké říše, a původní obyvatelé se začínají stávat 

                                                 
61 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 29.  
62 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 30. 
63 Cultural Survival Quaterly Magazine, The Land Issue in the Ecuadorian Highlands, dostupné na 

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/land-issue-ecuadorian-

highlands, navštíveno 13. 12. 2017. 
64 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Indigenismo, navštíveno 18. 8. 2017. 

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/land-issue-ecuadorian-highlands
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novou identitou současného národa. Nejznámějším představitelem tohoto směru 

se v Ekvádoru stal Pio Jaramillo Alvarado (1884 – 1968), který se proslavil 

románem El Indio Ecuatoriano.65 V Ekvádoru se indigenistická literatura objevila 

než v jiných andských zemích. Teprve v roce 1934 vydal Jorge Icaza (1906 – 

1978) román Huasipungo (Venkované), v němž popsal vykořisťování 

a zbídačování Indiánů kolonizátory66. Ekvádorská společnost byla otřesena 

a znechucena, protože román ukázal, jak krutě stáli Indiáni na okraji společnosti, 

jak byli Evropany uvrženi do feudálního systému, který byl implantován ze 

starého kontinentu. Román ukázal, jak byli původní obyvatelé např. odsouzeni 

k placení poplatku mita, donuceni ke katolické víře, které vlastně příliš 

nerozuměli. Zatímco v Ekvádoru byl román odsuzován, v jiných zemích a na 

jiných kontinentech byl ceněn jako protest proti utlačování, zotročování a boj 

proti předsudkům 67 

V posledních desetiletích se postavení původních obyvatel v zemi zlepšilo až na 

takový stupeň, že jejich práva reflektuje i text základního zákonu země, ústavy, 

v aktuální verzi přijaté v roce 2008. 

                                                 
65 Enrique Ayala MORA, Indigenismo Andino, dostupné na 

http://www.elcomercio.com/opinion/columna-enriqueayalamora-indigenismo-opinion.html, 

navštíveno 1. 3. 2017. 
66 Jorge ICAZA, Huasipungo, Quito 1934, 255 s. 
67 Antonio SACOTO ,Revista de Crítica Literaria Latinoamericana Año 17, č. 33, 1991, s. 253-

259, Jorge ICAZA, El indigenismo ecuatoriano, s. 256, dostupné na 

http://www.jstor.org/stable/4530540?seq=3#page_scan_tab_contents, navštíveno 10. 10. 2017. 

http://www.elcomercio.com/opinion/columna-enriqueayalamora-indigenismo-opinion.html
http://www.jstor.org/stable/4530540?seq=3#page_scan_tab_contents
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2.4.5.2 Ekvádorská ústava68 

Současný politický systém země už s původními obyvateli počítá jako 

s rovnocennými občany. V ústavě jsou zakotvena právě i také indiánská práva, 

jsou jí chráněna a respektována. V kapitole číslo čtyři, článku 56 je stanoveno, že 

indiánské komunity jsou součástí ekvádorského státu. V článku 57 se píše, že 

indiánské komunity v Ekvádoru mají v rámci dodržování smluv o lidských 

právech, konvencím a deklaracím svá práva. 

Z uvedeného odstavce vyplývá, že díky tomu se indiánské skupiny mohou 

svobodně prosazovat, rozvíjet a posilovat svoji identitu a dávné tradice. V ústavě 

je uzákoněno, že se nesmějí stát obětí rasismu nebo diskriminace kvůli jejich 

etnickému původu nebo kulturní identitě. Indiáni smějí vlastnit obecní půdu, která 

je imunní proti vyvlastnění a rozdělení. Indiánům je povoleno řídit se vlastním 

právním systémem, který však nesmí překročit konstituční práva, a to především 

práva žen, dětí a dospívajících. Jako součást ekvádorského kulturního dědictví je 

v ústavě uzákoněno, že Indiáni mají povoleno vytvářet, chránit, rozvíjet 

a zachovávat svoje kulturní a historické vlastnictví. A díky tomu mají také právo 

na vzdělávací bilingvní systém a zachovávání vlastních vzdělávacích metod. 

Indiáni se smějí pomocí svých zástupců v oficiálních organizacích vyjadřovat 

k politice, která se jich týká, a také navrhovat a rozhodovat se o svých prioritách, 

                                                 
68 Ekvádorská ústava, dostupné na 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html, v anglickém jazyce nebo ve 

španělském jazyce na 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. navštíveno 9. 1. 

2018. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman 

parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 

identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2. No 

ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad 

étnica o cultural. 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 

impuestos. 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 16. Participar mediante sus representantes en los 

organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado. 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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plánech a projektech v rámci státu. Také je jim povoleno oblékat se do tradičních 

oděvů a používat tradiční symboly ke své identifikaci. 

2.4.5.3 Otavalové ve 20. století 

„Údolí Otavalo se probudilo ze spánku, došlo k zázraku zrození nové kultury. 

Indiáni Otavalo se zbavili tradiční chudoby a stávají se z nich prosperující 

a nezávislí občané. Příběh Indiánů Otavalů je jedinečný, a jejich úspěch by se 

mohl opakovat v celé andské oblasti. Jejich vitalita je zrozena z universální 

energie. Jejich příběh je příběhem obyčejných lidí, příběh každodenní síly, 

schopností, radosti a víry“.69 

Podle Anibala Buitróna Indiáni Otavalo byli odlišní od všech ostatních Indiánů. 

Říká, že Indiáni Otavalo žili nejprve pod nadvládou Inků a později pod nadvládou 

Španělů v totální poslušnosti. Nadvláda Inků byla dle jeho názoru spíše 

benevolentní, zatímco nadvláda Španělů je uvrhla do ekonomického otroctví. 

V době vydání jeho knihy byly v Otavalu stále patrné koloniální zvyklosti.70 

Díky Buitrónově knize je možné vidět, jak žili Indiáni Otavalo okolo roku 1946. 

V této době se indiánské komunity nacházely roztroušené okolo obdělávaných 

polí. Dům, ve kterém Indiáni žili, byl centrem všeho dění. Obydlí v blízkosti 

města byla postavena z udusané hlíny, střechy byly vyrobeny ze španělských 

dlaždic, zakoupených ve městě. V izolovaných komunitách se domy vyráběly 

z proutí s doškovými střechami a z trav, pocházejících z ekvádorských pustin. 

I když se jednotlivé domy navzájem odlišovaly, styl života byl stejný. Dům měl 

jeden velký pokoj bez oken, s malými dveřmi, které vedly na terasu. Otevřená 

terasa byla velmi důležitou součástí domu a centrem rodinného života, protože se 

zde odehrávala většina společných aktivit. Většinou tam stál španělský nebo 

indiánský stav, anebo oba. Vedle býval mlýnek na drcení kukuřice, také se zde 

často sušily další plodiny, používané na přípravu tradiční polévky. Terasa byla tak 

                                                 
69 A. BUITRÓN, El valle del Amanecer, s. 22. „El resurgimiento de los indios de Otavalo es una 

historia única. Sin embargo, los indios del Valle del Amanecer no son diferentes de otros indios. 

El éxito que ellos han conquistado podría ser copartido a lo largo de los Andes porque su vitalidad 

nace de una energía universal, su historia es de gentes sencillas, una historia de esfuerzo, habiliad, 

alegría y fe“. 
70 A. BUITRÓN, El valle del Amanecer, s. 128. 
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důležitou částí domu, protože tam byl dostatek světla, zeď domu chránila před 

větrem a dávala dostatek stínu před přílišným sluncem.71 

Indiány popsal Buitrón jako velmi pracovité, neustále podle potřeby měnící svou 

činnost, kterou vykonávali. Matka, žena tradičně připravovala oběd, otec, muž 

zapřáhl, aby zoral a pak obdělával pole s kukuřicí. Přes poledne, kdy je slunce 

nejostřejší, tkal na terase pončo, pásek nebo sukni pro ženy. Mladší děti vodily 

ovce a prasata na pastvu. Starší děti již zpravidla pracovaly s rodiči. Chlapci se 

učili obdělávat pole a tkát, zatímco dívky šily a vyšívaly, příst předly vlnu, vařily 

a praly. Tkaní a výroba oděvů probíhaly po celý den. Oděvy byly i v této době 

u Otavalů hlavním zdrojem obchodu a výměny. Každá rodina se specializovala na 

některé druhy oděvů.72 

V polovině 20. století ještě většina Otavalů žila ze zemědělství, jejich 

přivýdělkem byl prodej tkaných textilií, nejčastěji na otevřených trzích. První 

místo zaujímalo tedy tradiční zemědělství, na druhém místě mezi indiánskými 

kapacitami bylo tkaní, a až na třetím místě prodej přebytků. Malé kryté obchody 

vznikaly jen pomalu. Otavalové se neradi nechávají najímat na práci, vždy 

upřednostňovali práci z domova a zabývali se tkaním a šitím oděvů73. 

V roce 1964 v Ekvádoru proběhla agrární reforma, která změnila situaci 

v zemědělství, což mělo dopad i na tradiční výrobu oděvů v Otavalu. Velcí 

vlastníci půdy byli donuceni rozdělit svoje pozemky do pěti hektarových polí, 

které potom byly distribuovány mezi Indiány, kteří na nich byli nuceni více 

pracovat.74 

Pouze Indiáni, kteří měli dostatek úrodné půdy, byli schopni přizpůsobit se 

nastupující industrializaci. Ne všichni pochopili, že si mohou zakoupit tkalcovské 

stavy a zmodernizovat výrobu, a tím se stát konkurenceschopnějšími v rámci 

obchodu, který provozovali 75 
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73 R. COLLOREDO-MANSFELD, The Native Leasure Class, s. 83. 
74 Cultural Survival Quaterly Magazine, The Land Issue in the Ecuadorian Highlands, dostupné na 
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Pro srovnání tu lze uvést jednak knihu Lynn A. Meisch, Andean Entrepreneurs, 

Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena z roku 2002 nebo knihu 

Patricio Lema A., Los Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias, z roku 2005, 

které již popisují Indiány jako cestovatele a úspěšné podnikatele, již také velmi 

často získávající pracovní pozice, které dříve byly Indiánům zapovězené.76 

Dalším zajímavým srovnáním je přístup španělského novináře, již ze zcela jiné 

generace, Paco Nadala (nar. 1960), který Indiány Otavalo ve své publikaci El 

País, Otavaleňos, los Steve Jobs del mundo indígena přirovnává k Marku 

Zuckerbergovi nebo Stevu Jobsovi mezi ostatními latinskoamerickými původními 

kulturami, protože umějí prodávat své výrobky v globálním světě, a přitom si 

dokázali zachovávat svou vlastní identitu.77 

2.5 Počátky mezinárodního obchodu 

Ještě ve 20. letech 20. století byly kvalitní textilní výrobky do Ekvádoru dováženy 

z Velké Británie. Byl o ně enormně velký zájem, a proto Indiáni Otavalo začali 

vyrábět podobné textilie, aby je prodali zákazníkům v Quitu. Jejich prodej pomohl 

zvýšit životní úroveň komunity, před tím závislé pouze na prodeji a výměně 

výrobků v rámci provincie Imambura. Tyto textilní výrobky se začaly brzy 

nazývat casimir, což bylo odvozeno z anglického cashmere. Od 40. let 20. století 

vzrůstá vedle toho zájem o kvalitní původní indiánské výrobky v celé 

latinskoamerické oblasti. A díky této rostoucí reputaci místních výrobků začalo 

také stále více turistů přijíždět do Otavala.78 

V roce 1960 bylo v Otavalu jen několik obchodů, kde Indiáni prodávali své 

řemeslné výrobky. Od roku 1970 se začali Indiáni stěhovat hojněji do města 

Otavala. V roce 1974 dosáhl celkový počet obyvatel ve městě Otavalu už 13 900, 

z toho zde žilo 2 849 Indiánů. Město se rychle rozvíjelo. Meisch uvádí, že v roce 

1978 již zde bylo už 75 obchodů, které vlastnili Indiáni, a v roce 1995 počet 
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obchodů dosáhl již 135. Z devadesáti procent tyto obchody vlastnili Indiáni. Mezi 

lety 1970 a 1980 si Indiáni začali otevírat také restaurace, hudební kluby, hotely, 

cestovní kanceláře a další podniky. V roce 1995 již žilo v městě Otavalu 

z celkového počtu obyvatel sedmdesát procent Indiánů. Dosáhli již kupní síly, že 

někteří z nich mohli začít i kupovat a pronajímat nemovitosti, a to dokonce 

v takové míře, že během několika málo let byla severní část města Otavala byla 

z 65–75% indiánská.79 

Výdělečná činnost komunity již v současnosti zdaleka není založena výhradně na 

zemědělství. Mnoho Indiánů se už nepovažuje za vesničany. V současné době se 

za symbol úspěchu jednotlivce či rodiny považuje vlastnit bytový dům, nebo mít 

před vlastním domem zaparkovaný automobil značky Chevrolet. Od 90. let 

minulého století se dá říci, že venkov slouží k rekreaci a oddychu bohatých 

indiánských obchodníků, aby si zde odpočinuli od každodenního stresu při práci, 

podobně jako u ostatních neindiánských obyvatel země.80 

2.6 Otavalové v posledních desetiletích 

Otavalové urazili ve svém rozvoji dlouhou cestu, která je do určité míry vydělila, 

odlišila od ostatních indiánských komunit v Latinské Americe. Rozdíl mezi 

ostatními indiánskými komunitami a Otavaly je ten, že Otavalové žijí převážně ve 

městě a jsou těmi, kteří aktivně řeší, rozhodují a kontrolují svoji ekonomiku.81 

Z ekonomických důvodů se Indiáni vydávají na zahraniční cesty, aby tak potvrdili 

svoji indiánskou identitu a získali respekt rodiny a komunity.82 

2.6.1 Migrace 

Před polovinou 20. století Indiáni Otavalo obvykle necestovali nijak daleko, drželi 

se svého regionu. Od 70. let 20. století se Otavalové běžně začínají objevovat 

např. v blízké Kolumbii, ale najdeme je i ve vzdáleném, zámořském Španělsku. 

Cestují mezi Spojenými státy a Evropou, i dál, přivážejí si nové zkušenosti. Cesty 

                                                 
79 L. MEISCH, The Native  Leasure Class, s. 66. 
80 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 46. 
81 R. LALANDER, Retorno de los Runacuna, s. 85. 
82 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad, s. 79. 
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však v žádném případě nezničily ani nepotlačily jejich kulturu, ale naopak jim 

umožnily nový, kritický pohled zvenčí.83 

Trhy a obchod jsou dnes středobodem otavalské ekonomiky, což znamená velký 

rozdíl oproti starším obdobím, kdy na prvních místech byly zemědělství a textilní 

výroba. K uskutečnění obchodu se používají peníze, nikoliv reciproční směna. Co 

se týká vzdálených obchodů, Indiáni stále spoléhají hlavně na příbuzenské vztahy. 

Síť městských komunit, obchodních spolků, rozšířených rodin a příbuzenských 

svazků vydatně pomáhají v uzavírání obchodů. Indiáni se tak obracejí k vlastním 

institucím, kterým nejlépe rozumějí, což jim napomáhá k určité nezávislosti, 

protože sami kontrolují svůj textilní průmysl, sami si získávají vlastními 

prostředky informace, jak zvýšit nárůst výroby a zisk. Díky tomu se také mohou 

vyhnout externím faktorům, kterými může být narážení na rasismus ze strany 

cizích konkurentů, nebo obtíže při získání potřebného víza do některých zemí.84 

V současné době již Indiáni Otavalo cestují zcela běžně po celém světě. Jejich 

stopy najdeme například v Jeruzalémě, Káhiře, Tokiu, New Yorku, Paříži, 

Moskvě, Johannesburgu, Londýně, Pretorii, Tripolisu, Berlíně, Madridu, Římě, 

Benátkách, Florencii, Curychu, Istanbulu, Nepálu, Koreji, Lucembursku, 

Amsterdamu i jinde. Během svých cest prodávají své výrobky, hrají svojí hudbu, 

a při tom si rozšiřují své znalosti.85 

Indiáni, kteří vycestují, stále udržují kontakty se svojí rodinou v Otavalu. Někteří 

antropologové, například Colloredo-Mansfeld nebo Plutarco Cisneros Andrade,86 

je přirovnávají k židovské komunitě v Evropě.87 Židé jsou schopní obchodníci, 

kteří stále udržují styky v rámci židovské diaspory, žijí po celém světě, ale své 

kořeny stále spojují se státem Israel.88 Klíčem k úspěchu je však organizace jejich 

podnikání, která je specifická, ale v mnohém připomíná právě podnikání 

židovských obchodníků, resp. židovských obchodnických rodin. Indiáni také 

                                                 
83 L. MEISCH, Andean Entrepreneus, s. 9. 
84 R. COLLOREDO-MANSFELD, The Native Leasure Class, s. 134. 
85 G. LEMA, Los Otavalos, s. 198. 
86 Vlastní rozhovor na Instituto Otavaleňo v únoru 2016. 
87 D. de FRUTOS, S. Viaje e Identidad, s. 100. 
88 D. de FRUTOS, S. Viaje e Identidad, s. 101. 
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podnikají s celou svou rodinou. Jeden člen rodiny bývá vyslán do nějaké země, 

aby tam hledal pracovní příležitosti, a otevřel tak cestu dalším členům rodiny.89 

Pro Indiány Otavalo je důležité být členem politické organizace Pachakutik a také 

vycestovat za úspěchem do zahraničí. Mladí Indiáni toto považují za symbol 

úspěšného začlenění se do světa dospělých. 

Filozofií komunity v posledním období je, že bohatý Indián nemusí stále 

přemýšlet o své identitě jako chudý Indián, pouze se rozhoduje o malých 

změnách. Chudý Indián stále musí o své identitě přemýšlet, a proto není dobré být 

chudým Indiánem, což samozřejmě převedeno na jednotlivce nemusí v žádném 

případě platit.90 Uvažování a směřování Otavalů se do jisté míry snaží vystihnout 

Lema ve své knize: 

„Cestuji za své vlastní peníze a s vlastní pomocí. V tomto smyslu, jsme Otavalové, 

pravděpodobně jedinou komunitou, která dosáhla toho, že si zachovala tradice 

a zvyky i přes leta kolonizace a dobývání.91“ 

Indiáni Otavalo se považují za jediný indiánský kmen, který si zachoval své 

tradice přes léta cizí nadvlády a podrobení.92 Od ostatních kultur se Indiáni naučili 

mnoha novým poznatkům. V Izraeli se naučili novým zemědělským technikám, 

v Evropě pochopili inženýrství, od Arabů přejali, jak bojovat za své kulturní 

tradice, především náboženství. V Japonsku pochopili, co je to pracovní disciplína 

a ve Spojených státech amerických ekonomickou svobodu a demokracii. 

V Nepálu, jak si užívat život bez stresu a v harmonii.93 

Toto je náš jediný zákon, píše opět Lema ve své knize Los Otavalos: 

„Ama llulla, ama kella ama shua a znamená nekrást, nelhat, nezahálet. Dávat 

vše, co můžu, žádat, co potřebuji, ať jsem kdekoliv. Jsme lidé, milujeme život, 

neznáme hranice, hledáme místo, kde bychom se cítili nejlépe. Dnes v Andách, 

                                                 
89 P. NADAL, El País, Otavaleňos, Los Steve Jobs del Mundo indígena, 26. 2. 2012, dostupné na 

https://elpais.com/elpais/2012/11/26/paco_nadal/1353934340_135393.html, navštíveno 9. 1. 2018. 
90 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad, s. 69. 
91 G. LEMA, Los Otavalos , s. 6 „Yo viajo con mi propio dinero y no con apoyo de nadie. En este 

sentido, los Otavalos formamamos, quizas los únicos pueblos que hemos logrado sobresalir  

conservando nuestras tradiciones, a pesar de los aňos de colonización y conquista“.  
92 G. LEMA, Los Otavalos, s. 6. 
93 G. LEMA, Los Otavalos, s. 199. 

https://elpais.com/elpais/2012/11/26/paco_nadal/1353934340_135393.html
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zítra v Himalájích, s upřímnou láskou a respektem, k těm, kteří tam žijí. Navštívili 

jsme odlišné země a přijali nové zvyky.“94 

Llaktapura – znamená lidé z vesnice. Je to asociace indiánských migrantů 

v Quitu. Každý týden se Indiáni žijící v Quitu setkávají, aby hovořili o svých 

tradicích, připomínají si, jak je důležité je udržovat, protože mnoho Indiánů, 

žijících mimo komunitu se přestalo oblékat do tradičního oblečení. Děti těchto 

Indiánů se již nechtěly hlásit k indiánskému původu, protože tradičně Indián byl 

synonymem chudoby.95 

Cestování do vzdálených zemí, prodej výrobků a život mimo vlastní zemi nemá 

pro Indiány vždy jen pozitivní důsledky. Ne všichni Indiáni jsou schopni 

dosáhnout velkých úspěchů, vždy vše záleží na schopnostech daného jedince, 

cílevědomosti a pracovitosti. 

Indiáni, žijící v zahraničí, jsou odkázáni na pomoc vlastních příbuzných, kteří 

vždy nejsou nadšeni příjezdem dalšího člena rodiny. Jedná-li se však o blízkého 

příbuzného, je situace jiná, než v případě vzdálenějšího příbuzného.96 Mladí muži, 

kteří vycestovali mimo Ekvádor, také velmi rychle zjistili, že pro místní evropské 

nebo severoamerické ženy jsou velice atraktivní, a naučili se, jak této situace 

využít. Díky těmto ženám se jejich život v zahraničí stal daleko jednodušší, 

protože s pomocí místní partnerky je pro ně daleko snazší a příjemnější orientovat 

se v nové zemi, a také mohou ušetřit mnoho peněz, protože nemusí platiti drahý 

nájem.97 Indiáni vedle toho musí často čelit nástrahám, se kterými se dříve 

nesetkávali. Pití alkoholu, kouření cigaret, nebo ztráta kontaktu s rodinou jsou 

problémy, se kterými se Indiáni dříve nemuseli potýkat, pokud pracovali na polích 

a pouze tkali látky pro svoji potřebu.98 

                                                 
94 G. LEMA, Los Otavalos, s. 198, „Esta ha sido nuestra única ley: Ama llullla, ama kella, ama 

shua que equivale a no robar, no mentir, no ser ocioso. Dar lo que puedo, pedir lo que necesito 

esté en le teritorio que esté. Como seres humanos amantes de la vida, no conosemos fronteras, 

buscamos un lugar, un medio para sentirnos mejor. Hoy en los Alpes andinos maňana en los 

Himalayas, noc sincero amor y respeto a todos los que en ellos habitan. Distinto al extranjero que 

ha llegado a nuestras tierras a imponer sus costumbres“. 
95 G. LEMA, Los Otavalos, s. 157. 
96 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 163. 
97 L. MEISCH, Gringas and Otavaleňos, Changing Tourist Relatins, s. 449, dosupné na 

https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_

relations, navštíveno 25. 1. 2017. 
98 G. LEMA, Los Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias, s. 108. 

https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_relations
https://www.researchgate.net/publication/223071306_Gringas_and_otavalenos_Changing_tourist_relations
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3 ORGANIZACE, ZABÝVAJÍCÍ SE POMOCÍ 

INDIÁNŮM  

Do konce 19. a začátku 20. století neexistovaly žádné organizace, jakkoli se 

věnující indiánské otázce. Do té doby také byli při jakémkoli pokusu o povstání 

nebo jiný odpor vůdci zatýkání a popravováni, a veškerá povstání byla tvrdě 

potlačována. Teprve během prezidentského období Eloye Alfara (1895–1901) 

došlo k prvním pokusům o zlepšení života a postavení Indiánů v zemi. Byly 

vydány první zákony na ochranu Indiánů a zkonfiskována půda církvi, se kterou 

se počítalo pro indiánské komunity. 

V roce 1931 byl zorganizován první indiánský kongres, který však byl přerušen 

útokem majitelů půdy, a mnoho indiánských vůdců bylo následně zastrašováno 

a odrazováno od jakéhokoli sdružování a usilování o zisk politických i dalších 

práv. Ve 20. letech 20. století se začaly formovat různé indiánské organizace, 

především organizace bojující za práva dělníků, za zvýšení platů a za zkrácení 

pracovní doby. 28. května 1944 byla založena Federación Ecuatoriana de Indios, 

jejímž prvním jednatelem byl zvolen Indián Dolores Cacuango.99 Cílem sdružení 

bylo založení indiánské organizace, která by se stala alternativou k tradičnímu 

hnutí, kontrolovanému komunistickou stranou Ekvádoru100. 

V roce 1979 došlo k prvním větším změnám, pokud jde o zlepšování občanských 

práv Indiánů v Ekvádoru. Získali právo volit a v ústavě bylo uzákoněno právo na 

dvojjazyčné vzdělávání. V letech 1990 až 2000 probíhaly poměrně značné 

indiánské nepokoje v zemi. Indiáni blokovali silnice, organizovali protestní 

pochody, okupovali vládní budovy. V roce 1997 byl díky tomuto silnému hnutí 

odvolán prezident Abdalá Bucaran, a v roce 2000 s přispěním hnutí CONAE byl 

odvolán další prezident Jamil Mahuad. Díky tomu, že indiánské organizace 

dosáhly již relativně velké politické moci, se v roce 1996 dostalo šest členů 

organizace Pachakutik do ekvádorského kongresu a tři byli zvoleni starosty 

                                                 
99 Marc BECKER, Comunistas,indigenistas e indígenas en lformación de la Federación 

Ecuatoriana de Indios y el Instituto Indigenista Ecuatoriano, ÍCONOS 27, 2007, s. 135-144. 
100 http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html, navštíveno 28.7. 2017 

http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html
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měst.101 V současné době je v Ekvádoru mnoho organizací zabývající se pomocí 

Indiánům.102 

Z hlediska otavalské komunity je důležitou organizací Místní rada pro práva 

v Otavalu (El Consejo Cantonal de los Protección de derechos de Otavalo 103 

Tyto organizace se zabývají dodržováním lidských práv a upevňováním 

indiánského postavení v zemi, začleňováním Indiánů do společnosti a snižováním 

chudoby. Zasazují se o bilingvní vzdělávání a udržení kečujštiny. Indiánské hnutí 

již dosáhlo takové moci, že bylo právě tím hlavním faktorem, který rozhodl 

o odvolání prezidenta Jamila Mahuada 1998 – 2000.104 Mision Andina také 

pomáhá vesnicím s projekty s vodou, stavbou kulturních a zdravotních center 

zaškolováním profesionálů ve výrobě suvenýrů a organizuje kurzy na výrobu 

textilu105. Pachakutik je také politickou organizací a sdružuje všechny Ekvádorce 

– Indiány, černochy, míšence i bílé v boji za stejné sociální podmínky106. 

Pomoci zvenčí: Misión Andina a Visión Mundial v Otavalu 

Ekvádor je obecně považován za jednu z chudých zemí světa, a jako takový stojí 

v centru pozornosti řady nadnárodních, státních i soukromých charitativních 

organizací. Zejména indiánské komunity, a tím i Otavalové jsou na prvním místě 

v hledáčku těchto institucí při nabízení pomoci. S pomocí Misión Andina, 

organizace napojené na adventistickou církev, Indiáni např. mohli odjet na některé 

výstavy nebo slavnosti, kde mohli prodat svoje výrobky. Tím Indiáni získali 

cenné zkušenosti, zorientovali se a poté již mohli na různé události vyjíždět sami. 

Členové této organizace také přijížděli v autech do komunit. Pomáhali se 

zaváděním vody, zdravotních center, nabízeli i pomoc s řemeslnou výrobou 

a pořádali pro Indiány kurzy o textilu. Další organizace, Visión Mundial107, je 

                                                 
101 Nina SCHIERSTAEDT, Indigenous People in Ecuador. Living between Institutional Influence 

and Street Fighting, dostupné na http://www.kas.de/wf/doc/kas_8556-544-2-

30.pdf?060801120135. 
102 Mezi tyto organizace patří např. CONAIE – viz https://conaie.org, PACHAKUTIC – viz 

www.llacta.org/organiz/pachakutik; ECUARUNARI – viz www.ecuarunari.org.ec, a další. 
103 Aktuální informace o ní na www.otavalo.gob.ec. 
104 http://www.andes.info.ec/es/noticias/movimiento-indigena-ecuador-auge-desgaste-

division.html, navštíveno 28. 7. 2017. 
105 G. LEMA, Los Otavalos, s. 130. 
106 www.llacta.org/organiz/pachakutik navštíveno 23. 8. 2017. 
107 https://www.wvi.org/vision-and-values-0.  
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organizace, orientující se zejména na pomoc dětem v chudých oblastech světa 

a zlepšování jejich životních podmínek. Nejvíce se sice zaměřuje na pomoc 

věřícím evangelické církve a hledání kmotrů na dálku pro děti, aby dosáhli 

lepšího vzdělání. Její členové však kromě vlastní pomoci konkrétním dětem 

pomáhali Otavalům i s finančními záležitostmi a učili je orientovat se 

v ekonomice a účetnictví.108 

Pachakutik109 

Lokální indiánské komunity v zemi začaly postupně spolupracovat s cílem 

prosadit se i na politické úrovni a ovlivnit dění prostřednictvím svých zástupců 

v politických institucích Ekvádoru. Pachakutik je politická organizace, která byla 

založena, aby sdružovala indiánské obyvatele Ekvádoru. Převzala název 

původního konceptu sdružit příslušníky předkolumbovských latinskoamerických 

komunit, vzniklý na základě staré indiánské pověsti. 110 V roce 1996 byla založena 

pobočka této politické organizace i v Otavalu. Indiáni v Otavalu se většinou 

s touto politickou organizací ztotožňují, protože vystihuje i jejich názory a její 

programy obsahuje politické požadavky, které odpovídají jejím zájmům.111 

Proč je nutné pomáhat Indiánům? 

Chudoba patří stále k velkým problémům globalizovaného světa. Teorií chudoby 

je více, shrnuje je četná sociologická literatura.112 Na vymýcení chudoby by měly 

bohaté země spolupracovat se zeměmi, jichž se tento pojem týká bezprostředně 

zejména tím, že budou podporovat vzdělání místních obyvatel, místní 

podnikatelské aktivity, vedoucí k vyšší zaměstnanosti v méně rozvinutých zemích 

apod. Důležitou součástí boje proti chudobě se zvláště v posledních desetiletích 

stal také rozvoj cestovního ruchu, k němuž kromě jiného mohou přispívat moderní 

                                                 
108 G. LEMA, Los Otavalos, s. 130 – 131. 
109 Pachakutik původně bylo jméno syna Inky Virakoči. Inka se nacházel mimo Cusko a mezitím 

bylo na Cusco zaútočeno. Tento syn zmobilizoval pastevce a zemědělce, kteří město ubránili. 

Tento syn byl poté pojmenován Pachacutic – Proměnitel světa. Ten pak Cusco přestavěl a 

přeorganizoval říši. Olga VILÍMKOVÁ, Peru – Děti Inků, Smart Press, Praha, 2006. 
110 http://www.yachana.org/pachakutik/, navštíveno 6. 10. 2017. 
111 R. LALANDER, Retorno de los Runacunas, s. 81. 
112 Shrnuto např. v Miloslav PETRUSEK, Alena VODÁKOVÁ a kol., Velký sociologický slovník 

1, Praha 1996, s. 411 – 412 a další. 

http://www.yachana.org/pachakutik/
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komunikační technologie, šířící povědomí o kultuře, historii a přírodních i dalších 

zvláštnostech různých regionů.113 

Latinská Amerika a její původní obyvatelé spadají převážně jednoznačně do 

kategorie chudých oblastí podle většiny sociologických kategorií, právě 

Otavalové však mohou být dobrým příkladem, že se s tím sami nechtějí smířit 

a aktivně se snaží hledat si prostředky k zlepšení své konkurenceschopnosti na 

trhu. 

V posledním období už dokázali, že řada z otavalských rodin objevila tajemství 

ekonomického úspěchu a prosadila se v rámci ekvádorské společnosti způsobem, 

který zároveň dokázal neztratit původní indiánskou identitu.114 Alan Riding uvádí, 

že i když v Latinské Americe existuje mnoho Indiánů, kteří se zabývají výrobou 

textilu a velmi často nabízí i daleko kvalitnější produkty, pouze Otavalové 

v tomto odvětví dokázali zbohatnout115. 

Díky velkému úsilí o prosazení svých práv, se původní obyvatelé Ekvádoru, také 

dostali do ekvádorské ústavy, která jim tímto zaručuje dodržování základních práv 

a začleňuje je do ekvádorské společnosti. 

  

                                                 
113 Chudoba, dostupné na http://www.rozvojovka.cz/chudoba, navštíveno 14. 1. 2017. 
114 A. RIDING, The New York Times, For Ecuador Indians, pride and profits in weaving, 15. 5. 

1984, dostupné na http://nytimes.com/1984/05/15/world/for-ecuador-indians-pride-and -profits-in 

weaving.html, navštíveno 9. 1. 2018. 
115 A. RIDING, The New York Times, For Ecuador Indians, pride and profits in weaving, 15. 5. 

1984, dostupné na http://nytimes.com/1984/05/15/world/for-ecuador-indians-pride-and -profits-in 

weaving.html, navštíveno 9. 1. 2018. 
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http://nytimes.com/1984/05/15/world/for-ecuador-indians-pride-and%20-profits-in%20weaving.html
http://nytimes.com/1984/05/15/world/for-ecuador-indians-pride-and%20-profits-in%20weaving.html
http://nytimes.com/1984/05/15/world/for-ecuador-indians-pride-and%20-profits-in%20weaving.html
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4 CESTOVNÍ RUCH 

Cestovní ruch patří v současné době k prioritám ekvádorské vlády. Země 

pochopila, že jeho podpora, spojená s novým vnímáním volného času a s jeho 

nárůstem v celém světě, může přinést řadu pracovních příležitostí, a s tím 

prosperitu obyvatelům. Vláda podporuje různé strategie, jak přilákat do země 

turisty, a v souvislosti s tím také různými prostředky podporuje propagaci své 

země a jejího přírodního bohatství i kulturně-historického dědictví. Ekvádor má 

samostatné Ministerstvo pro rozvoj cestovního ruchu, které připravuje koncepce 

podpory turismu na základě přesného zmapování stávající situace a prognóz 

budoucích trendů. Výsledkem propagace a rozšiřování povědomí o podmínkách 

v zemi je např. to, že během několika posledních let byl Ekvádor zařazen mezi 

země, kde jsou nejlepší podmínky k prožití důchodového věku. Dosud přijíždí do 

Ekvádoru nejvíce návštěvníků ze sousedních zemí - Kolumbie 23 %, Peru 11%, 

a z USA - 17%, Z uvedené tabulky je možné vidět, jak je pro Ekvádor cestovní 

ruch důležitý. 

Obrázek č. 4. Ekvádorská centrální banka 

 

Zdroj:116 

Ministerstvo cestovního ruchu vede také úspěšné cílené, tematické kampaně na 

podporu cestovního ruchu. S tímto programem vyhrálo také několik cen, 

například s videem All you need is Ecuador – Vše, co potřebujete, je Ekvádor, 

v jejímž rámci bylo oceněno propagační video oceněno Světovou turistickou 

                                                 
116 Informace z roku 2015 – 2016 v milionech USD, zdroj Ekvádorská centrální banka. Navštíveno 

3. 5. 2017. 
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organizací jako nejlepší video v Americe.117 Ministerstvo cestovního ruchu se 

obrací nejen vně, ale i na své obyvatele, aby je povzbudilo v zapojení do zvýšení 

počtu turistů, přijíždějících do země a např. také od roku 2014 nabízí podporu 

podnikatelům, kteří by měli zájem investovat do rozvoje cestovního ruchu, nebo 

kteří již do něj investují. 

4.1 Otavalo a cestovní ruch 

Podpora a rozvoj cestovního ruchu se neřeší jen na celostátní úrovni, ale i na 

úrovni jednotlivých historických a správních regionů státu. Výjimkou není ani 

Otavalo. První zmínky o rozvoji cestovního ruchu zde pocházejí již z roku 

1928.118 V časopise Imbabura z toho roku se píše o nutnosti rozvoje města 

Otavalo v důsledku příjezdu turistů. Zdůrazňuje se tam, že nejprve je nutné 

vylepšit a zmodernizovat hygienické podmínky regionu, vybudovat kanalizaci ve 

městě, zajistit přívod pitné vody, vybudovat hotely, pensiony, domy k rekreaci 

apod., které by ocenili návštěvníci, toužící po pohodlí a odpočinku. Nicméně si 

autor uvědomuje, že toto bude trvat léta, než bude město zmodernizováno.119 

Tento trend se už nezastavil. I v roce 1942 přemýšleli např. místní míšenci, jak 

z města Otavala vytvořit vhodné místo k rekreaci, nicméně se k jeho možnostem 

stavěli skepticky, domnívali se, že turismus v Otavalu je vystavěn četným 

problémům, spojeným s faktickým stavem města a s konzervativní mentalitou 

jeho obyvatel. Tyto úvahy tehdy shrnul článek „El único camino. Una vieja 

súplica“, ve kterém se však píše o i možnosti případného plánování rozvoje 

cestovního ruchu v Otavalu.120 

4.1.1 Výprava Indiánů Otavalo do USA 

Vláda Ekvádoru podporovala rozvoj regionů i konkrétními projekty. Byly 

zaměřeny původně primárně ne na cestovní ruch, ale na šíření osvěty a na 

                                                 
117 https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-

default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=si

d%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aity

pe%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253

D. 
118 P. C. ANDRADE, La liga de cultura „José Vasconselos“, Otavalo 2015, s. 179. 
119 tamtéž. 
120 P. C. ANDRADE, La liga de cultura „José Vasconselos“, s. 166. 

https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=sid%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253D
https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=sid%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253D
https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=sid%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253D
https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=sid%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253D
https://us.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=blp&hsimp=yhs-default&type=ds_111_674_0&p=video+all+you+need+is+ecuador&rnd=1950451825&param1=sid%3D674%3Aaid%3D111%3Aver%3D0%3Atm%3D1438%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Du%3Auip%3D1348467142%3Aup%3DdmlkZW8gYWxsIHlvdSBuZWVkIA%253D%253D
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podporu rozšiřování znalostí původních obyvatel, seznamování s ostatními 

kulturami v rámci země i v rámci kontinentu. V roce 1949 např. vyslal prezident 

Galo Plaza výpravu Indiánů z Otavala do Spojených států. Zajímavé je, že ve 

skupince cestovatelů, takto státem podpořené, nebyli jen muži, jak obvykle bylo 

zvykem, ale že její součástí byly i ženy, a vlastně šlo o cestu širší rodiny: Rosa 

Lema, s její dceru Lucilou Cajas, dále a s nimi odjel Lucilyn např. bratrance 

Daniel Ruiz Smyslem cesty bylo představit Ekvádor, konkrétně prostřednictvím 

otavalské kultury v tomto případě za hranicemi, tady v USA, odkud stát čekal 

podporu při rozvoji ekonomiky země, jejíž součástí se právě tehdy začal postupně 

stávat i cestovní ruch. Tato cesta pak otevřela možnosti dalším Indiánům, kteří 

vyjížděli nejprve do Kolumbie a Venezuely, potom do Peru, Chile, Brazílie, aby 

zde prodávali své výrobky nebo zde zakládali další dílny a šířili tak tradice 

Indiánů z Otavala.121 

4.1.2 Cestovní ruch v současnosti 

Během 20. století a zejména jeho druhé poloviny, došlo k obrovskému nárůstu 

cestovního ruchu, a od 70. let se odborníci zabývají bez přestání jeho udržitelným 

rozvojem. V současné době je cestovní ruch velmi důležitou součástí 

průmyslového odvětví většiny států světa a vytváří 11% světového HDP.122 

Cestovní ruch má napomáhat k rozvoji území, ale zpravidla je nutné tyto nároky 

sladit i ekologií a společenskou a kulturní funkcí tohoto území a je na vládách 

jednotlivých zemí, jak se s touto výzvou vyrovnají. S nárůstem turismu dochází 

k vytváření nových pracovních příležitostí, a také příjmy z cestovního ruchu se 

stávají důležitou součástí národních ekonomik, státních i místních rozpočtů. 

S rozvojem cestování dochází i k rozšiřování obzoru lidí, poznávání nových 

národů, s ambicí pochopit navzájem své tradice, zvyky, mentalitu a způsob 

života.123 

                                                 
121H. J. CISNEROS, Visión Panorámica de la artesanía de textil de Otavalo, Revista Sarance 26, 

s. 36, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html. 
122 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-

cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-

aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu, navštíveno 15. 1. 2017. 
123 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-

cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-

aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu, navštíveno 15. 1. 2017. 

http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/2-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu
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Z tohoto stavu těží jak celé státy, tak jejich jednotlivé regiony, ty zpravidla 

v různé míře, podle lokálních možností a zájmu. I v Otavalu je velká část místních 

obyvatel zapojena do nějakých aktivit, spojených a rozvojem turismu. Indiáni už 

dnes vlastní hotely, restaurace, otevírají vlastní cestovní kanceláře, jsou majiteli 

většiny stánků s řemeslnými výrobky na tržišti, i dalších podniků, nějakým 

způsobem navázaných na přijíždějící návštěvníky. První cestovní kancelář tu 

např. otevřela Indiánka Zulay Saravino v roce 1986, a pak rychle následovaly 

další.124 

V posledních letech navštíví kanton Otavalo na 500 tisíc turistů ročně. 

Návštěvníci se soustřeďují na místa, kde je možno si užívat společně jak kulturu, 

tak přírodu. Bylo vytipováno asi padesát míst v regionu, která přitahují zájem 

hostí a jim je věnována obzvláštní pozornost, jak z hlediska jejich ochrany před 

přijíždějícími návštěvníky se snahou zachovat je v co nejpůvodnějším stavu, tak 

zároveň je co nejvíce zpřístupnit zájemcům o jejich poznání. Ricardo Andrade, 

stávající ředitel rozvoje cestovního ruchu v Otavalu, prohlašuje, že je nutné 

investovat do dalšího rozvoje cestovního ruchu v první řadě tak, aby se navýšila 

a zatraktivnil kapacita ubytování v oblasti. Turisté se většinou ubytují na jeden 

den v Otavalu, a pak míří na dvě či tři noci do dalších míst. V kantonu je možné 

věnovat se cykloturismu, trekingu, kempování, horolezectví, jízdě na kánoi a na 

kajaku. Novinkou je zájem o pronikání do života a tradic Indiánů, což také naopak 

zase pomáhá zvyšovat životní úroveň Indiánů. Počet míst, která jsou turisticky 

atraktivní, narůstá a začínají se specializovat na určité aktivity. V městečku 

Peguche je např. možné dobře poznat výrobu tapiserií, hamaků a různých tkaných 

výrobků. Nejnavštěvovanějším místem v městě Otavalu je Plaza de los Ponchos, 

v okolí města Otavala pak Lagunas de Mojanda, San Pablo, Park Condor, 

vodopád Peguche, jezero San Pablo. Vznikl centrální informační zdroj, server 

„otavalo.travel“, který poskytuje turistům informace o různých aktivitách, 

a zpětně je také možné pomocí něj monitorovat, kdo přijíždí, jak dlouho turisté 

v Otavalu zůstávají, a jaké jsou jejich zájmové preference.125 

                                                 
124L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 113. 
125Israel RAMIREZ, El Norte, 500 mil turista recibe Otavalo en 50 citios atractivos, dostupné na 

http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/59073-500-mil-turistas-recibe-otavalo-en-50-sitios-

atractivos.html. navštíveno 21. 3. 2017. 

http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/59073-500-mil-turistas-recibe-otavalo-en-50-sitios-atractivos.html
http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/59073-500-mil-turistas-recibe-otavalo-en-50-sitios-atractivos.html
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K propagaci má nyní Otavalo i vlastní video, které je možné shlédnout na 

youtube. O tom, že je relativně dost využívané, svědčí fakt, že za krátkou dobu 

své existence má 13 074 zhlédnutí (k 18. 9. 2017). 
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5 OTAVALSKÁ SEBEPREZENTACE 

Pod pojmem sebeprezentace jsou v dalším textu chápány zejména soudobé 

způsoby a prostředky, jaké Indiáni kmene Otavalo využívají, aby o sobě dali 

vědět, a přilákali do svého regionu návštěvníky jak tuzemské, tak zahraniční. 

Dobře si totiž uvědomují, že nutnost zviditelnit se je v současné době klíčová 

k dosažení úspěchu. 

Otavalská sebeprezentace 

Plutarco Cisneros Andrade říká, že „…Indiáni Otavalo jsou obchodníci a vždy 

byli obchodníci, proto byli schopni přežít období Inků a později nadvládu 

Španělů, a byli schopni se adaptovat a přizpůsobit se novým podmínkám a stát se 

úspěšnými podnikateli nejen v Ekvádoru, ale i po celém světě“.126  

Svůj původ a jazyk a tradice využívají Otavalové různými způsoby. Jsou schopni 

se přizpůsobit požadavkům publika, a přesto se stále hrdě hlásí ke svému 

indiánskému původu a jazyku. Indiáni, žijící v zahraničí, se naučili využívat tyto 

strategie ještě více než doma v Ekvádoru. Kvůli podmínkám v cizích zemích není 

možné vždy chodit v tradičním oblečení, ale muži si často ponechávají spletený 

cop a ženy přes svůj tradiční oděv nosí kabáty nebo svetry.127 

Indiáni Otavalo nezapadají do obrazu utlačovaného Indiána v Latinské Americe. 

Naopak jsou dynamičtí a dovedou se „prodat“ na domácím a mezinárodním poli. 

Otavalové na své sebeprezentaci pracují aktivně. V současné době Indiáni Otavalo 

profitují z rozvoje cestovního ruchu ve světě už velice dobře, a hledají stále další 

prostředky, jak přitáhnout pozornost turistů k sobě, svému území a kultuře. 

„Typický Indián Otavalo je skromný ve svých myšlenkách a pyšný na své tradice. 

Vychován v drsné krajině, přesto milé povahy, je dědicem tisícileté kultury. Na 

svém oblečení ukazuje radost ze své země, je jediný svého rodu oblečen do v bílé 

barvy, klobouku, ponča i sandálů. Andské hory jsou svázané se zvyky jeho země. 

                                                 
126 Přepis rozhovoru s Andradem během návštěvy v Instituto Otavelňo de Antropología. 
127 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 170. 
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Je to řemeslník i zemědělec, miluje svoji zemi a svoji hudbu, tanec, své mýty. Je to 

stvořitel vlastního vesmíru.128“ 

Pro upoutání turistů a zákazníků Otavalové využívají všechny možné způsoby 

reklamy, sebeprezentace a propagace. Od způsobu, jak budou Indiáni zviditelněni, 

se posléze odvozuje návštěvnost města a prodej výrobků. Reklama poskytuje 

zákazníkovi přehled o službách a produktech, cílí na specifické okruhy lidí a jejím 

úkolem je vyvolat zájem nebo upozornit na daný prostředek nebo službu.129 

5.1 Prostředky, instituce 

5.1.1 Internetové prezentace místa 

Internet pronikl už před více než dvěma desítkami let i do andské oblasti, rychle 

získal oblibu mezi všemi tamějšími obyvateli a stal se zdrojem nejen poznání 

a zábavy, ale i prostředkem, jak přilákat turisty za místními pamětihodnostmi 

a přírodou. Je v současné době vlastně nejdůležitějším zdrojem informací, snadno 

dostupným po celém světě. Indiáni využívají všechny podoby internetu, aby na 

sebe upozornili. Mají založené oficiální stránky na facebooku, twitteru i youtube, 

které pravidelně aktualizují. Při zadání slova Otavalo do prohlížeče Google se 

objeví více než pět milionů odkazů. Indiáni se prezentují jak na oficiálních 

stránkách města Otavala, které jsou v této práci jako nejdůležitější 

a nejoficiálnější zdroj vícekrát uváděny, tak také na svých osobních stránkách, 

kde nabízejí produkty k prodeji. Najdeme i řadu odkazů na stránky cestovních 

kanceláří s nabídkami zájezdů do města Otavala a nabídky, zvoucí k návštěvám 

tradičního trhu s místními oděvy. Na youtube je možné nalézt filmy a jen na 

tomto serveru se objeví po zadání hesla Otavalo (ke dni 23. 6. 2017) na 184 000 

odkazů. 

                                                 
128 G. LEMA, Los Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias, ss. 13 – 14, El típico hombre 

otavaleňo, es modesto de espíritu y orgulloso de sus tradiciones. Tierra viril, espíritu dulce, dueňo 

de una cultura milenaria, exhibe noc sus trajes el placer que sienta por su tierra, es único en su 

género, vestido de blanco, de sombrero, poncho y alparates. Hechura de las montaňas andinas 

apegado a los costumbresde la tierra.Agricultor u artesano, amante de su música, de su danza, de 

sus mitos, de su propio universo. 
129 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/DPTX_2007_1_11210_ASZK10001_131626_0_52812.pdf. 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/DPTX_2007_1_11210_ASZK10001_131626_0_52812.pdf
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5.1.1.1 Oficiální stránky města Otavalo 

Stránka měla 10 835 like k 22. 3. 2017, k 27. únoru 2018 pak 15 306 like, tedy 

meziroční nárůst o jednu třetinu. Je tedy vidět, že je sledována, je o ni zájem. Je to 

zřetelné i z toho, že se na ní objevují často nové, aktuální informace o dění 

v oblasti. Na stránce jsou odkazy a tweety, které přidává městský úřad Otavala 

a jeho současný starosta Gustavo Pareja. Přidává fotky a informace 

k významnému svátku El Yamor, i k dalšímu dění, které jednak informuje místní 

obyvatel o tom, co právě proběhlo nebo probíhá, jednak na oblast upozorňuje 

potencionální turisty. Na těchto stránkách se nacházejí informace o městu Otavalu 

samotném, i o plánovaných oslavách a událostech, aby bylo možné se dozvědět 

o aktuálním dění v celé komunitě. Pro návštěvníky města stránka také nabízí 

odkaz na video přímo z ulic města Otavala, které propaguje každodennost města, 

přibližuje jeho nejatraktivnější místa, a láká tím turisty k jeho návštěvě. Video 

ukazuje Indiány v tradičním oblečení na posvátných místech, přírodu, a také 

sportovní aktivity, které je možné provozovat v Otavalu a okolí. Film má 

španělské popisky, a pro místní obyvatele také popisky v kečujštině. To ukazuje, 

na jaké návštěvníky je zaměřen – tedy z hlediska jazykových oblastí, a také 

demonstruje, jak je důležitá pro Indiány kečujština. Stránky však nemají jen 

propagační ráz, ale zároveň obsahují řadu praktických informací, např. o otevírací 

době místních úřadů apod. 

5.1.1.2 Otavalo travel 

Pod oficiální výše zmíněný web patří stránka, propagující cestovní ruch v Otavalu 

– otavalo.travel. Otavalo travel je zdejší oficiální stránka právě pro cestovní ruch. 

Ta je již detailněji zaměřena na různé skupiny přijíždějících hostí, tedy na 

zájemce p přírodu, o památky, o kulinářské zážitky či o místní způsob života, a je 

koncipována tak, že zájemci si právě tyto konkrétní okruhy mohou prohlédnout 

a prostudovat ve větších podrobností při rozkliknutí příslušné ilustrační fotografie. 

Stránky jsou vedeny již i ve více jazykových mutacích – anglické, španělské, 

francouzské a německé, takže je vidět, že cíli mnohem více i mimo americký 

kontinent. 



51 

Obrázek č. 5. Otavalo 

 

Zdroj:130 

Jako příklad propagace uvádím obrázek, na kterém je možné vidět, jak Indiáni 

propagují různá odvětví cestovního ruchu v Otavalu, zmíněná dále v textu. 

Z kontextu vyplývá, že hlavní důraz při sebeprezentacích je – podle mého názoru 

– stále kladen na představení tradičního indiánského způsobu života, řemesel, to 

vše v tradičních krojích, doprovázeno hudbou, podbarvující místní kolorit. 

Stránka je určena především pro přímé návštěvníky Otavala. Doporučuje jim 

zejména, která místa mají navštívit, a jak je možné se do Otavala dopravit, 

a případně, jak se zabavit v Otavalu přímo na místě různým způsobem. Dále jim 

radí, kde je možné se ubytovat a ve kterých restauracích a kavárnách je možné se 

dobře najíst. Ze zajímavých míst uvádí na prvním místě přírodní zajímavosti jako 

vodopád Peguche, laguna de San Pablo, Lagunas de Mojanda, vyhlídku 

u posvátného stromu El Lechero, park Condor, vodopády Taxopama. 

Z kulturních zajímavostí doporučuje pak například přímo ve městě náměstí Plaza 

de los Ponchos, trh se zvířaty, indiánský hřbitov, výrobnu klobouků Ilumán, 

řemeslnou výrobu v Peguche, nebo aquapark Araque. Dále také propaguje tradiční 

oslavy, například oslavu El Yamor, Inti Raymi a Pawkar Raymi a kulturní 

centrum Kinti Wasi – La casa del colibrí – Kolibří dům. Na první stránce je 

možné shlédnout video, které propaguje Otavalo v obecných rysech. Video je 

pouze doprovázeno hudbou a obsahuje pouze pět vět v anglickém jazyce. Proč 

mám rád Otavalo. 

                                                 
130 http://www.otavalo.travel/, navštíveno 5. 12. 2017 

http://www.otavalo.travel/
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Pro překrásnou přírodu, pro tradice a zvyky, pro tradiční řemeslnou výrobu, pro 

milé obyvatele a pro dobrodružství a krajinu.131 

Z filmu tedy jasně vyplývá, že má upoutat kohokoliv, kdo by měl zájem 

o Otavalo. Film nebylo nutné doplnit mluveným slovem, protože z něj lze dobře 

poznat, o jaké destinace nebo atrakce se v Otavalu jedná, a co může v dané oblasti 

návštěvník očekávat. Prvotní upoutání pozornosti však má ještě další, skrytý cíl – 

přimět návštěvníka, aby zůstal déle, nabídnout mi natolik pestrý a atraktivní 

program, že se zdrží a také že si samozřejmě odveze na památku suvenýry, resp. 

že též nechá vydělat místním restauratérům či provozovatelům tradičních místních 

jídelen a dalších provozoven. Vedle prezentace životního stylu se Otavalové 

prezentují i prostřednictvím svého území a přírodních zajímavostí, které se na 

něm nacházejí a na které aktivně zvou příchozí. 

5.1.1.3 Laguna de San Pablo132 

V oblasti Otavalo se nachází řada přírodních zajímavosti. Jako kritérium pro jejich 

zajímavost jsem při jejich řazení zvolila počet odkazů na googlu, který podle 

mého názoru může do určité míry odrážet jejich atraktivnost pro návštěvníky, 

a tedy pro následné prezentování dalším turistům. Pro místní obyvatele to pak 

může být vodítko, na co k sobě lákat návštěvníky a snažit se o rozvoj příslušného, 

na googlu zveřejňovaného místa. 

Laguna de San Pablo má z tohoto pohledu nejvíce, 8 170 000 odkazů v prohlížeči 

google (k 13. 12. 2017) ze všech přírodních zajímavostí na otavalském území. 

Laguna se nachází asi deset km od centra města Otavala. Laguna je výchozím 

místem pro cestu k posvátnému stromu El lechero nebo k Parku Condor. 

V blízkosti žije komunita Araque, kde se nachází moderní aqua park (parque 

acuatico). Na propojení tradičních svátků a moderních zařízení ukazuje pořádání 

plaveckých závodů během oslav El Yamor. Slavnosti El Yamor probíhají 

každoročně na přelomu srpna a září a poukazují na starou, předkolumbovskou 

tradici slavností, děkujících Pacha Mama za úrodu toho roku. Jsou spojeny 

                                                 
131 I love Otavalo for its wonderful nature,, for its traditions and customs, for its wonderful craft, 

for its beautiful people, for adventure and landscape, dostupné na http://www.otavalo.travel/, 

navštíveno 5. 12. 2017. 
132 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/laguna-de-san-pablo.html.  

http://www.otavalo.travel/
http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/laguna-de-san-pablo.html
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s hudbou, tancem a tradičním předváděním místního folkloru oblasti. Sportovní 

závody se připojily až v novější době. 

Tyto závody se k roku 2017 pořádají už po 56., takže tradice je relativně dlouhá. 

Závody pořádá Sportovní liga kantonu Otavalo133za podpory radnice Otavala. 

Jsou i hojně vyhledávané, jak ukazuje příklad roku 2017, kdy se závodu 

zúčastnilo 300 sportovců. Tento závod je oficiálně uznáván jako první národní 

závod v otevřené vodě v Ekvádoru134. Samotný Aqua Arque135 park má 3160 

odkazů na prohlížeči google (k 15. 12. 2017). Je to místo, které Indiáni doporučují 

k rodinným aktivitám, a nabízejí zde projížďky na lodích, v kajaku, na koních, 

pořádání dětských her, dále degustaci tradičních jídel, například kukuřice se 

sýrem a dalších smažených pokrmů. 

5.1.1.4 Vodopád Peguche136 

Na druhém místě je podle tohoto kritéria, tedy počtu odkazů na googlu, které 

v tomto případě dosahuje 258 000 (k 13. 12. 2017), vodopád Peguche. Kromě 

geografické blízkosti městu Otavalo, třicetimetrové výšky a šestimetrové výšky 

vodopádu a jeho snadné přístupnosti po pohodlných cestách jsou na vodopády 

lákáni turisté i vzhledem k údajnému mystičnu místa. Podle indiánských zvyklostí 

je totiž třeba tu provádět některé očistné rituály. Např. během oslav Inti Raymi se 

přicházejí zpěváci, vystupující na slanostech, a provádějí tu očistné koupele. Inti 

Raymi je svátek, který je spojen s oslavami slunovratu, připadá na 24. červen, a. 

je slaven ve většině indiánských komunit Latinské Ameriky, tedy nejen Otavaly. 

Zpěváci z různých komunit sem přicházejí, aby se zde vykoupali před tím, než 

začnou tance. 

                                                 
133 Liga deportiva Cantonal Otavalo. 
134 La Hora,Travesía al lago San Pablo, a las puerta, 13. 8. 2017, dostupné na 

https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102092021/travesia-al-lago-san-pablo-a-las-puertas, 

navštíveno 13. 9. 2017. 
135 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/parque-acuatico-de-

araque.html, navštíveno 15. 3. 2017. 
136 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/cascada-de-peguche.html. 

https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102092021/travesia-al-lago-san-pablo-a-las-puertas
http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/parque-acuatico-de-araque.html
http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/parque-acuatico-de-araque.html
http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/cascada-de-peguche.html
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5.1.1.5 El Lechero137 

El Lechero Otavalo má 168 000 odkazů na prohlížeči google (k 14. 12. 2017) El 

Lechero je posvátný strom, který má velký význam pro Indiány. Když bylo sucho, 

Indiáni se sem chodili modlit, aby pršelo, a přinášeli ke stromu oběti. Nosili první 

sklizeň kukuřice, konaly se zde pohřební ceremoniály, nebo se připomínalo výročí 

úmrtí. Je to také místo očisty, svateb a dalších důležitých oslav. Od stromu je 

krásná vyhlídka do kraje, je odtud možné pozorovat třeba i lagunu San Pablo, 

nebo sopku Imbabura, město Otavalo, horu Fuya Fuya a sopku Cotacachi. El 

Lechero je výchozím místem k návštěvám Parku Condor. 

5.1.1.6 Park Condor 

Parque Condor Otavalo má na prohlížeči google 210 000 odkazů (k 14. 12. 2017). 

Park byl ekvádorskou vládou zřízen v roce 1999 na rozloze 2440 ha a částečně 

zasahuje plochou i do sousední. Primárním důvodem jeho vzniku byla ochrana 

a záchrana dravých ptáků, se kterými bylo špatně zacházeno. Park se věnuje 

výukovým programům o dravých ptácích, speciálně se zaměřuje na zabránění 

ilegálnímu prodeji. Aktivity zaměstnanců parku a jeho zaměření se také orientují 

na výuku a osvětu dětí, aby pochopily, proč jsou draví ptáci důležití a jak je 

chránit, ne vybíjet. V parku se často konají představení pro návštěvníky. 

5.1.1.7 Indiánský hřbitov138 

Indiánský hřbitov Otavalů už není přírodní zajímavost, patří však též mezi 

důležitá turistická lákadla, protože ukazuje tradice zacházení s mrtvými 

v indiánské kultuře. Na prohlížeči google má 15 500 odkazů (k 15. 12. 2017). 

V Otavalu jsou celkem dva hřbitovy – indiánský a míšenecký. Indiánský hřbitov 

využívají Indiáni, aby uctili památku svých předků, a vraceli se tak ke svým 

tradicím. Pro Indiány je tradicí navštěvovat kdykoliv hřbitov, kde se nacházejí 

jejich pozůstalí. Tato tradice je ještě umocněna každoročně 2. listopadu, kdy 

Indiáni přinášejí oběti a modlí se u hrobů. Přinášejí sem oblíbené jídlo zesnulého, 

                                                 
137 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/mirador-el-lechero.html, 

navštíveno 15. 3. 2017. 
138 Cementerio Indígena, dostupné nahttp://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-

otavalo/cementerio-indigena.html, navštíveno 15. 12. 2017. 

http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/mirador-el-lechero.html
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panenky z těsta139 a další atributy, které jsou spojeny s kultem zemřelých 

a nějakým způsobem je připomínají. Specifikem jsou právě panenky z těsta, které 

jsou společné pro všechny indiánské komunity. Připravují toto speciální pečivo, 

protože reprezentuje Svatého ducha. Charakteristické pro ně je, že nemají 

končetiny. Na uvedeném obrázku je možné vidět, že Indiáni dokáží využít svých 

tradic k propagaci města Otavala. 

„Přijeď do našeho města a zúčastni se s námi našich tradic a zvyků“, vybízí 

reklama na níže uvedeném obrázku. 

Obrázek č. 6. Otavalo – reklama 

 

Zdroj:140 

5.1.1.8 El tren de la libertad141 – vlak svobody 

El tren de la Libertad Otavalo má 111 000 odkazů na prohlížeči google (k 16. 12. 

2017). Tento turistický vlak projíždí Ekvádorem, zastavuje v zajímavých 

lokalitách, a cestou připomíná důležité mezníky ekvádorské historie i přírodní 

                                                 
139 Pan de guagua. 
140 https://pbs.twimg.com/media/CwMSWwZXEAAu5XF.jpg, navštíveno 15. 12. 2017. 
141 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/tren-de-la-libertad.html. 

https://pbs.twimg.com/media/CwMSWwZXEAAu5XF.jpg
http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/tren-de-la-libertad.html
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zajímavosti. Přijíždí i do města Otavala. V Otavalu kombinuje program 

s návštěvou turistických atrakcí, které se v Otavalu a okolí nachází. 

5.1.1.9 Sportovní aktivity 

Otavalané se nespecializují jen na tradiční turistiku, ale – v duchu trendů moderní 

doby, která se hodně zaměřuje na zážitkové cestování – myslí také na turisty 

dobrodružnější povahy, které chce k sobě přilákat. Proto je možné na stránkách 

otavalo.travel nalézt i odkazy na řadu sportovních aktivit, zejména na jízdu na 

kánoích a na kajaku, na cykloturistiku, na horolezectví, trekking a kempování. 

Rozšířenou aktivitou, trochu v duchu indiánských tradic, kdy primitivními 

prostředky museli zdolávat různé přírodní útvary, nebo se schovávat 

v nedostupných částech země před nepřáteli, je canyoning. 142 Otavalané ho 

nabízejí u vodopádu Taxopamba.143 Je to velmi studený (teplota kolem 12 

stupňů), úzký a poměrně vysoký vodopád nacházející se jen několik kilometrů od 

města Otavala v nadmořské výšce 2846 metrů. Tento sport, podobně jako např. 

horolezectví je provozováno zpravidla s pomocí školených průvodců, kteří je ale 

spojují a propagací místních výrobků, když během výletu zároveň turisty vodí do 

obchůdků, dílen či ke stánkům s místními výrobky a nabízí je ke koupi jako 

suvenýry, jako je tomu konkrétně při horolezení u vodopádů Peguche, kde je 

možné se zastavit v tkalcovských dílnách, nebo v obchůdcích s místními 

hudebními nástroji.144 Stejným způsobem jsou místní produkty nabízeny během 

průvodcovaných cyklistických projížděk po zajímavých místech v kraji, během 

zastávek při jízdách na kajaku na lagunách Mojanda a San Pablo 145, v rámci 

trekkingu i při kempování. 

                                                 
142 Canyoning je sport, kdy se prostupuje koryty horských říček, potoků a úzkých soutěsek shora 

dolů. Při canyoningu se kombinuje slaňování skalních stěn a vodopádů, plavání tůněmi, skákání do 

tůní, sjíždění přírodních tobogánů a skluzavek. Dostupné na www.canyoning.cz. 
143 http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/cascada-de-taxopamba.html, 

navštíveno 16. 12. 2017. 
144 http://www.otavalo.travel/turismo-de-aventura-en-otavalo/canyoning.html, navštíveno 16. 12. 

2017.  
145 http://www.otavalo.travel/turismo-de-aventura-en-otavalo/kayaking.html, navštíveno 16. 12. 

2017. 

http://www.otavalo.travel/sitios-y-lugares-turisticos-de-otavalo/cascada-de-taxopamba.html
http://www.otavalo.travel/turismo-de-aventura-en-otavalo/canyoning.html
http://www.otavalo.travel/turismo-de-aventura-en-otavalo/kayaking.html
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5.2 Facebook 

Facebook je nejrozšířenější sociální sítí na světě, jeho vliv neminul ani Otavaly. 

Jejich facebooková stránka mělo 4829 like a 4811 sledujících (ke dni 25. 6. 2017), 

o osm měsíců později už 5114 like a 5108 sledujících (k 27. 2. 2018 už), takže 

i zde zájem roste. Na facebook jsou přidávána videa a fotografie ze života 

v Otavalu několikrát měsíčně. Také se tam nachází informace o nejzajímavějších 

místech a co možných zážitcích v Otavalu a okolí. Reflexí dění v komunitě 

a regionu jsou příspěvky sledujících, které informují o aktuálním dění v Otavalu 

a akcích, kterých se někdo zúčastnil a reaguje na ně. Například v úterý 28. 11. 

2017 se objevil příspěvek informující o akci El Lechero, související s návštěvou 

posvátného stromu. K návštěvě byly lákány zejména rodiny. Začlenění dětí vždy 

znamená perspektivu, že až vyrostou, přivedou další generace, a proto lákadlem 

pro ně se měla stát třeba i účastnická trička apod. Tato akce získala ke 2. 12. 2017 

celkem 80 sdílení, což je vzhledem k ročnímu období i čase předvánočních 

příprav slušné číslo. Informace byly uvedeny ve španělštině, akce tedy byla cílena 

na španělsky mluvící zájemce, a především na občany Otavala. Je tedy zřejmé, že 

akce, které pořádají místní organizace cestovního ruchu, se soustředí nejen na 

zahraniční turisty, ale chtějí i semknout místní obyvatele, naučit je žít komunitním 

životem, poznávat svůj kraj. Příspěvek byl doprovázen fotografií posvátného 

stromu El Lechero a kresbou cyklisty. Dále zde byla mapka, aby případní 

účastníci věděli, kudy povede třiadvacetikilometrová trasa. 
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Obrázek č. 7. Ciclopaseo 

 

Zdroj:146 

Otavalský instagram obsahuje 459 příspěvků. Zachycuje fotografií přírody 

a Indiánů, má 1087 sledujících a 406 subjektů naopak sleduje (to vše kde dni 24. 

6. 2017). Turistické centrum vybízí cestovatele, aby na něj zasílali své fotografie 

pomocí hashtag #yoamootavalo, aby se o Otavalu dozvědělo, co nejvíce 

cestovatelů. Na instagramu se objevují fotografie Otavala a okolí, a také 

samotných návštěvníků ve městě Otavalo. Tyto fotografie jsou doplněné popisky 

v různých jazycích, například ve španělštině, portugalštině, japonštině, angličtině 

a dalších jazycích, takže je zřetelné, že sem přijíždějí lidé z různých světadílů. 

Ohlas návštěv v regionu pak lze také nalézt na cestovatelském portálu 

tripadvisor.147 To znamená, že i zde si tripadvisor získal popularitu 

                                                 
146 http://www.otavalo.travel/media/k2/items/cache/f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_XL.jpg 

navštíveno 2. 12. 2012. 
147 Tripadvisor je největší cestovatelský portál na kterém lidé přidávají hodnocení. Nejlepší 

aktivity a památky ve městě Otavalo zde mají 8225 názorů a recenzí k 25. 11. 2017. Cestovatelé 

na těchto stránkách hodnotí trh Otavalo, Peguche vodopád, Park Condor, El lechero,7 dárkových a 

specializovaných obchodů, Park Bolívar, Museo Otavalango, Trh 24 de Mayo a další. Nejvíce 

recenzí má trh Otavalo, celkem 870. Z toho je 383 recenzí vynikajících a 318 velmi dobrých. 

Pouze 7 cestovatelů označilo trh jako příšerný. Cestovatelé také zaslali celkem 809 fotografií. 

Vodopád Peguche má 564 recenzí, park Condor 404 a El lechero 31. 

http://www.otavalo.travel/media/k2/items/cache/f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_XL.jpg%20navštíveno%202.%2012.%202012
http://www.otavalo.travel/media/k2/items/cache/f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_XL.jpg%20navštíveno%202.%2012.%202012
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a důvěryhodnost jako uznávaný feedback cestovatelů, opět podobně (jako např. 

facebook) jako v dalších světových regionech. Otavalové tedy i v tomto bodě 

podléhají stejným trendům jako lidé jinde na světě, a to jak sami, tak lidé, sem 

přijíždějící, podobně sledují jejich region a zohledňují při výběru trasy nebo 

vlastního pobytu hodnocení na tripadviseru. 

Podcasty 

Otavalo se snaží prezentovat nejen obrazovými a textovými příspěvky na 

internetu a sociálních sítí, ale najdeme i zvukové materiály. Má vlastní podcasty, 

což jsou právě zvukové záznamy, pravidelně umisťované na internet, často ve 

formátu MP3. 

V epizodách live sound – music mexico and Latin America je zde možno nalézt 

například skupinu Tiytas De Otavalo. Hatun Kotama – Flutes of Otavalo – flétny 

z Otavala a Francisca Maldonada, který hraje hudbu z Ekvádoru a z And. Tímto 

způsobem tedy Otavalové propagují především svou tradiční hudbu, hudební 

nástroje, na které hrají. 

Jinou možností zvukových prezentací jsou rozhovory s místními lidmi, o místních 

poměrech. Jedním z nich je např. „Yabla – Un día en la Ciudad de los lagos: es en 

Otavalo“, tedy den ve městě jezer, - kde hovoří paní Natalia o Otavalu a jeho 

atrakcích a zve návštěvníky do Otavala. Protože se jedná o pořad využívaný 

k výuce španělštiny, hovoří velmi srozumitelně, a současně je na obrazovce 

promítán film, ukazující místa, o kterých hovoří. Pořad je doplněn titulky ve 

španělštině a angličtině. 

Twitter 

Otavalo vlastní i svůj účet na twitteru, což je poskytovatel sociální sítě, která 

umožňuje uživatelům zasílat tweety. To jsou krátké zprávy, které mají maximálně 

140 znaků. Na svém twitteru Otavalané prezentují zprávy o životě v Otavalu, 

místa, která je možné navštívit, a také třeba oblečení. Příspěvky na twitteru jsou 

jiné než na facebooku. Vkládají je také lidé, kteří Otavalo navštívili. Například 

příspěvek od segundo@inka.bag z 27. 11. 2017, který byl inspirován smějící se 

Indiánkou, prodávající své oblečení. Pod obrázkem je napsáno: „Usmějte se. Už 
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jste se dnes smáli?“ místní prodavač148. Nachází se zde, ale i oficiální příspěvky, 

například příspěvek od IbamburaCJ@ibmamburacj, člověka, který je oficiálním 

poradcem v oblasti práva. Má 14, 5 tisíc tweetů a 2053 sledování a 2661sleduje 

k 2. 12. 2017. 

Obrázek č. 8. Otavalo - fotografie z Twitteru 

 

Zdroj:149 

5.3 Oslavy 

Tradiční nebo přejaté oslavy jsou velmi důležité jak pro Otavaly, tak dobře slouží 

k sebeprezentaci celé komunity. Jak vyplývá z uvedených údajů, tyto oslavy jsou 

velmi populární u domácích i zahraničních turistů, a pomáhají ekonomickému 

rozvoji regionu. 

Během svátků dříve přicházeli Indiáni do města, aby obětovali chichu.150 

V současné době tyto svátky organizují sami Indiáni a radnice na svátky přispívá 

                                                 
148Make a smile your signature accessory. Are you smiling today? Local artisan at an open market 

in #otavalo #ecuador #positive #positivevibes #bepositive #positiveenergy #smiles #cityofsmiles 

#greatsmiles #cybermonday #happymonday. 
149 https://twitter.com/hashtag/Otavalo?src=hash&lang=cs, navštíveno 27. 11. 2017. 
150 Kvašený nápoj, velmi rozšířený v andské oblasti. 

https://twitter.com/hashtag/otavalo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ecuador?src=hash
https://twitter.com/hashtag/positive?src=hash
https://twitter.com/hashtag/positivevibes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bepositive?src=hash
https://twitter.com/hashtag/positiveenergy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/smiles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cityofsmiles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/greatsmiles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cybermonday?src=hash
https://twitter.com/hashtag/happymonday?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Otavalo?src=hash&lang=cs
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určenou částkou.151 Svátky jsou také příležitostí, kde mohou Indiáni ukázat svoji 

moc152. Například svátek El Yamor, zmíněný už výše, patří k tzv. vymyšleným 

tradicím153, a byl založen v roce 1950 skupinou mladých bělochů a míšenců154. 

Vznikl ve čtvrti Montserratu, kde se tradičně slavila sklizeň kukuřice jako 

poděkování Panně Marii z Montseratu. Od roku 1953 je již oslava označována 

právě jako svátek El Yamor, a je velmi rozšířená a každý rok očekávaná jako dny 

hudby a tance.155 

5.3.1 Karneval Pawkar Raymi 

Jedná se o oblíbený náboženský svátek, který se slaví celkem po sedm únorových 

dní, a poté se uzavírá tím, že vychází procesí z Otavala k San Juan Capilla, kde je 

hlavní místo setkání. V této době je dostatek deště, zásadního pro dobrou úrodu 

a v něm v nápojích, které se konzumují spočívá symbolika obřadů se svátkem 

spojených. Přicházejí sem komunity z jihu i ze severu, a přátelé i nepřátelé spolu 

tančí za zvuku bubnů a kytar. Tím fiesta po sedmi dnech slavení končí a všichni 

se unavení vrací domů po vypití posledního společného nápoje – maté de chicha - 

který se nazývá cunllu mascai.156 Z hlediska sebeprezentace je povědomí o tomto 

svátku a pozvání turistů na něj jedním z vrcholů sezony v zemi. Je propagován na 

řadě webových stránek, informace o něm je nedílnou součástí otavalských webů. 

Jen na prohlížeči google je možné najít 433 000 odkazů (k 7. 9. 2017). V roce 

2016 z celkového počtu turistů karneval navštívilo 60% tuzemských turistů 

z Ekvádoru a 40% turistů zahraničních především z Kanady, Německa, Francie, 

Španělska, Argentiny, Švýcarska, Dánska, Kolumbie, Austrálie, Chile a dalších 

zemí. (otavalo.gb.ec navštíveno 7. 9. 2017). 

Na této stránce je Otavalo představováno jako multikulturní hlavní město 

Ekvádoru. Důvodem propagace karnevalu je zvýšení ekonomického rozvoje 

kantonu „Sarance“. Cílem webu je ukázat kulturu, sport, řemeslnou tvorbu, hudbu 

                                                 
151 G. LEMA, Los Otavalos, s. 133. 
152 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 209. 
153 Eric HOBSBAWNM, The Invention of tradition, Cambridge, 1983, dostupné na 

http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Hobsbawm_and_Ranger_eds_The_Invention_of_Traditi

on.pdf, navštíveno 12. 9. 2017. 
154 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 209. 
155 http://www.otavalo.travel/fiestas-costumbres-y-tradiciones-de-otavalo/fiesta-del-yamor.html, 

navštíveno 17. 9. 2017. 
156 G. LEMA, Los Otavalos, s. 95. 

http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Hobsbawm_and_Ranger_eds_The_Invention_of_Tradition.pdf
http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Hobsbawm_and_Ranger_eds_The_Invention_of_Tradition.pdf
http://www.otavalo.travel/fiestas-costumbres-y-tradiciones-de-otavalo/fiesta-del-yamor.html
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gastronomii, a také místa, která je možné navštívit. K podpoře propagace Otavalů 

jsou nabízeny informace v jazyce anglickém, španělském, německém 

a francouzském. Otavalo je zde popisováno jako „El valle del amanecer“. Zde je 

možné vidět, že Indiáni se ztotožňují s názorem Buitróna, který již před polovinou 

20. století nazval místo Probouzející se údolí.157 

Svátek se slaví v únoru, kdy je dostatek deště. Voda je symbolem příští úrody, 

očisty přírody a lidí. Tento karneval slaví také Indiáni Otavalo v Madridu. 

Karneval je považován za tradiční otavalský zatímco ostatní svátky jako El 

Yamor jsou převzaté z Peru.158 Svátek byl pojmenován kečujsky teprve nedávno, 

ve své obrazové publikaci ho Buitrón nezachytil. Někteří starší Indiáni pamatují 

oslavu pojmenovanou Carnaval Kija – měsíc karnevalu. Karneval už je 

proslavený v celém Ekvádoru a jeho důležitou součástí jsou také sportovní 

zápasy.159 

5.3.2 Svátek El Yamor – La Fiesta del Yamor 

Chronologicky v průběhu roku se pak slaví svátek El Yamor, již zmíněný výše. 

Tato fiesta se slaví z radosti z úrody. Je to slavnost, převzatá od Inků z Peru, těší 

se však značné oblibě i v Ekvádoru a dalších jihoamerických zemích. Yamor je 

název posvátného nápoje, který se připravuje na počest bohů sklizně. Dvanáct 

klasů kukuřice se sebere a obětuje se silám, které ovládají déšť, vítr, slunce, a také 

Pacha Mamě – matce zemi. Nápoj je posvátný, připravený z darů země – různých 

druhů kukuřice, ječmene a pšenice. K nápoji se podávají smažené rybky nebo 

maso a bramborové tortilly. Dříve byl toto výhradně indiánský svátek, dnes se 

fiesta slaví společně se dnem Otavala na památku zjevení panny z Montserratu 

v Otavalu, která je současně patronkou Otavala. Nápoj je v současnosti zároveň 

dobrým obchodním artiklem pro pořadatele fiesty160. Na stránkách otavalo travel 

je svátek prezentován, jako oslava historicko-kulturní, která spojuje tradice 

předincké a náboženské.161 

                                                 
157 H. BUITRÓN, El Valle del Amanecer, s. 22. 
158 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad, s. 125. 
159 D. de FRUTOS, Viaje e Identidad, s. 127. 
160 G. LEMA, Los Otavalos, s. 98 – 99. 
161 http://www.otavalo.travel/fiestas-costumbres-y-tradiciones-de-otavalo/fiesta-del-yamor.html, 

navštíveno 11. 9. 2017. 

http://www.otavalo.travel/fiestas-costumbres-y-tradiciones-de-otavalo/fiesta-del-yamor.html
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5.3.3 Inti Raymi Otavalo – svátek svatého Jana 

Inti Raymi je prezentován jako nejdůležitější indiánská oslava v Andách, která je 

v současné době i velkou turistickou atrakcí. Je pořádána městským úřadem 

Otavala společně s komunitou Kičwa Otavalo a Kičwa Kayambi. Každá komunita 

prezentuje oslavu trochu odlišně, ale společné mají rituální koupel, zpěvy a tance, 

posvátný dar a tradiční oděv. Tento svátek se slaví 24. června. Je možné ho 

přeložit jako svátek Slunce. Dříve se tento svátek slavil jako poděkování Bohu 

Slunce, protože umožnil žně. Býval to nejdůležitější den v roce, kdy se obvykle 

také slavily svatby, a obětoval se svatý nápoj z kukuřice Bohu Slunce. V tento den 

se objevil Inka v doprovodu nejvyšší šlechty, aby vzdal čest otci Slunce a zpečetil 

manželství a oběti přípitkem ze svatého nápoje z kukuřice. Když do země dorazili 

Španělé a ovládli ji a christianizovali, svátek byl přejmenován na San Juan na 

památku Inky Atahualpy, který byl uškrcen muži dobyvatele Francisca Pizarra 

a byl pokřtěn Juan Atavalita.162 

V Otavalu se říká, že Taita (otec) San Juan odpočívá na hoře Aloboro a odtud 

připravuje svátek. V tento den se věří na duchy mrtvých, na vodopády, kde 

přebývá dobrá a špatná energie a nabízejí se jim různé dárky. V předvečer noci 

San Juan tanečníci přicházejí ve skupině k vodopádu, aby provedli rituální koupel 

a přijali sílu přírody, která v tento den vstupuje do lidí. Lidé připravují domy na 

fiestu, občiny připravují chichu a coládu z kukuřice, aby měli čím pohostit 

tanečníky. Pro Indiány jsou to dny velké radosti a veselí, a Indiáni věří, že se 

může stát cokoliv. Mladí si obvykle vyznávají lásku, protože v tyto dny se dávají 

najevo city, a co dříve bylo tajemství, se prozradí.163 

5.4 Prezentace malých a středních podnikatelů 

Malí a střední podnikatelé jsou velmi důležití. Jejich četnost a prosperita je 

ukazatelem stupně rozvoje příslušné společnosti, protože vzhledem k tomu, že 

zajišťují služby denní potřeby pro většinu obyvatel, jsou podstatnou složkou 

sociální struktury, která ukazuje, jak je daná společnost schopná se o sebe 

postarat. I oni se prezentují se na oficiálních stránkách Otavala. Pomáhají 

                                                 
162 G. LEMA, Los Otavalos, s. 92. 
163 G. LEMA, Los Otavalos, s. 93. 
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s rozvojem země, obohacují sortiment a napomáhají zaměstnaností v regionu. Tito 

malí podnikatelé se odlišují od velkých na první pohled firem množstvím prodeje 

a počtem zaměstnanců. Ve sledovaném regionu se zabývají především řemeslnou 

výrobou, gastronomií a textilem, a své podnikání soustředí rovněž na zahraniční 

turisty. Jako příklad může být uvedena rodina Kawsaymi,164 která podniká v 

gastronomii. Tito podnikatelé nabízejí na svých stránkách rodinnou firmu, která 

zprostředkovává výuku tradiční indiánské andské kuchyně, a ubytování 

u indiánské rodiny. Dále pak restauraci a možnost zakoupení ručně vyšívaných 

textilií. Turisté si také mohou prohlédnout léčivé rostliny, typické pro zdejší 

krajinu. Dále nabízí ukázky hudby a tance anebo zapojení se do dobrovolnické 

činnosti. Tímto způsobem chce tato rodina představit jiný způsob poznávání 

Otavala.165 

Obrázek č. 9. Prezentace malých a středních podnikatelů 

 

Zdroj:166 

                                                 
164 “Kawsaymi” slovo z kečujštiny (Es nuestro vivir diario). Znamená náš každodenní život. 
165 Dostupné na www.kawsaymi.com. Somos una familia kichwa otavaleña dedicada a la 

prestación de servicios turísticos a nivel familiar y comunitario, conservando y revalorizando las 

costumbres ancestrales propias de nuestra cultura.“Kawsaymi” palabra kichwa que significa (Es 

nuestro vivir diario). Ofrecemos una amplia gama de servicios como: Clases de cocina andina, 

restaurante, alojamiento en familias, exposiciones culturales, tour gastronómico, exposiciones de 

plantas medicinales, bordados a mano, música, danza, y voluntariados, bajo un concepto de un 

turismo recreativo, responsable, social, con calidad en respuesta a las expectativas de nuestros 

visitantes, quienes buscan alternativas novedosas a la hora de conocer Otavalo-Ecuador. 
166 http://www.otavalo.travel/emprendimientos-turisticos/kawsaymi.html, navštíveno 2. 12. 2018 

http://www.otavalo.travel/emprendimientos-turisticos/kawsaymi.html
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Na obrázku, kterým se prezentuje tato rodina na webové stránce, je vidět, že 

Indiáni kladou velký důraz na oděv a jazyk (názvy na zástěrách v místním jazyce) 

jako součást svojí sebeprezentace. Fotografie dále ukazují spokojené turisty, kteří 

tuto rodinu navštívili. 

Dalším příkladem podnikání v rámci oboru cestovního ruchu může být 

Asociación Jataray.167 

jako sdružení indiánských podnikatelek, které nabízí turistům rekreaci v podobě 

sumak kawsay.168 Sumak kawsay, anglicky good living, zahrnuje ochutnávku 

tradičního jídla, které ženy uvaří, ukázku tradičních textilních suvenýrů, 

ubytování a procházky v okolí. 

Příkladem podnikatelského subjektu, zaměřeného jen na gastronomii může být 

i Ayulluknapak. Tato organizace nabízí turistům snídaně, obědy a večeře 

v andském stylu. Zaměstnanci, resp. majitelé, předvádějí produkty ze své tradiční 

zahrady, ukázky sklizně, hudební představení a opět nákup textilních suvenýrů. 

Za své služby si účtují sazby v amerických dolarech, jak je v oblasti vůbec obecně 

běžné.169 Jejich cena je zahrnuje ubytování, představení a konzumaci vlastní 

sklizně ze zahrádky a proces přípravy pokrmů, který si turista může sám 

vyzkoušet za doprovodu hudby. 

Mezi malé podnikatele patří například Inka Tambo, Inka Wasi, Asociación 

Pachamama, Rumipungo restaurant a další. Tyto organizace vesměs nabízejí 

podobné služby v oblasti cestovního ruchu. 

Otavalos online 

Indiáni Otavalo, rozptýlení po celém světě, používají webové stránky otavalos 

online, které nazývají virtuální komunitou Otavalů. Stránky podávají informace 

o Otavalech a vše o jejich andské kultuře. Mají vlastní twitter, založený v roce 

2009, a na něm 2415 (k 1. 3. 2018) sledujících. Jejich facebook má 12 848 

sledujících a 13 011 like (k 11. 9. 2017). Na stránku jsou přidávány různé 

                                                 
167 http://www.otavalo.travel/emprendimientos-turisticos/asociacion-jatary.html, navštíveno 16. 

12. 2017. 
168 Sumak kawsay – good living – dostupné na https://www.pachamama.org/sumak-kawsay, 

navštíveno 16. 12. 2017. 
169 100 USD a v případě čtyř turistů 70 USD za osobu. (k 16. 12. 2017). 

http://www.otavalo.travel/emprendimientos-turisticos/asociacion-jatary.html
https://www.pachamama.org/sumak-kawsay
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příspěvky, například o tom, jak přeložit čísla do kečujštiny, nebo videa, vztahující 

se k událostem probíhajících v Otavalu, jako Inti Raymi, nebo fotografie Indiánů 

v tradičním oblečení z festivalů a z různých okamžiků každodenního života. 

5.5 Instituce, zabývající se vzděláváním 

Pro zachování vlastní identity je velmi důležité vychovávat a vzdělávat i nové 

generace v jazyce a kultuře původních obyvatel. Ve městě se nachází Instituto 

Otavaleňo de Antropología, který nabízí vzdělávání především místním 

studentům, a také se zabývá výzkumnou činností v oblasti historie města Otavala 

a jeho obyvatel. Jazyková škola Mundo Andino naopak nabízí kurzy španělského 

jazyka pro zahraniční studenty, kteří se chtějí jazyk naučit nebo zdokonalit. 

5.5.1 Instituto Otavaleňo de Antropología 

V současnosti je institut oficiální univerzitou města Otavala. Symbolem instituce 

je bílý kolibřík na červeném poli. Za symbol byl vybrán tento nejmenší ptáček, 

protože univerzita je malá v porovnání s jinými univerzitami. Symbol kolibříka 

v Otavalu najdeme leckde. Patří k nejmenším ptákům, ale má zvláštní poselství. 

Je velmi oblíbený, protože uvolňuje nektar z rostlin, které se pak díky tomu 

mohou rozmnožit. Tradičně také bylo peří z kolibříka vždy velmi ceněno pro svoji 

vysokou kvalitu. A také se v Otavalu traduje, že kolibřík přináší lásku.170 

V dnešní době je nejrozšířenější a nejefektivnější formou sebeprezentace webová 

stránka každého subjektu po celém světě. To samozřejmě platí i pro otavalské 

instituce, v první řadě pro Instituto Otavaleňo de Antropología. Má samozřejmě 

svou velmi podrobnou webovou stránku ve španělštině, to znamená, že cílí 

zejména do tohoto jazykového prostoru. Institut se se na ní prezentuje heslem 

„Svoboda, setkávání, hledání“. Stránka vysvětluje jak genezi instituce, tak její 

                                                 
170 El Norte, 18. 11. 2011, dostupné na http://elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/13159-centro-

intercultural-comunitario-qel-colibriq.html, navštíveno 27. 11. 2017.  

El colibrí representa amor y alegría, y está muy presente en el Valle de Amanecer. Esta es la más 

pequeňa de las aves, pero con un mensaje especial. Es la única capaz de parar mientras viaja a 

grandes velocidades. Puede flotar o avanzar, retrodecer, subir y bajar. Vive de néctar y busca la 

dulzura de la vida. Su larga lengua le permite pasar alto la capa exterior, a menudo dura y a 

amarga, y encontrar los tesoros escondidos debajo.  El colibrí es amado por las flores y plantas, 

pues al liberar el nectar de la flor, la planta se reproduce y crea más de su especio. En muchas  

tradiciones las plumas de colibrí son atesoradas por su cualidad. Se dice que el colibrí trae el 

amorcomo ninguna otra medicína. 

http://elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/13159-centro-intercultural-comunitario-qel-colibriq.html
http://elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/13159-centro-intercultural-comunitario-qel-colibriq.html
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poslání, vizi, popisuje součásti i celý proces studia, který frekventanti absolvují. 

O rozvoji a dosaženém stupni vývoje univerzity svědčí, že mají nejen běžné 

bakalářské a magisterské programy, ale mají již i své doktorské akreditace. 

Studium je zaměřené na humanitní a ekonomické obory. Je zde možné studovat 

právo, administrativu, zahraniční obchod a finance, kulturní a sociální vývoj, 

grafický design, informatiku a cestovní ruch. V oblasti marketingu je snaha 

uplatnit se na národních a mezinárodních trzích. Součástí studia práva je také 

právní poradna, poskytovaná zdarma místním občanům.171 Studenti poskytují 

právní rady pod dohledem svých profesorů. Tím že studenti řeší skutečné 

problémy, získávají zkušenosti pro svoji budoucí kariéru. Jeden z nich se přímo 

věnuje turismu a nabízí desetisemestrové studium, jehož absolventi mají najít 

uplatnění v různých součástech turistického ruchu. 

Instituto má vlastní i facebook, na youtube provozuje vlastní univerzitní kanál, 

který má 33 000 odběratelů. Má 4360 tweetů, 269 sledování, 1033 sledujících 

a 405 like (k 8. 9. 2017). Dále prezentuje 1420 fotografií a videí. Vedle toho má 

instituce jako taková 31 800 odkazů na prohlížeči google (k 8. 9. 2017). 

Z uvedených čísel je možné vysledovat, že institut je již velmi známý, a to jak 

v Ekvádoru, tak i v ostatních zemích. 

Obrázek č. 10. Otavalo – symbol 

 

Zdroj:172 

                                                 
171 http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf. 

 
172 http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/universidad-otavalo/nuestro-simbolo.html, navštíveno 

27. 11. 2017 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf
http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/universidad-otavalo/nuestro-simbolo.html
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5.5.2 Historie Institutu 

Snahy o založení vzdělávací instituce na území Otavalů sahají již do doby před 

více než čtyřiceti lety. Skupina mladých Otavalanů si přála založit ve městě 

Otavalo spolek kulturního a řemeslného umění. To se jim ale nepodařilo. V roce 

1970–1971 přijeli severoameričtí antropologové Linda Correl, John Stephens 

Athens, Thomas Myers, kteří se zabývali archeologií regionu. Skupina mladých 

Otavalanů v čele s Plutarcem Cisneros Andradem byla archeologickými výsledky 

naprosto oslněna, a proto se rozhodli v jejich práci pokračovat, a především – 

zabývat se konstruováním vlastní historie sami, nenechat je v cizích rukou. 

Nejprve byl založen otavalský institut, ze kterého později vzešla univerzita. 

Institut byl založen jako výzkumné antropologické centrum, aby bylo možné 

zjistit, jaké jsou kořeny občanů Otavala. Toto napsal Plutarco Cisneros Andrade 

při založení institutu.173 

Zakladatel, Plutarco Cisneros Andrade, v roce 2014 získal státní cenu za 

celoživotní práci v oblasti kultury pro Ekvádor. Další podstatnou osobností této 

instituce, která se věnuje výzkumu, je Hernán Jaramillo Cisnerosl (nar. 1939 

v Otavalu). Vystudoval inženýrství textilu na chemické a textilní univerzitě v Riu 

de Janeiru v Brazílii. Specializuje se na řemeslnou výrobu v Ekvádoru.174 

Od roku 1996 institut oficiálně existuje jako univerzita, která je chápána jako 

výzkumné centrum. Univerzita garantuje kvalitu vzdělávání a do roku 2020 chce 

být financována z vlastních prostředků a proslavená vysokou kvalitou 

vzdělávání.175 

Studenti absolvují i přednášky z lokální historie a rozhodnou-li se věnovat se jí 

více, pramennou základnu pro své kvalifikační práce nacházejí i přímo na 

univerzitě, v knihovně a archivu. V archivu university nachází přibližně 6000 

publikací z koloniálního období a období republiky až do současnosti. Mimo jiné 

lze mezi nimi nalézt stížnosti Indiánů o špatném zacházení v textilních dílnách 

zvaných obrajes, cenný historický pramen, dokládající ekonomickou situaci 

regionu. Nejstarší dokumenty se datují až do roku 1584. V současné době probíhá 

                                                 
173 http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf. 
174 http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf.  
175 http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/universidad-otavalo/mision-vision.html. 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52071.pdf
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digitalizace univerzitního katalogu, a také je možné na pdf odkazu vyhledat 

publikace od roku 1700 do roku 1926. (k 30. 3. 2017). Tyto zdroje, tak přístupné 

bádání, slouží především studentům historie a historikům pro rekonstruování dějin 

Otavalů, jako doklad jejich původně velmi složitého, nicméně pozvolna se 

měnícího postavení v zemi. 6.5.2. Revista Sarance časopis Sarance176 

Důležitým prostředkem šíření povědomí nejen o otavalské kultuře, zvyklostech 

a každodenním životě jsou periodické tiskoviny. V případě Otavalů se jedná 

zejména o časopis Sarance, nazvaný podle původního názvu Otavala. Je to 

časopis, vydávaný opět Institutem Otavalo. Časopis vychází ve španělštině 

a přispívají do něj autoři z mnoha zemí například Argentiny, Španělska, 

Kolumbie, ale i ze Spojených států. Časopis primárně komentuje dějin na 

univerzitě, přináší návrhy na zlepšení studia, podněty k reformám 

vysokoškolského vzdělání a k hledání srozumitelnějších forem výuky, ale zároveň 

je zaměřen i šíře. Přispěvatelé v nich často informují o aktuálních místních 

i mezinárodních tématech, která hýbou současným děním a o kterých se právě 

diskutuje. Redakce průběžně vyzývá k zasílání článků, a to jak v angličtině, tak ve 

španělštině. Přijaté návrhy článků jsou lektorovány, čímž je snaha udržet slušnou 

výpovědní i stylistickou úroveň.177 Časopis vychází pololetně. K roku 2017 má 35 

vydaných čísel. 

Na stránkách institutu se také nacházejí odkazy na výzkumné projekty, týkající se 

otavalského regionu a kultury. Jsou tu i studentské práce, které se týkají 

výzkumné činnosti v oblasti práva, obchodu a financí, grafického designu, 

sociálního a kulturního vývoje, informatiky a cestovního ruchu. Aktuálně jsou to 

práce z let 2015, 2016 a 2017. Pro moji práci byly důležité dva projekty od 

Marilyn Herrera, které se zabývají rozvojem a financováním Muzea Otavalango.  

První práce se jmenuje Identifikace turistických potřeb v muzeu Otavalango178, 

a druhá práce je nazvána Návrh na turistický rozvoj muzea Otavalango.179 

                                                 
176 Revista Sarance, dostupné na http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-

sarance.html, navštíveno 11. 1. 2018. 
177 http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/sarance_pdf/ 

INSTRUCTIVO_REVISTA_SARANCE_FEBRERO_2016.pdf. 
178 Identificacion de las Necesidades turisticas en el museo Otavalango, z 29. 2. 2016, dostupné na 

http://repositorio.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/2016/08/ProyectoTurismo2016.pdf, 

navštíveno 20. 3. 2018 

http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html
http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/index.php/revista-sarance.html
http://repositorio.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/2016/08/ProyectoTurismo2016.pdf
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Identifikace turistických potřeb v muzeu Otavalango 

Výzkum se zabývá ekonomickými prostředky, kterými muzeum disponuje, 

a zkoumá, jak nejlépe využít společně s univerzitou Otavalo prostředky k jeho 

rozvoji. Důležitým cílem je strategický marketing. Zde se Marylin odkazuje na 

práce paní Jesiky Pinedové nebo paní Evelyn Toapantové.180 Muzeum má veliký 

potenciál co se týká ovlivnění současných i budoucích generací, a jeho návštěva 

přináší i benefity ekonomickému sektoru. Museum není dlouho v provozu a stále 

o něm mnoho návštěvníků neví. 90 % návštěvníků přijíždí ze zahraničí a pouze 10 

% z Ekvádoru, a proto, jak uvádí Marylin Herrera, je nutné, aby se co nejvíce 

obyvatel Ekvádoru o muzeu dozvědělo, protože je důležitou součástí kulturního 

dědictví Ekvádoru. 

Druhá práce: Návrh na turistický rozvoj muzea Otavalango 

Práce upozorňuje na zájem zahraničních turistů o indiánské kultury, především na 

hodnoty, které vyznávají, jejich specifických znalostí a indiánských tradic. 

Marilyn se opět obrací v práci k Otavalu jako k probouzejícímu se údolí a říká, jak 

je důležité dále rozvíjet plán rozvoje cestovního ruchu a upevňovat kulturní 

identitu. Marylin zdůrazňuje, že je důležité zvýšit povědomí o muzeu, a to jak 

mezi turisty, tak i mezi místními obyvateli. Tím, že se zvýší povědomí, se také 

zachová i součást kultury pro budoucí generace. Pokud vzroste návštěvnost 

muzea, zhodnotí se také jeho ekonomický sektor. Marylin poukazuje na to, že 

v současné době se těší velké oblibě poznávání původních indiánských kultur, 

především jejich hodnot, znalostí a tradic. Tyto poznatky je tedy nutné nabídnout 

turistům, aby se o muzeum začali zajímat. Práce také upozorňuje aktuální velký 

zájem o alternativní turistiku, a proto v tomto směru může Otavalo mnoho 

nabídnout, protože většina indiánských obyvatel se zde zabývá výrobou 

a prodejem textilu. Podle Marylin je tedy nutné diagnostikovat celou situaci 

muzea Otavalango, identifikovat nejdůležitější turistické zajímavosti v muzeu, 

rozhodnout, které faktory jsou nejdůležitější pro zachování tradic, použít techniky 

a metody, které umožňují sbírání informací. Dále je nutné spolupracovat 

                                                                                                                                      
179 Propuesta de plan de desarrollo turístico para el museo Otavalango, z 29. 2. 2016, dostupné na 

http://repositorio.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/2016/08/turismo2016.pdf, navštíveno 20. 3. 

2018. 
180 Bližší odkazy na uvedené práce nejsou k dispozici. 

http://repositorio.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/2016/08/turismo2016.pdf
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s Universitou Otavalo a dalšími komunitami, kteří tvoří Sdružení rozvoje muzea 

Otavalanga.181  

Z obou prací tedy vyplývá, že Otavalská univerzita, dříve Instituto Otavaleňo de 

antropología, se zabývá rozvojem cestovního ruchu a také hledá možnosti, které 

by zaujaly co nejvíce turistů, a to jak zahraničních, tak i místních. Další důležitou 

oblastí bádání na univerzitě v Otavalu je způsob uchovávání indiánských tradic 

a rozvoj otavalské kultury. Je zde vidět, že je důležité rozvinout program 

strategického marketingu, aby se zvýšilo povědomí o muzeu a tím se zvýšila 

návštěvnost a finanční situace muzea.  

5.5.3 Jazyková škola Mundo Andino182 

Důležité pro udržení svébytnosti národa je nejen zachovávat jeho tradice, kulturu, 

povědomí o historii, ale zároveň aktivní provozování jazyka a šíření jazyka mezi 

další lidi, generace. K tomu slouží jazykové školy, u Otavalů je to zejména škola 

Mundo Andino. Škola byla založena v roce 1998. Pedagogové mají akademické 

vzdělání v oboru lingvistika, latinsko-americká literatura, historie nebo geografie. 

Studium je prezenční a je zaměřeno na individuální lekce. Španělština je nabízena 

od začátečníků pro pokročilé studenty. Po ukončení studia, student získá certifikát 

o ukončení studia. Nabízí výuku španělštiny, ale takovým způsobem, že 

prostřednictvím tohoto oficiálního jazyka propaguje území obývané Otavaly, 

právě jejich svébytnost a místní specifika. Je si vědoma, že kečujština by nemohla 

mít takovou publicitu kvůli omezené možnosti užívání, proto jsou v jazykovce ve 

výuce spíše propagovány svátky, vysvětlována historie, zvyky místních obyvatel. 

Na toto láká své studenty. Patří do sebeprezentace prostřednictvím vzdělávacích 

institucí, která je na prvním místě v důležitosti, podobně jako univerzita, zmíněná 

v předchozí kapitole. Školu je možné kontaktovat přes skype nebo facebook. 

Nabízí informace pro studenty v jazyce anglickém, německém, francouzském 

a španělském. Škola prezentuje Otavalo jako hlavní město kultury v Ekvádoru, 

známé především svým indiánským tržištěm. Dále ukazuje Otavalo jako místo, 

které má silnou indiánskou populaci a je jedním z nejzajímavějších měst 

Ekvádoru. Škola nabízí studentům výhodnou polohu, protože se nachází 

                                                 
181 Corporación para el Desarrollo del Museo Vivente Otavalango, společnost tvořená 31 členy 

komunit a čtvrtí města Otavala. 
182 Mundo Andino, dostupné na http://www.mandinospanishschool.com/, navštíveno 11. 1. 2018. 

http://www.mandinospanishschool.com/
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v blízkosti indiánského tržiště. Symboly a tradice, které chce prezentovat, jsou 

patrné i na propagačním videu školy, kde její ředitelka Aida Lechon školu 

představuje v tradiční bílé vyšívané blůze. Toto video má na youtube 743 

zhlédnutí (k 8. 9. 2017). Stránka chce přilákat nové studenty i doprovodnými 

fotografiemi z města Otavala, kde je možné vidět Indiány na tržišti, tradiční 

textilní výrobky a přírodu nacházející se v okolí Otavala. 

5.5.4 Muzea 

Na svoji kulturu jsou Indiáni velmi pyšní, chtějí ji ukázat jak svým dětem, tak 

návštěvníkům, sem přijíždějícím, a proto zde ve městě v současné době existují 

dvě muzea, která nabízejí informace o indiánské kultuře. Muzeum Otavalango má 

webové stránky, a je možné se o něm dozvědět na internetu. Etnografické 

a archeologické muzeum nemá stránky, a je možné se o něm dozvědět 

v informačním centru v Otavalu, popřípadě v hotelové recepci při dotazu na 

místní zajímavosti. V etnografickém muzeu hovoří průvodci pouze španělsky 

a bez znalosti španělštiny je docela složité ho ve městě nalézt. (vlastní zkušenost) 

Muzeum Otavalango183 

Na prohlížeči google má 3 930 odkazů (k 9. 9. 2017). Muzeum nabízí své stránky 

v jazyce španělském a anglickém a uvítání v kečujštině. Existuje od roku 2011, 

kdy skupina otavalských indiánů koupila uzavřenou továrnu La Fabrica San 

Pedro, ve které přes 200 let pracovali Indiáni. Na příkladu muzea je dobře vidět, 

jak Indiáni Otavalo dokážou využívat svoji historii. Muzeum prezentují jako 

autentické, protože Indiáni, kteří zde pracují, mohou hovořit z vlastní zkušenosti 

o práci v továrně, protože někteří, jak uvádí stránky, zde kdysi ještě pracovali. 

Indiáni nazývají muzeum vivente – živé, protože se zde hrají tradiční hry, tance 

a vyprávějí staré příběhy každému, kdo přijde. Muzeum je také využíváno jako 

kulturní centrum. Luzmila Zambrano Maldonado tu pracuje jako generální 

koordinátor muzejních aktivit a doufá, že tímto způsobem je možné zachovat 

otavalské tradice, protože mladí Otavalané již neovládají kečujštinu, nenosí 

charakteristický cop a neoblékají tradiční oděv. Na webových stránkách je možné 

zhlédnout krátký propagační pětiminutový film, ukazující tančící Indiány při 

                                                 
183 Muzeum Otavalango, dostupné na https://otavalango.wordpress.com/, navštíveno 11. 1. 2018. 

https://otavalango.wordpress.com/
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svátku Inti Raymi, tradiční výrobu textilu, indiánské stavy a tradiční mužské 

a ženské oděvy. 

O muzeu Otavalango je také možné získat informace v ekvádorských novinách El 

Comercio. V uveřejněném článku nabízejí kurzy šití, vyšívání, výrobu 

náhrdelníků a náramků a kurzy andské gastronomie, muzeem pořádané.184 

Ludmila Zambrano považuje tyto tradiční otavalské aktivity za ohrožené, které by 

se mohly časem zcela vytratit z otavalské kultury. Místní otavalský průvodce 

René Zambrano, nabízí příchozím výuku tradičních technik, které, podle jeho 

slov, byly používány již v době před příchodem Španělů. Tento článek je uveden 

fotografií indiánských žen, které sedí na rohožích a vyšívají před svým domem. 

Ženy na sobě mají tradiční bílé vyšívané blůzy. I z tohoto obrázku je velmi dobře 

vidět, jak je oděv důležitý, i když původně nabízejí jinou službu.  

Etnografické a archeologické muzeum v Otavalu 

Muzeum jsem navštívila v roce 2016. Jedná se o menší, soukromé muzeum, 

nacházející se v rodinném domě. Průvodce zde provádí za symbolický poplatek, 

ale pokud turista hovoří španělsky, je průvodce velmi ochotný ukázat všechny 

exponáty a zodpovědět jakékoliv otázky. Nachází s v kulturním komunitním 

centru Gustava Alfreda Jácome185 a disponuje okolo 1000 originálními artefakty. 

Každé tři měsíce vystavuje nálezy předkolumbovských kultur z okolí jezera San 

Pablo. Je příkladem lokální instituce, která si zřejmě ještě neví příliš rady s vlastní 

propagací. Je zároveň ukázkou toho – alespoň podle mého úsudku, že prosperita 

podobných paměťových institucí závisí i na schopnostech lidí, kteří je založili 

a kteří v nich pracují, protože web jako nejlepší prostředek propagace je hodně 

jednoduché založit, ale zřejmě ne všichni místní obyvatelé jsou natolik 

obeznámeni s moderními formami šíření znalostí, že sem ještě nedosáhli. 

5.5.5 Cestovní kanceláře 

Fenoménem současnosti je cestování, jako zdroj poznávání, vzdělávání se 

a setkávání se s jinými kulturami. Indiáni Otavalo zakládají také své cestovní 

                                                 
184 Redacción Sierra Norte, El Comercio, Los viejos oficios están de regreso, 8. 1. 2018, dostupné 

na http://www.elcomercio.com/tendencias/regreso-viejos-oficios-museo-otavalo.html, navštíveno 

8. 1. 2018. 
185 http://www3.wabash.edu/ecuador/lit_jacome.html. 

http://www.elcomercio.com/tendencias/regreso-viejos-oficios-museo-otavalo.html
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kanceláře, aby turistům prezentovali svoji kulturu, památky a každodenní život. 

První z těchto cestovních kanceláří založila Indiánka Zulay Saravino v roce 1980. 

Svoji kancelář pojmenovala Zulay Tours,(v současné době Diceny Viajes186), aby 

jméno mělo i nějakou část z jazyka kečua.187 Zulay vystudovala v USA, a poté se 

vrátila do Otavala. Díky studiu ve Spojených státech znala anglický jazyk 

a způsob cestování a myšlení občanů USA a pochopila například, proč chtějí 

Indiány fotit, což bylo dříve nepřípustné. Díky těmto znalostem pro ni nebylo 

těžké začít podnikat v tomto odvětví. V současné době již ale není jedinou 

indiánskou cestovní kanceláří. 

Díky přírodním zajímavostem mají kanceláře k dispozici řadu míst k prohlídce. 

Turistům, kteří přijíždějí do Otavala, se nabízejí výlety okolo laguny Cuicocha, 

výstup na pohoří Fuya nebo na sopku Cotacachi, návštěva jezera Mojanda. Dále 

jízda na koni nebo na výlet na kole přes indiánské komunity. Tyto výlety jsou 

velmi populární, protože po celém světě vzrůstá popularita ekoturistiky.188 

Další z možností, které se v Otavalu nabízejí, je ubytování u indiánské rodiny 

v Otavalu nebo Cotacachi. Cestovní kanceláře tak prezentují další způsob 

zážitkové turistiky a nabízejí turistům „exotickou“ zkušenost ze života mezi 

indiány. 

5.5.6 Kulturní centra 

Je už takřka samozřejmostí, že každé střední a větší sídlo má své kulturní 

centrum, organizující kulturní dění a informující o něm místní i přijíždějící 

zájemce. Dvě kulturní centra, obě státní, která se nacházejí v Otavalu, jsou velmi 

odlišná. El Centro Andino Ceremonial y de Recepciones se převážně zaměřuje na 

                                                 
186 Přejmenováno z důvodu okopírování jména, informace z diskuse na tripadvisor dostupné na 

Otavalo_Imbabura_Province.htmlhttps://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103

&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhH

A0I_Al-

0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q

=zulay%20saravino&f=false, 18. 10. 2017. 
187 Magdalena Sniadecka-Kotarska, Antropología de una mujer Andina: Biografía de la mujer 

Indigena de clase media y su identidadm s. 114. 
188 Otavalo is very famous among visitors for its cultural diversity, the indigenous market, known 

as Plaza de los Ponchos, offers a unique experience. Here you will find a wide range of local crafts 

and local delicacies. This folkloric event is on for the entire week, though on Saturday craftsmen 

from various regions come to the site and make this event one of the best in the country, dostupné 

na http://www.cotopaxitours.com/tour-otavalo, navštíveno 8. 1. 2011. 

https://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhHA0I_Al-0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q=zulay%20saravino&f=false
https://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhHA0I_Al-0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q=zulay%20saravino&f=false
https://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhHA0I_Al-0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q=zulay%20saravino&f=false
https://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhHA0I_Al-0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q=zulay%20saravino&f=false
https://books.google.cz/books?id=aku1PSUMYPoC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=zulay+saravino&source=bl&ots=_CBKB2L7A0&sig=DROCox44ahctJbg2jhHA0I_Al-0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisoazQ9_nWAhXRJlAKHZJHDSQQ6AEIZDAM#v=snippet&q=zulay%20saravino&f=false
http://www.cotopaxitours.com/tour-otavalo
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tradiční obřady, které také nabízí turistům, kteří přijíždějí do Otavala. Funguje 

tedy spíše jako instituce incomingová, pro přijíždějící zájemce. La casa del 

Colibrí, kulturní centrum Kinti Wasi, je naopak zaměřeno spíše na Indiány 

a umožnění či zjednodušení jejich přístupu ke kultuře a vzdělávání. 

El Centro Andino Ceremonial y de Recepciones189 – Atzyili Yava 

Toto kulturní centrum je místem, které nabízí třeba relax v přírodě, nebo přímo 

zažít indiánské obřady jako Pachamanka190 a Temazcal191, či akcha kuchik – 

křtění, sawari – sňatky, shunkuchik – andské léčitelství, maňay – splnění snu. Jsou 

to obřady nejen místních Indiánů, ale i dalších kmenů z celé Latinské Ameriky, 

a je vidět, že tady se uplatňuje poněkud i komerční stránka věci a Indiáni tímto 

způsobem chtějí přilákat co nejvíce zájemců, neomezují se proto čistě na 

propagaci svého vlastního kmene. Využívají tím zároveň současnou popularitu 

ezoterismu, mysticismu, propagování čistoty přírody a návratu k jednoduchému 

životu spjatému s původním jednoduchým životem lidí. 

Kinti Wasi – La casa del Colibrí – Kolibříkův dům 

Jeho cílem je poskytovat volný přístup občanům ke kultuře.192 Samotné centrum 

je moderní stavba, vkusně zasazená do krajiny, už to samotné učí lidi dobrému 

vkusu a přitahuje pozornost. Pořady, tam organizované, Kinti Wasi má vlastní 

facebook, 1973 lidem se líbí a 1972 sledovalo k 4. 12. 2017. Heslo casa colibrí má 

108 000 odkazů v internetovém prohlížeči google. Bližší informace jsou hůře 

zjistitelné, protože stránka centra je stále mimo provoz, hlásí chybu. 

                                                 
189 http://www.fastkuntur.com/centrocultural.html. 
190 Pachamanka – tradiční peruánské jídlo připravované pomocí horkých kamenů. 
191 Jméno pochází z jazyka nahuatl a znamená temas – pára, calli dům. Při tomto obřadu se lije 

voda rozžhavené kameny, na kterých je položen svazek bylin, aby vznikla vonná pára.  Obřad má 

terapeutický charakter – masáže, hydroterapie, aromaterapie, zpěv, vizualizace, cvičení meditace, 

které slouží k vnitřnímu duševnímu očištění skupiny. 
192 Robinson QUISBONI, Casa del Colibrí, epiccentro cultural, 2. 3. 2013, dostupné na 

http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/33189-casa-del-colibr%C3%AD-epicentro-cultural.html. 
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Obrázek č. 11. El Norta 

 

Zdroj:193 

5.6 Filmy 

V současné době lze informace o Otavalech získat i z různých filmů. Po zadání 

hesla „otavalo“ do youtube se objeví přibližně 184 000 výsledků (ke dni 24. 6. 

2017). Filmy se soustředí především na úspěšné Indiány z Otavala. Představují je 

jako obchodníky, ze kterých se postupem času stali úspěšní podnikatelé. Dále 

poukazují na to, jak se změnila otavalská kultura od počátku 20. století po 

současnost a které prvky byly přejaté a postupně se staly tradicí díky migraci 

a turismu a cestování. Také vysvětlují, co to znamená být Indián Otavalo 

v současném globalizovaném světě, a jak je důležité zachování tradic pro další 

generace.  

Film Jóvenes y identidad, Otavalo una cultura en transformacion194 – Mládež 

a identita, Otavalo – kultura, která se mění.  

Film, který natočili Andrea Carrera a Carolina Sigüenza, ukazuje, jak se změnila 

kultura a identita města Otavala v posledních deseti letech. Hovoří se tu nejprve 

o městu Otavalu, kde žijí dvě kultury – indiánská a míšenecká. Indiáni se odlišují 

tradicemi, zvyky, sociální organizací a způsobem života. Jejich dědictvím jsou 

tkaniny, hudba a obchod. Jsou představeny změny, které město prodělalo 

v průběhu staletí, zejména toho posledního, kdy vedle tradičních dílen vyrostly 

                                                 
193 

https://www.google.cz/search?q=casa+colibr%C3%AD+otavalo&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjt0dvZofHXAhWBRBoKHQrTDNsQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=v

Swh_zzBEL2xrM:, navštíveno 4. 12. 2017. 
194 Andrea CARRERA y Carolina SIGÜENZA, Jóvenes e identidad: Otavalo, una cultura en 

transformación, dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=ziW_yzM2AXQ, navštíveno 

5. 4. 2017. 

https://www.google.cz/search?q=casa+colibr%C3%AD+otavalo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt0dvZofHXAhWBRBoKHQrTDNsQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=vSwh_zzBEL2xrM
https://www.google.cz/search?q=casa+colibr%C3%AD+otavalo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt0dvZofHXAhWBRBoKHQrTDNsQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=vSwh_zzBEL2xrM
https://www.google.cz/search?q=casa+colibr%C3%AD+otavalo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt0dvZofHXAhWBRBoKHQrTDNsQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=vSwh_zzBEL2xrM
https://www.youtube.com/watch?v=ziW_yzM2AXQ
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nové obchody, cestovní kanceláře, kavárny a podobně. Ve filmu hovoří například 

Patricio Guerrero,195 z pozice antropologa, nebo obyvatelé města Isabel Paredes, 

Yauri Muedne, Mario Conejo Maldonado. 

Mario Conejo Maldonado podotýká, že ani Indiáni dnes už nejsou stejní jako před 

padesáti lety. V 60. letech 20. století začal cestovatelský boom a oni začali 

cestovat nejen po Ekvádoru, ale po celém světě. Cesty po světě Indiány velmi 

ovlivnily a začalo docházet k rychlým změnám, k modernizaci města jako celku 

i jednotlivých domácností. Změnou prošlo oblečení, životní styl i vybavení 

obydlí. Film poukazuje na to že, můžeme spíše hovořit o akulturaci – tedy 

setkávání kultur. Mario Conejo se však obává ztráty identity jazyka, i když je stále 

zájem o jeho studium. Dále říká, že neexistují Indiáni, kteří by byli více 

globalizovaní než Otavalové, i když oni sami se prezentují jako ojedinělá kultura. 

Podle dalších názorů, které ve filmu zaznívají, neexistuje ztráta kultury, ale pouze 

její modifikace. V současné době tedy již není podstatné, zda si Indián ostříhá 

vlasy nebo nosí západní oblečení. Podle autorů tedy závěr vyznívá v tom smyslu, 

že je zásadní jedině to, zda lidé cítí a ví, že jsou Kečua-Otavalo. Podstatu 

indiánské identity tedy vidí v sebeuvědomění si svého původu a tradic, v jejich 

předávání dál, a ne ve vnější prezentaci např. tradičním oděvem. Film je dlouhý 

29 minut a má k 5. 4. 2017, 2343 zhlédnutí. 196 

Otavalo před 65 lety197 – Otavalo hace 65 aňos 

Video je vlastnictvím muzea univerzity v Pensylvánii.198 

Na začátku se objevuje nápis Pablo Figueroa Castro ze začátku září 2013, ve 

kterém se děkuje člověku, který natočil video, a tomu, kdo ho posléze umístil na 

internet, protože neexistuje na světě druhé tak úžasné místo, jako Otavalo. Video 

je sedm minut dlouhé a zobrazuje Otavalo a Indiány před 65 lety, takže je možné 

                                                 
195 Patricio Guerrero, informace dostupné na http://artecipacion.blogspot.cz/2014/05/encuentro-

con-patricio-guerrero-en.html. 
196 V titulcích filmu je podepsán i např. Roberto Rosero, o němž víc na 

https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Rosero2, a další tvůrci. 
197 Autor neznámý, Otavalo hace 65 aňos dostupné na 

https://www.youtube.com/watch?v=n1jn3z0jQdY, navštíveno 15. 3. 2017. 
198 University of Pensylvania informace dostupné na https://www.upenn.edu. 

http://artecipacion.blogspot.cz/2014/05/encuentro-con-patricio-guerrero-en.html
http://artecipacion.blogspot.cz/2014/05/encuentro-con-patricio-guerrero-en.html
https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Rosero2
https://www.youtube.com/watch?v=n1jn3z0jQdY
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si udělat představu, jaký byl tehdy život ve městě a porovnat, jak se od té doby 

život Indiánů změnil. 

Ve filmu je vidět nynější Plaza de los Ponchos, kde probíhá tradiční prodej bez 

stolků a jiných zařízení, jen na zemi. Někteří si přinášejí své zboží na zádech. 

Indiáni, muži i ženy, jsou bosi. Na videu je dále možné vidět běžné ulice Otavala, 

například Calle Sucre, Pente de el Batón, Calle Modesto Jaramillo, calle Roca, 

Mercado 24 Mayo, na kterých se nachází několik stánků. Ulice nejsou vydlážděné 

jako dnes, a neprojíždějí skoro žádné automobily. Je tam možné zahlédnout muže, 

nesoucí si košťata, nebo několik naložených mezků. Na konci videa divák uvidí, 

jak indiánské ženy perou prádlo v jezeru Lago San Pablo. 

Film je zcela bez komentáře a doprovází ho jen hudba, skladba Symfonie naděje – 

Simfonia de la esperanza. Film má 7, 5 tisíc zhlédnutí k 11. 1. 2018.  

Film Mindalae199 – Municipio de Otavalo 

Relativně dlouhé, celkem pětatřicetiminutové video, vypráví o indiánských 

komunitách Cayambe, Peguche, Quinchuquí a La Companía. Tento film je 

zaměřen na prezentaci Indiánů jako obchodníků a sleduje především ty Indiány, 

kteří začali vyjíždět do blízkých a vzdálených oblastí, aby tam nabídli své 

výrobky. Ponejvíce jsou v něm zachyceni mindalae (jak říká i název filmu), tj. ti 

obchodníci, setkávající se původně na tržištích, zvaných v původním jazyce 

tianguiz (slovo pochází z jazyka nahuatl, jímž hovořili Aztékové, ale ve 

španělských textech se v současné době stále používá). Tito obchodníci přenášeli 

pak své dovednosti obchodovat do míst, která navštívili. Časem utvořili relativně 

početnou skupinu, disponující poměrně velkým vlivem v komunitě, a proto byli 

schopni vyjednávat s dobyvateli, ať už inckými nebo španělskými. Mindalae 

kečua otavalo byli známi tím, že dodávali své kvalitní řemeslné výrobky, vedle 

toho ale vynikli i pak specifickou hudbou a kulturou. 

Na začátku 20. století, se obchodníci vydávali za obchody pěšky, na koni nebo 

oslu. Tkalci tkali své výrobky výhradně z místní čisté vlny. Ovčí vlna byla v té 

době ceněna jako zlato. Každá rodina měla ovce, ale samozřejmě komunity 

                                                 
199 Film Mindalae, dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=WZCkxwN5B3k, navštíveno 

11. 1. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZCkxwN5B3k
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nečítaly tolik obyvatel jako v současné době. Každá komunita se specializovala na 

jinou výrobu, např. Agato na sukně a poncha nebo Peguche a Quinchuquí na 

kašmír a šály. „Tkaní byla náročná práce, týdny se věnovali tomu, aby z vlny 

vytvořili nějaký výrobek“, říká jeden ze starších obyvatel Rafael Camuendo 

z Companía. Koně tenkrát sloužili místo jako hlavní nosiči nákladů. 

Film je velmi názorný, měl proto i velký ohlas, jak naznačuje počet zhlédnutí, 

který se vyšplhal na 28 401 zhlédnutí k 11. 1. 2018, a pod videem se navíc 

nachází 18 komentářů, které děkují za zveřejnění videa. Někteří přispěvatelé píší, 

že si konečně uvědomují, kdo jsou, a že toto video, je skvělou inspirací pro mladé 

Otavalany. Z toho vyplývá, že Otavalové sledují filmy uveřejněné na internetu 

a sledují, jakým stylem je prezentována jejich kultura. A také dbají na to, aby 

i mladá generace Indiánů zachovávala otavalské tradice. 

5.7 Obchodníci: La Companía 

Během vlády prezidenta Eloye Alfara200, byl José Cachiguan první člověk 

komunity, který cestoval tímto způsobem. (snad – fonetický přepis jména). 

Prodával své zboží, cestoval do Guayaquilu na pobřeží, a každý rok se pak vracel 

a lidé mu nabízeli jídlo. 

Quinchuquí 

Okolo roku 1800 již Indiáni z této komunity hledali trhy pro odbyt svého zboží 

a odcházeli do hlavního města provincie, a také do Peguche, Quita, Ambata, 

Guayaquilu, Lojy a dalších na pobřeží a v centrální Amazonii. V roce 1935 byl 

Juan Ruíz Concha z Peguche díky svým schopnostem vybrán jako profesor do 

školy umění v Quitu. V roce 1938 byla vyslána delegace do Venezuely, která se 

zaměřovala na výrobu dek. Jejich deky pak zdobily kostely ve Venezuele v oblasti 

Táchira. 

V letech 1905–1950 působila další významná osoba, která se zabývala obchodem, 

a sice doňa Rosa Leňa, známá jako Mama Rosa z Peguche. Neobchodovala jako 

ostatní Indiáni, že by se posadila na zem a čekala, až někdo přijde, ale chodila od 

domu k domu. Navštívila i ambasády, kde působili důležití lidé a ukazovala jim 

                                                 
200 Eloy Alfaro, prezident Ekvádoru, 1897,1901, 1906, 1911. 
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svoje zboží. V roce 1949 navštívila USA jako kulturní ambasador. Tam ji uctívali 

jako indiánskou princeznu a náhrdelník, který nosila, lidé považovali za zlatý. 

Quinchuquí 

V roce 1948 Don Antonio Lema a don Antonio Lema Chico odjeli do Kolumbie. 

Podle jejich verze don Antonio Lema přišel na kolumbijskou ambasádu a ukázal 

jim svoje zboží. Lidé na vyslanectví byli z výrobků tak nadšení, že je do 

Kolumbie pozvali. V této době tam Indiáni nebyli příliš známí, a tak si otevřeli 

stánek v Bogotě. Aby mohli více prodávat, pořídili si mechanický stav za 60 

pesos. Později ještě přijel i další syn, Rafael Lema, a rodina začala své výrobky 

distribuovat po celé Kolumbii. 

Ženy většinou zůstávaly doma a muži odcházeli za obchodem. Svoji výplatu pak 

odevzdávali ženám, a když si potřebovali něco koupit, o peníze své ženy požádali. 

Byly ale i ženy, které zvládaly oboje. Známý je příklad z Quinchachuá, kde žila 

Sabina Amaguaňa. Už jako malá se svými rodiči prodávala na tržišti v blízkosti 

hranic s Kolumbií ve městě Tucsan. Později se vrátila do Otavala a začala tam 

realizovat svůj obchod. Po několika letech odjela zpět do Kolumbie se svými 

výrobky a pak i do Mexika. Prodávala i v Evropě, například ve Španělsku, Belgii 

a Itálii. 

V roce 1948 existovala skupina hudebníků Los Imbayas. Také začali cestovat, 

a tím otevřeli cestu dalším muzikantům, protože při svých cestách navštívili 

například Kolumbii, kde jejich hudba velmi zaujala a podnítila zájem o kulturu, ke 

které hudebníci patřili. V roce 1964 navštívili Mexiko, a poté projeli celou Evropu 

až po Rusko. 

V internetovém televizním vysílání je Otavalo představeno jako jedna z nejvíce 

turistických destinací v Ekvádoru.201 Program dále upozorňuje, že cestovní ruch 

by se měl rozvíjet v souladu s životním prostředím. Pokazuje na ubytování, kde je 

možné odpočívat v souladu s přírodou. 

                                                 
201 Informace dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=HozU6os55DI, navštíveno 11. 9. 

2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=HozU6os55DI
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V pořadu je opět možné vidět odkaz na Buitrona. Říká se tu, že, kdysi toto místo 

kronikáři pojmenovali el valle de amanecer – probouzející se místo. Mario 

Conejo vypráví, že Indiáni Otavalo jsou nejhrdější Indiáni amerického kontinentu 

a město vystavěli díky příležitostem, kterých se jim dostalo. Otavalo v původním 

jazyce znamená přikrývka pro všechny – cobija de todos. Tržiště, které se zde 

nachází, je opět prezentováno jako největší tržiště indiánských předmětů vysoké 

kvality s prastarými vzory na indiánských textiliích. 

Dále je v pořadu možné vidět Park Condor, kde je možné zhlédnout různé druhy 

ptactva žijícího v Ekvádoru. Film tak vysvětluje důležitost zachování zdravého 

životního prostředí a snaží se poskytnout návod, jak ho zachovat. Vedle toho 

připomíná i důležitost udržování starých zvyků a tradicí. 

Film prezentuje v první řadě kladný vztah Otavala a jeho obyvatel k přírodě. Pro 

Indiány, žijící v blízkosti laguny, jsou důležité legendy vztahující se k přírodě, 

a také uctívání posvátných stromů, nazývaných lechera, které se nacházejí 

v andské oblasti, jak o tom byla již řeč výše při popisu některých přírodních 

zajímavostí. Indiáni mají odjakživa veliký respekt k přírodě. 

5.8 Osobnosti komunity 

Všechny dostupné, dosud zmíněné podklady ukazují, že Indiáni Otavalo jsou 

velmi úspěšní, což dokazují i ti, kteří se stali slavní nejen v rámci svojí komunity, 

ale i po celém světě. Svojí činností tak přispívají k šíření povědomí o otavalské 

kultuře a životě. 

Otavalové mají ve své komunitě řadu vynikajících osobností, které působí 

v různých oborech, a proslavili se i v zahraničí, jako například Mario Hernán 

Conejo Maldonado, jeden z patří k nejznámějších otavalských politiků. Jsou mezi 

nimi i spisovatelé, například Germán Patricio Lema A., nebo podnikatel José 

Cotacachi. Některé z nich dále představím. 
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José Cotacachi 

Při zadání jména José Cotacachi Otavalo se v prohlížeči google objeví 475 000 

odkazů (k 3. 12. 2017).202 

Podnikatel José Cotacachi bydlí v Peguche, což je asi 4 km na sever od Otavala. 

José se představuje na svých stránkách jako nejznámější tkadlec z Peguche. Jako 

malý, devítiletý se naučil tkát od svého otce, a ve své práci stále pokračuje ve 

svém domě. Na svých stránkách nabízí své výrobky jako vyrobené s láskou 

a péčí. Své zboží popisuje jako jedinečné, protože jako jeden z mála tkalců stále 

používá tradiční techniku barvení z rostlin a semen. V jeho domě je možné vidět 

vystavené přikrývky, tapisérie, svetry, šály, batohy, vše vyrobené ze 100 % lamy 

alpaky.  

Mario Hernán Conejo Maldonado 

Asi nejznámějším reprezentantem komunity Otavalů je Mario Conejo, veřejně 

známá osobnost. Narodil se v Peguche-Otavalo a je indiánským vůdcem, 

sociologem a ekvádorským politikem národnosti Kechua. V roce 2000 byl zvolen 

prvním indiánským starostou Otavala. Opětovně byl zvolen v roce 2005 a 2009. 

V roce 2016 se stal novým ekvádorským konzulem v Santiagu de Chile.203 Získal 

poděkování za svoji činnost i od ekvádorského prezidenta Rafela Correi. Toto 

poděkování je možné zhlédnout na tříminutovém videu, které je umístěné na 

youtube pod názvem – „Mario Conejo, skvělý Inidán z Otavala, poděkování od 

prezidenta Raffaela Correa.“204 

Na prohlížeči google je o něm možné nalézt 1 770 000 odkazů (k 12. 9. 2017). Na 

svém facebookovém profilu píše vzkazy Indiánům a udržuje s nimi kontakt. 

Facebook je doplněn fotografiemi z různých akcí. Jeho facebook sleduje 6952 

lidí. A jeho stránka se líbí celkem 7119 lidem. (k 3. 12. 2017).  

Lucía Rosero Llema 

                                                 
202 https://www.josecotacachi.com 

203 http://chile.embajada.gob.ec/es/mario-hernan-conejo-maldonado-nuevo-consul-del-ecuador-

en-santiago/.  

204 Mario Conejo, ese gran alcalde indígena de Otavalo. Rafael Correa. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpDm_-NbDLQ, navštíveno 12. 12. 2017. 

https://www.josecotacachi.com/
http://chile.embajada.gob.ec/es/mario-hernan-conejo-maldonado-nuevo-consul-del-ecuador-en-santiago/
http://chile.embajada.gob.ec/es/mario-hernan-conejo-maldonado-nuevo-consul-del-ecuador-en-santiago/
https://www.youtube.com/watch?v=TpDm_-NbDLQ
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Lucía se narodila v Otavalu, vypracovala se ve schopnou ekonomku, a získala 

dobrou pracovní pozici v řetězci hotelů v Barceloně. Je pro ni důležité zachování 

jazyka Indiánů, který je podle statistik UNESCO v ohrožení. Říká, že Indiáni si 

vždy dokážou pomoci a jsou soběstační, protože umí dobře hospodařit.205 Video 

z roku 2012 se nachází na Youtube a má 6091 zhlédnutí (k 12. 9. 2017).  

Germán Patricio Lema A 

Narodil se v Otavalu a vystudoval právní vědu na univerzitě v Quitu. Pokračoval 

ve studiích práva ve Španělsku v Madridu na universitě Complutense. V zahraničí 

studoval ještě v Haifě v Izraeli, a navštívil Egypt. Je ředitelem indiánského hnutí 

„Ekvádor Ayllu“. Zúčastnil se kurzů o ekonomickém rozvoji vesnice v Bologně 

v Itálii. Navštívil Libyi během Mezinárodní konference vesnic, které bojují za 

mír. Žil v Německu, Švýcarsku, Holandsku a Francii. Je autorem knihy „Los 

Otavalos, cultura y tradiciones milenarias“, vydané v roce 2005 v Quitu 

v Ekvádoru. V knize představuje Indiány Otavalo, jejich tradice, zvyky a způsob 

života. Na prohlížeči google má 2 110 000 odkazů k 3. 12. 2017.  

Zulay Saravino 

Zulay má vlastní cestovní kancelář v Otavalu, která zde byla založena jako jedna 

z prvních, a to již v roce 1980. Zulay žije v Quinchuquí, kde se narodila, a její 

cestovní kancelář Diceny Viajes se nachází v Otavalu. Nabízí výlety do okolí za 

poznáním místních tradic, hudby a řemesel. Její výlety jsou doprovázeny 

bilingvními průvodci. Dále také nabízí ubytování ve svém domě v malé vesničce 

Quinchuquí za 14 USD 206. Nemá žádné internetové stránky, jen emailovou 

adresu a své služby prezentuje přes knižní cestovní průvodce. Mezi cestovateli 

jsou její služby velmi populární. 

Zulay se stala tak známou, že o ní byl natočen film Zulay Facing the 21. century. 

Film byl natočen během osmi let, skládá se z dialogů mezi Zulay Saravino, 

Indiánkou z Otavala a argentinským antropologem Marbelem Preloránem. Ve 

filmu Zulay hovoří o svém životě v Los Angeles, kam odešla, aby se naučila 

novým schopnostem a posléze je mohla uplatnit v Otavalu. Na prohlížeči google 

má Zulay Saravino celkem 61 800 odkazů. (k 3. 12. 2017). 

                                                 
205 Lucia Rosero Llema,  Economia e Identidad - Lucia Rosero Lema - TV3, dostupné na 

https://www.youtube.com/watch?v=xL79wUMe9So, navštíveno 12. 9. 2017. 

206 Lonely Planet, str. 125. 

https://www.youtube.com/watch?v=xL79wUMe9So
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6 TÉMATA 

Přes všechny změny, které indiánský způsob života v posledních desetiletích 

prodělal, se zachoval řada tradičních prvků, dávajících jim unikátnost 

a přitažlivost pro zbytek světa. Právě Otavalové umějí tato specifika dobře vytěžit 

tak, aby zvedli svou prosperitu, a zároveň aby tím získali prostředky pro udržení 

zvláštností své oblasti a svých sídel. 

6.1 Trh – Plaza de los Ponchos 

Tradiční, periodický sobotní trh představuje hlavní upoutávku všech cestovních 

kanceláří i jednotlivců pro výlet do Otavala. Tradiční trh je situován na náměstí, 

které se jmenuje Plaza de los Ponchos. 

Indiáni vždy poukazují na to, že tržiště existovalo již od předinckých dob, přitom 

dodnes zachovává prodej místních výrobků tradičním způsobem. Na tržišti lze 

najít indiánské výrobky jako ponča, přikrývky, tašky, pásky a další zboží, 

vyrobené z vlny lamy alpaky. Původně se obchodovalo tak, že se Indiáni posadili 

na náměstí a zboží si prodávali mezi sebou. Trh začínal velmi brzy ráno od čtyř 

nebo od pěti hodin. Trval hodinu, někdy se protáhl až do sedmi hodin ráno, to 

většinou před svátkem Svatého Jana. Vždy se zde platilo penězi, neexistoval zde 

směnný obchod, ale často se smlouvalo. Byl rozdělen do sektorů podle typu 

prodávaného zboží. Na vyhrazeném místě se prodávala zvířata. Na dalším místě 

byl prodej jídla. Trh se původně odehrával v neděli. Koncem 19. století byl trh 

pravděpodobně z náboženských důvodů přesunut z neděle na sobotu, protože 

Indiáni se více zajímali o obchod než o víru.207 

V současné době Indiáni prodávají už své zboží ve stáncích, ale vždy tomu tak 

nebylo.208 

  

                                                 
207 R. COLLOREDO-MANSFELD, The Native Leasure Class, s. 123. 
208 G. LEMA, Los Otavalos, s. 31. 
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V roce 1973 byly postaveny stánky. Stánky byly realizovány podle návrhu Tonny 

Zwollo209, dánské architekty, která si tento projekt zvolila jako svoji závěrečnou 

práci při studiu na technologické univerzitě v Delfách.210 Nejtěžším problémem 

pro ni tehdy bylo přesvědčit ekvádorské představitele, aby jí povolili stánky 

v Otavalu postavit. Po dlouhém jednání, kdy musela přizpůsobit svůj návrh 

tradičnímu místnímu stylu, nakonec povolení získala od Vicenta Larrea, starosty 

Otavala. Jejím asistentem byl Rikkert Wijk.211. Stánky byly postaveny za pomoci 

místních obyvatel. Nejprve si najali dvanáct Indiánů na práci a později přijali ještě 

dalších osm. Tak vzniklo otevřené tržiště na betonové konstrukci, částečně 

zakryté 90 slunečníky. Dále zde vysadili čtrnáct cypřišů, které rozdělily náměstí 

do dalších čtverců, sekcí, kde byly umístěny různé stánky.212 

V té době trh ještě nebyl turistickou atrakcí, ačkoli podle výpovědí se tam občas 

několik turistů objevilo. Postupně se trh rozrůstal, původní kapacita nestačila, 

a prodávající přicházeli i s rozkládacími stolky nebo přenosnými stánky. Meisch 

uvádí, že v roce 1986, zde bylo již 507 očíslovaných míst pro prodejce. Také se 

postupně měnila doba, kdy trh probíhal. V roce 1986 již začínal okolo sedmé 

hodiny ráno a trval do 16. 00 hodin. Rozrostl se z náměstí Plaza de los Ponchos do 

ulice 24 de Mayo, a ještě do ulice Calle Jaramillo. Postupně přibývalo dní 

v týdnu, kdy se obchoduje. Od roku 1960 je náměstí Plaza de los Ponchos ve 

středu ráno vyhrazeno pouze pro indiánské tkalce, nabízející své produkty 

obchodníkům, kteří pak odjíždějí do Kolumbie nebo Quita.213 

Od roku 1991 obchodníci začali obchodovat v pátek, v sobotu i v neděli, a také ve 

středu. Od roku 1992 se už obchoduje už každý den. Všichni obchodníci na Plaza 

de los Ponchos musí být zaregistrováni u úřadů ve městě Otavalo Trh se neustále 

                                                 
209 Tony Zwollo, narozena 1942, je dánská architekta, která cestovala nejprve do Mexika, kde 

postavila 35 škol, a jako svoji závěrečnou práci si vybrala návrh indiánského tržiště v Otavalu. 

Informace dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=bUkxCXGCZd8. 
210 https://www.tudelft.nl/en/. 
211Informace dostupné na https://rkd.nl/nl/explore/artists/84339.  
212 Female Architecture, A Market design for Otavalo, dostupné na 

http://www.femalearchitecture.com/en/book/?text=24&section=11.  
213 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s.108 – 109. 

https://www.youtube.com/watch?v=bUkxCXGCZd8
https://rkd.nl/nl/explore/artists/84339
http://www.femalearchitecture.com/en/book/?text=24&section=11
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rozrůstal, až se nakonec v roce 1998 propojila obě hlavní náměstí ve městě – 

Plaza de los Ponchos a Parque Bolívar v jedno obrovské tržní místo.214 

Trh původně sloužil vedle běžných nákupů k tomu, aby zde Indiáni předvedli své 

zboží dodavatelům, kteří pak od nich mohli brát velké zakázky. Také je velkou 

příležitostí k udržování sociálních vazeb. Indiáni se zde setkávají se svými přáteli 

nebo příbuznými, se kterými nemají možnost se tak často vídat.215 Podle statistik 

návštěvnosti a ohlasů na návštěvu v zemi se v současné době trh považuje za 

atrakci číslo jedna v Otavalu.216 

Při zadání slov market otavalo se na prohlížeči google objeví 726 000 odkazů 

(k 11. 9. 2017). Vlastní webové stránky trh nemá. Informace o indiánském tržišti 

jsou k dispozici v cestovních kancelářích, nabízejících zájezdy do Otavala, 

v cestovních průvodcích a dalších médiích, propagujících region. Dále na webu 

tripadvisor.com je uloženo 841 převážně kladných recenzí (k 11. 9. 2017). 

Informace o tržišti se také uvádějí na webových stránkách otavalo.travel. Webové 

stránky jsou obvykle doplněny obrázky usmívajících se Indiánů u svých stánků, 

kde visí ponča, přikrývky, tašky, peněženky, svetry a další, které mají nalákat 

kupující k návštěvě trhu. 

Obrázek č. 12. Tradiční sobotní trh - trh zvířat 

 

Zdroj: (vlastní obrázek) 

                                                 
214 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 110. 
215 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 111. 
216 Otavalo.travel.com, navštíveno, 7. 10. 2017. 
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Obrázek č. 13. Stánek s textilními výrobky 

 

Zdroj: (vlastní obrázek) 

6.2 Textil Otavalo 

Textilní výrobky jsou pro Indiáni velmi důležité. Prezentují je jako nejtradičnější, 

a hodně specifické způsobem výroby, kvalitou, barvami, střihem oděvů, odvětví 

výroby na otavalském území. Otavalové jsou na své výrobky velmi pyšní, což je 

možné vidět na všech zveřejněných fotografiích a videích. 

Zpracování vlny je velmi stará tradice, která sahá až předkolumbovským 

Indiánům. Před příchodem Inků již Otavalové a další indiánské kmeny tkali 

přikrývky a pláště. Vlnu získávali obchodem. K výrobě používali jednoduchý 

tkalcovský stav. Od Inků převzali tkaní z vlny lam a od Španělů tkaní z vlny ovcí 

a koz. Původně se tkalo na jednoduchém indiánském stavu, ale velmi brzy po 

příjezdu Španělů se začaly používat dva stavy – původní indiánský a španělský.217 

Heslo „textil Otavalo“ má 291 000 odkazů na prohlížeči google k 11. 9. 2017. Je 

možné dohledat i videa na youtube, například krátký film Otavalo – turismo textil. 

Toto video prezentuje tradiční vyšívané výrobky na mnoha rozličných 

fotografiích, a také Indiány při tkaní. Zdůrazňuje ruční výrobu textilu tradičním 

způsobem. 

                                                 
217 A. BUITRÓN, El valle del Amanecer, s. 224. 
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Typický oděv 

V andské oblasti měl oděv velmi důležitou úlohu. Podle oděvu se dalo určit, jaké 

bylo postavení jedince. Různé typy textilií také sloužily jako pohřební výbava, 

nebo se rozdělovaly při politických jednáních.218 Vždy tomu tak bylo a dodnes se 

to nezměnilo. 

Přestože i v současné době jsou Indiáni na svůj tradiční oděv velmi pyšní – viz 

níže – původní sta byl jiný, po staletí neměnný, zachovával řadu typických, 

konstantních prvků. Zachovává se to, že oděvy jsou ručně vyráběné, ručně 

vyšívané, uchovávají tradiční barvy, které symbolizují umění, myšlenky a práci 

Indiánů. Ještě v polovině 20. století byl mužský oděv odlišný. Nosily se široké 

klobouky, a muži chodili bez obuvi, což dokazuje film Otavalo hace 65 aňos.219 

Změny ve stylu odívání souvisejí s celkovou změnou životního stylu posledních 

desetiletí. 

Ve filmu Jóvenes y identidad, Otavalo una cuttura en transformacion – Mládež 

a identita, Otavalo – kultura, která se mění 220, Mario Conejo Maldonado 

podotýká, že v současné době Indiáni již nevyznávají stejný životní styl jako před 

50 lety. Jak již bylo zmíněno výše, od 60. let 20. století se Indiáni začali vydávat 

na své obchodní cesty. A díky tomu začalo velmi rychle docházet ke změnám. 

Právě typické indiánské oblečení prošlo velkou změnou, protože byly přijaty 

prvky a oděvní součásti a materiály i z jiných zemí. V současnosti je však oděv, 

který Indiáni nosí, i s přejatými prvky považován za součást otavalské identity. 

Za nejtypičtější části lze označit ženské blůzy, poncha a klobouky, sombrera, 

a sandály. Blůza, kterou si oblékají otavalské ženy je původně španělská a dříve 

mívala velké, široké rukávy. Sombrero bylo také značně ovlivněno Evropou. 

Dříve bývaly klobouky mnohem větší a těžší, aby chránily před sluncem. To se 

právě na cestách ukázalo jako zcela nepraktické a pod tímto vlivem se klobouky 

zmenšily. Právě pod vlivem cest se začal používat menší a lehčí, pravděpodobně 

                                                 
218 M. KŘÍŽOVÁ, Inkové, s. 49. 
219 Otavalo hace 65 aňos, autor neznámý, natočeno 1948. 
220 Andrea CARRERA y Carolina SIGÜENZA, Jóvenes y identidad, Otavalo una cuttura en 

transformacion – natočeno 2016. 
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italský klobouk. Sandály, které jsou původem také španělské, se v současné době 

již staly součástí identity. 

Poncho se původně vyrábělo z neprodejné deky jako část oděvu, chránící před 

nočním chladem. Vznikla tak, že v Quitu existovala továrna na textil, kde se 

vyráběly deky na export do Kolumbie. Nebyl ale o ně zájem, zůstávaly ležet ve 

skladu, a proto byly transformovány do podoby poncha pro Indiány. 

V dnešní době nosí mladé dívky i kalhoty, což ještě před pár lety nebylo možné. 

Dívky vycházely pouze v sukních, v kalhotách by vypadaly jako v pyžamu. Mladí 

muži mezi 15–20 lety si také rádi stříhají copy. I když ale mladí Otavalané nejsou 

tak striktní v dodržování oblečení, přesto si cení vlastní indiánské identity a vědí, 

které věci jsou pro ně důležité a které jsou indiánské.221 

Současný oděv 

Řada prvků tradiční indiánské výroby je zachována i v dnešních oděvech 

každodenního nošení. Ženský oděv se skládá z bílé blůzy, na které jsou vyšité 

květiny. Přes ramena jako vrchní oděv nosí indiánské ženy několik různých šálů – 

fachalina. Fachalina de pecho je šál, který se používá k zakrytí bílé blůzy, a má 

chránit před chladem. Fachalina de cabeza se používá jako turban k zakrytí hlavy, 

a chrání před chladem nebo zimou. Rebozo – šála nebo závoj – je barevná tkanina, 

kterou žena používá, aby se chránila před chladem nebo sluncem, k nošení dětí 

nebo nákupu z trhu anebo pouze jako ozdoba. 

Další tradiční součástí oděvu jsou dva pásy chumbi nebo faja (španělsky). Pás – 

mama chumbi – je široký a dlouhý a červený, a používá se na ochranu břicha. 

Wawa chumbi – je dlouhý tkaný pás s obrázky, používaný k uvázání šatů v pase 

a formující ženskou postavu. Pás je velmi důležitý a ukazuje vlastní identitu 

a ekonomické postavení ženy. Nosí jej indiánské ženy v celé andské oblasti. Ženy 

je nakupují ke speciálním příležitostem, například na svatbu nebo biřmování. 

Bohaté ženy obměňují pásy velmi často. Nejprve se faja kupuje se používá pro 

zvláštní, slavnostní příležitosti, a později se stává součástí každodenního oblečení. 

                                                 
221 Andrea CARRERA y Carolina SIGÜENZA, Rozhovory s s Luis Alberto, Bryan, Mauricio, 

Adriana,z filmu Ve filmu Jóvenes y identidad, Otavalo una cuttura en transformacion – Mládež a 

identita, Otavalo Ve filmu Jóvenes y identidad, Otavalo una cuttura en transformacion – Mládež a 

identita, Otavalo, 2016 
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Mladé ženy si jím zdůrazňují pas, zatímco starší ji častěji uvazují okolo kyčlí, aby 

tak docílily štíhlejší postavy. Poté, co je faja již opotřebovaná denním nošením 

nebo jsou na ní skvrny, hledá se pro ni jiné využití. Tím může být například 

upevnění šroubu u stavu, nebo něco podobného. Indiáni takto využívají věci až do 

úplného opotřebování. Je pro to zavedený název yanga cosas – nepotřebné 

věci.222 

Pásy se uvazují přes sukně. Indiánky tradičně nocí více vrstev sukní. Sukně, 

anaco, je jedna bílá a druhá barevná. Bílá sukně zdůrazňuje posvátnost ženy. 

Barevná sukně zakrývá sukni bílou a spodní část těla od pasu dolů 

Konopné střevíce – alpargatas – vyrobené z tkaniny z agáve a sametu, slouží 

k ochraně nohou a nosí je ženy i muži. 

Obrázek č. 14. Tradiční ženský oděv 

 

Zdroj: (vlastní obrázek) 

  

                                                 
222 R. COLLOREDO – MANSFELD, The Native Leasure Class, s. 45-46. 



91 

Mužský oděv 

Vrchní součástí mužského oděvu je poncho, vyrobené z vlny nebo sukna, 

a sloužící k ochraně před andskou zimou. Sombrero je také tkané ze sukna nebo 

vlny a chrání před sluncem. Bavlněné košile a kalhoty jsou bílé, protože 

prostřednictvím této barvy označují duševní čistotu osoby. Pro muže je typické, že 

vlasy mají spletené do dlouhého copu, spadajícího až na záda.223 

6.3 tradiční cop 

Podle legendy mají slunce a měsíc dlouhé vlasy, které v podobě paprsků dosahují 

do celého světa. Pokud by byly přerušeny, svět by zůstal ve tmě. Stromy a květiny 

by zemřely. Pokud si otavalský muž ustřihne cop, Indiáni věří, že ztratí svoji 

vitalitu, a slunce a měsíc už by nemohly zářit v jeho srdci. Stromy a rostliny by 

mu již nemohly dávat svoji energii a muž by žil zahořklý a v samotě.224 

Andského Indiána si vlastně bez copu neumíme – pod vlivem filmů a fotografií – 

ani představit. Ještě v 70. letech 20. století byli indiánští rekruti nuceni ostříhat si 

svůj cop při vstupu do armády. Indiánští vůdci s tímto postupem nesouhlasili, 

považovali tento krok za ztrátu vlastní identity člověka, a proto sepsali petici pro 

prezidenta, a tato povinnost jim byla odpuštěna.225 

V roce 2013 v Otavalu bylo zakázáno v kadeřnictvích stříhat mladým mužům do 

18 let spletený cop. V poslední době mladí muži podlehli západní módě 

a nechávají si často vlasy zkrátit. 95 % procent rodičů s tímto nařízením 

nesouhlasí, protože cop je nejen symbolem vzhledu, ale i posvátný symbol.226 

                                                 
223 G. LEMA, Los Otavalos, s.112–113. 
224 Jennifer Bravo, El cabello largo y su importancia en los Otavaleňos, dostupné na 

www.eltegrafo.com.ec, navštíveno 12. 11. 2017. 
225 Alan RIDING, For Ecuador Indians, Pride and Profits in Weaving, The New York Times. 15. 

5. 1984, navštíveno 9. 1. 2018.  
226 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/otavalo-prohibe-corte-de-trenza. 

http://www.eltegrafo.com.ec/
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Obrázek č. 15. Spletený cop 

 

Zdroj: (vlastní obrázek) 

6.4 Hudba 

Hudba tvoří u Otavalů velmi podstatnou součást života soukromého 

i komunitního. Zpívá se jako poděkování za sklizeň, zemi, Bohům, lidem, životu, 

smrti. Hudbou se vyjadřuje radost nebo smutek. Používají se tradiční andské 

nástroje, a sice různé druhy andských fléten, nazývané rondador, pingullo, quena, 

ocarino (nástroj vyrobený z hlíny nebo kosti), dále trubka (bocina), housle a harfa. 

Hrát na hudební nástroje se většinou Indiáni naučí sami nebo ve skupině při 

pasení ovcí nebo při přípravě na svátek Svatého Jana. 

Heslo „music otavalo“ má 1 320 000 odkazů na prohlížeči google k 23. 11. 2017. 

Na internetu je možné najít ukázky různých hudebních kapel pocházejících 

z Otavala a okolí a také písně, které indiáni hrají ve svých domovech anebo na 

ulicích Otavala. Kapely si dávají kečujská jména, a často také zpívají kečujsky, 

aby tím udržovali jazyk, který v současné době již považují za svůj vlastní. 

Mezi hudební tělesa, vztahující se přímo k reionu a kultuře Otavalů, patří např. 

Ňanda mañachi. Tato skupina hudebníků pochází z Peguche. Vystupují za 

doprovodu kytar a bubnů, a svoji folklorní hudbu doprovázejí zpěvem. Hudba této 

skupiny má na youtube celkem 57 791 zhlédnutí, a pod zveřejněnou ukázkou se 

nachází 13 kladných komentářů na kapelu ke dni 25. 11. 2017. 
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Skupina Hatun Kotama hraje hudbu, jejíž základem je hra na flétnu. Svoje video 

skupina uvádí tím, že hra na flétnu je typická pro andskou oblast Ekvádoru. 

Členové skupiny také hru na flétnu vyučují v hudební škole a zastávají názor, že 

pomocí písní zpívaných v kečujštině pomáhají zachovávat jazyk a kulturu 

komunity. Účastní se také festivalu Inti Raymi. Mají na youtube celkem 24 262 

zhlédnutí a 5 kladných komentářů. 

Ještě je možné uvést např. příklad skupiny Yarina. Skupinu založil Roberto 

Cachimuel a slovo Yarina znamená v kečujštině vzpomínka. Skupina byla 

založena v roce 1984, aby se propagoval jazyk a umění během bouřlivých 80. let. 

V současné době je hudba této skupiny velmi populární a je možné ji slyšet 

v mnoha radiových vysílání v Ekvádoru, a také v indiánském online radiu – 

Native.Radio.com.227 Jejich písně zahrnují styl jazz, blues, latinské a západní 

melodie a další, a jsou doprovázeny na tradiční nástroje. Skupina se stala tak 

slavnou, že hrála při otevření Národního muzea amerických Indiánů ve 

Washingtonu D.C.228 a při jeho prvním výročí otevření byla opět pozvána. Yarina 

se také proslavila albem Nawi, které v roce 2005 vyhrálo cenu za nejlepší 

indiánskou hudbu na indiánském letním festivalu ve folkové kategorii.229  

6.5 Jazyk 

Jazyk kečujština, kterým Indiáni hovoří, je dědictvím dlouhé řady předchozích 

generací, podstatným znakem Indiánů obecně, a jako takový i jedním ze 

základních znaků otavalské sebeprezentace. S jazykem je možné se setkat ve 

všech výše zmiňovaných oblastech soukromého i veřejného života. Indiáni 

pojmenovávají v kečujštině své cestovních kanceláře, hudební skupiny, 

restaurace, kulturní centra, různé indiánské spolky a podobně. Kečujské jméno má 

také politická organizace Pachakutik. 

                                                 
227 NativeRadio.com je rozhlasové online vysílání, které přehrává indiánskou hudbu.  
228 National Museum of the American Indian in Washington, D. C., dostupné na 

http://nmai.si.edu/. 
229 Lisa MATTHEWS, Cultural Survival, The Rhythm of Otavalo, září 2006, dostupné na 

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/rhythm-otavalo, 

navštíveno 12.12.2017. 

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/rhythm-otavalo
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O kečujštině hovoří Indiáni Otavalo v současnosti jako o svém jazyku, a nazývají 

ho runa shimi – jazyk lidí230. Oslavy jako například svátek svatého Jana nebo 

karneval také mají svá kečujská jména jako Inti Raymi nebo Paucar Raymi.231 

6.6 Tradiční pokrmy 

Indiáni Otavalo jsou také velmi hrdí na své tradiční pokrmy. V andské oblasti se 

tradičně připravují pokrmy z fazolí, kukuřice, sladkých brambor, z masa se jí 

zejména kozy nebo jehňata. Jedním z tradičních, a pro turisty nejzajímavějším 

pokrmem v celé andské oblasti, je pečené morče. Pokrmy z morčat byly 

připravovány již v době incké nadvlády. Pokrmy a chov morčat jsou i dnes 

oblíbeny mezi Indiány v celé andské oblasti. Morče se tradičně jedlo během 

důležitých rodinných oslav, například během svateb a křtin, a také při svátku Inti 

Raymi, svátku svatého Jana a dalších.232 Mnoho restaurací v Otavalu a okolí také 

tento pokrm nabízí, například Hostal Aya Huma, který na svých webových 

stránkách v angličtině, španělštině a holandštině nabízí čerstvé pokrmy 

z domácích surovin.233 Heslo Cuy asado Otavalo má v prohlížeči google 28 600 

odkazů a na youtube má 426 výsledků k 17. 12. 2017. 

                                                 
230 G. LEMA, Los Otavalos, s. 105. 
231 L. MEISCH, Andean Entrepreneurs, s. 24. 
232 Sandra ZUMÁRRAGA, Innovaciones gastronomicas del cuy en la provincia de Imambura, 

2011, dostupné na 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1139/2/06%20GAS%20014%20TESIS.pdf, 

navštíveno 17. 12. 2017.  
233 Utilicemos solamente productos frescos y auténticos del lugar, para cocinar nuestra comida 

deliciosa. Anotamos ejemplos de nuestra comida tradicional andina: sopa de quinua cremosa, cuy 

y colada morada, dostupné na 

https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=es&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.ayahuma.com

%2Fespanol%2Frestaurant.htm&anno=2, navštíveno 17. 12. 2017. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1139/2/06%20GAS%20014%20TESIS.pdf
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=es&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.ayahuma.com%2Fespanol%2Frestaurant.htm&anno=2
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=es&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.ayahuma.com%2Fespanol%2Frestaurant.htm&anno=2
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Obrázek č. 16 Pečené morče 

 

Zdroj234 

6.7 Schopnost se přizpůsobit 

Podle andragogického slovníku: 

„…je schopnost se přizpůsobit, neboli adaptabilita, soubor schopností, které 

usnadňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, především sociálnímu 

(mezilidským vztahům a vazbám ve škole, třídě, kurzu, na pracovišti, atp. – 

atmosféře, vytvářené skupinou osob, se kterou je jedinec v interakci, včetně 

kultury, v níž skupina existuje).“235 

O způsobech přizpůsobování je vlastně částečně i tato práce – snaží se shrnout 

oblasti, ve kterých se Otavalové přizpůsobují modernímu světu a vystihnout i ty, 

kde si zachovávají svůj svébytný životní styl a tradice. Turistický ruch znamená 

vlastně prolínání těchto dvou rovin: prezentovat tradici a osobitost, ale přitom 

nabízet hostům, přijíždějícím do oblasti, pohodlnou infrastrukturu, plnohodnotné 

                                                 
234 https://www.google.cz/search?q=cuy+asado+otavalo&tbm=isch&source= 

iu&ictx=1&fir=0gjmdBHqNnYS4M%253A%252CC9d75-

prZ0r8EM%252C_&usg=__enAFOfuo3dExj_4O6HMw3C65yVY%3D&sa=X&

ved=0ahUKEwiklqPDyZHYAhWBIVAKHeBNDbYQ9QEIKjAA#imgrc=JQ6lM

czEgHPNiM:, navštíveno 17. 12. 2017. 
235 Zdeněk PALÁN, Andragogický slovník, dostupné na http://www.andromedia.cz/andragogicky-

slovnik. 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik
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informace za použití moderních technologií a další vymoženosti současného 

světa. 

Jak již bylo výše zmíněno, s přizpůsobováním se jiným kulturám a požadavků 

mají Otavalové velké zkušenosti. Po staletí byli nuceni se přizpůsobovat vnějším 

okolnostem. Nejprve žili pod nadvládou Inků, a později se museli podřídit 

požadavkům španělských dobyvatelů. Díky tomu se Otavalové během století 

naučili, jak se rychle dané situaci přizpůsobit a jak této situace využít ke svému 

prospěchu. To je velmi dobře možné vidět na příkladu obchodu a výroby textilu. 

Nejen na poli obchodu, ale i ve zdravotnictví, náboženství a ve stylu života 

najdeme přizpůsobování se daným podmínkám. Díky tomu, že se Otavalové 

dokázali přizpůsobit a přijmout nové prvky od jiných kultur město, se začala 

komunita rozrůstat a modernizovat. Je zde tedy dobře vidět, že život ve městě 

Otavala se stále více přibližuje západnímu životnímu stylu. Město se neustále 

posouvá kupředu v infrastruktuře apod., ale pro místní obyvatele nepřestává být 

důležité uchovávání jejich tradice, ať už z náboženského důvodu, nebo kvůli 

turistickému ruchu. Jako příklad je možné uvést výstavbu nového tržiště 

v Otavalu. Toto tržiště Otavalové pojmenovali tržiště 24. května, a patří 

k nejmodernějším na severu Ekvádoru. Tržiště bylo otevřeno v lednu roku 2017. 

Budova se nachází na 34 660 metrech čtverečních a je rozdělena do tří podlaží. 

V přízemí je vybudováno parkoviště pro 365 vozů. V prvním podlaží najdeme pět 

sklepů a šest chladných místností, které slouží jako skladiště výrobků s krátkou 

trvanlivostí, dále je zde uložiště léků, lékařská ambulance, kaple, místo 

k zaškolování, a také centrální plocha, kde se konají kulturní akce. Dále je v jeho 

rámci možné nalézt stánky s masem, rybami, potravinami, obilovinami, botami, 

oblečením, džusy a dalšími produkty. Ve druhém patře je pak situována jídelní 

část, prodejna národního oblečení, prodejny ovoce a zeleniny, a také kanceláře. 

Moderní kamerový systém sleduje celý komplex, dopravní obslužnosti pomáhají 

dva výtahy. Je zde zaměstnáno 855 obchodníků, kteří pracují od 6. 00 do 20. 00 

hodin.236 Na tomto příkladu je možné vidět, že Otavalové neustále usilují 

o modernizaci a neustálé zlepšování životní úrovně obyvatel města a přiblížení 

západním standardům. 

                                                 
236 El mercado más moderno del norte del país abrió sus puertas en Otavalo, dostupné na 

http://ame.gob.ec/ec/2017/03/17/el-mercado-mas-moderno-del-norte-del-pais-abrio-sus-puertas-

en-otavalo/, navštíveno 23. 3. 2018. 

http://ame.gob.ec/ec/2017/03/17/el-mercado-mas-moderno-del-norte-del-pais-abrio-sus-puertas-en-otavalo/
http://ame.gob.ec/ec/2017/03/17/el-mercado-mas-moderno-del-norte-del-pais-abrio-sus-puertas-en-otavalo/
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I když Otavalové o modernizaci města usilují, je stále vidět, že uchovávání svých 

posvátných míst je pro ně stále velmi důležité. Jako příklad může být uvedena 

záchrana posvátného stromu Lechero, který byl poničen ohněm. Za záchranu 

stromu se postavili Gustavo Pareja Cisneros, starosta města, María Vizcaíno, 

představitelka technické lesnické univerzity a ředitel místního odboru cestovního 

ruchu Edwin Vaca. Záchrana probíhá za pomoci technické univerzity. 115 odnoží 

bylo odneseno do laboratoře, aby se zjistilo, které růstové hormony je možné 

využít k záchraně stromu. Do živých částí stromů by se pomocí injekčních 

stříkaček měly vpravit růstové hormony, které napomáhají vyrašení nových větví. 

Pro Otavalany je důležité, aby strom byl zachráněn, protože je to významné 

náboženské a turistické místo.237  

Dalším zajímavým projektem starosty Gusatavo Pareja Cisneros jsou diskuze 

s místními otavalskými studenty. Tímto způsobem chce starosta informovat 

studenty o dění v Otavalu a o nových projektech, které radnice chystá. Studenti 

jsou také schopni poznat místní zastupitele a práci, kterou vykonávají. Tento 

způsob je také velkým přínosem, protože mladí lidé tak mohou být motivováni 

stát se příštími zastupiteli města.238 

Obchod 

Indiáni Otavalo jsou zdatní obchodníci, a proto jsou velmi dobře schopní reagovat 

na poptávku trhu, a pravděpodobně v tom je možné nalézt tajemství jejich 

úspěchu. U otavalských výrobků je možné sledovat, že reagují na módní trendy 

a že uplatňují motivy, které jsou momentálně populární. Například výběr barev 

oblečení je uzpůsoben evropsko-americkému vkusu, protože Indiáni by 

preferovali barvy, které jsou velmi zářivé. Co se týká dalších řemeslných výrobků, 

je také možné vysledovat, že Indiáni se řídí nejvíce poptávkou svých 

zákazníků.239 

                                                 
237 „El Lechero“, en Otavalo, fue afectado por acción de comuneros, dostupné na 

http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/1235-el-lechero-en-otavalo-fue-afectado-por-accion-de-

comuneros.html, navštíveno 24. 3. 2018 
238 Niněz otavaleňa en diálogo con autoridades, dostupné na 

http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/1229-ninez-otavalena-en-dialogo-con-autoridades.html, 

navštíveno 24. 3. 2018. 
239 Lynn A. Meish, Andean Entrepreneurs, Otavalo Merchants & Musitionsin the global arena, s. 

98. 

http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/1235-el-lechero-en-otavalo-fue-afectado-por-accion-de-comuneros.html
http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/1235-el-lechero-en-otavalo-fue-afectado-por-accion-de-comuneros.html
http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/1229-ninez-otavalena-en-dialogo-con-autoridades.html
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Zdravotnictví 

V Otavalu je možné sledovat, jak se navzájem ovlivňují tradiční indiánská 

a západní španělská medicína. Tradiční andské léčitelství je založeno na 

rovnováze prvků a sil a rozděluje nemoci na horké a studené, a stejně tak 

i medicínu. Například voda (jakékoli teploty) se považuje za studenou, a měla by 

se tedy používat na nemoci považované za horké nemoci.240 Mnoho Indiánů 

v současné době vlastní zahrádku, na které pěstují byliny s léčivými účinky.241 

Vedle toho tu byla za pomoci vlády vystavěna zdravotní centra, kde je možné 

setkat se se západní medicínou. Jedná se například o FICI – zdravotní centrum 

podporované OSN nebo Jambi Huasi. V těchto centrech je možné setkat se jak 

s tradičními indiánskými léčiteli, tak i s lékaři, provozujícími západní medicínu.242 

Náboženství 

Hned po příjezdu Španělů byli Indiáni donuceni změnit náboženství a byli 

obraceni na katolickou víru. I když Indiáni katolickou víru přijali, některé původní 

praktiky z jejich náboženství nikdy nevymizely. Tento jev zvaný synkretismus243 

je možné vidět v celé andské oblasti. Indiáni stále přináší oběti 

Pachamamě244a ženy, které si přejí mít dítě, přinášejí oběti k posvátnému stromu 

Lechero. Otavalové věří v katolické nebe a peklo, ale při pohřbu přinášejí 

zesnulým dárky, které jim pomohou v posmrtném životě. Také 2. listopadu je 

možné vidět Indiány, přicházející na hřbitovy a přinášející pokrmy a pití, protože 

věří, že duše mrtvých se vrátila na 24 hodin zpět na zem.245 

6.8 Pymes 

Stejně jako v jiných zemích se v Ekvádoru malí a střední podnikatelé sdružují. 

V Otavalu existuje organizace Pymes246, jejíž sídlo se nachází na rohu ulic 

                                                 
240 Lynn A. Meish, Andean Entrepreneurs, Otavalo Merchants & Musitionsin the global arena, s. 91. 
241 Tamtéž s. 93. 
242 Tamtéž, s 92. 
243 Synkretismus – splývání náboženství.  
244 Pachamama – matka země a bohyně plodnosti. 
245 Otavalo – Religion and Expressive Culture, dostupné na http://www.everyculture.com/Sout-

America/Otaalo-Religion-and-Expressive-Culture.html, navštíveno 21. 3. 2018. 
246 Pequeňa y mediana empresa. 

http://www.everyculture.com/Sout-America/Otaalo-Religion-and-Expressive-Culture.html
http://www.everyculture.com/Sout-America/Otaalo-Religion-and-Expressive-Culture.html
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Quiroga a Modesto Jaramillo. Tato organizace se orientuje na propagaci 

podnikání malých a středních podnikatelů v oblasti řemeslné výroby v celém 

regionu. Tito malí podnikatelé jsou pro společnost velmi důležití, protože 

pomáhají s rozvojem země, obohacují sortiment a pomáhají se zvyšováním 

zaměstnanosti obyvatel. Malí podnikatelé se odlišují od velkých firem množstvím 

prodeje a počtem zaměstnanců. Jsou plátci daní, tzv. RUC.247 Malí a střední 

podnikatelé se orientují především na podporu místního hospodářství, řemeslnou 

výrobu, gastronomii a textil. 

Na webových stránkách této organizace se prezentují indiánské komunity. Jednou 

z nich je klub žen vyšívaček. Jsou na webu vyfotografovány v tradičním oděvu se 

svými krásnými výšivkami. Nacházejí se zde i kontaktní informace, jako adresa 

v Otavalu, telefon, email a krátký popis klubu 23 žen z komunity Caluquí. 

Klub žen vyšívaček 

Obrázek č. 17. Klub žen vyšívaček 

 

Zdroj:248 

  

                                                 
247 Regístro único de contribuyentes - (identifikační číslo, které mají všichni občané Ekvádoru), 

podle toho do jaké jsou zařazeny kategorie. 
248 http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2016-09-

28_17_49_17.jpg, 30. 8. 2017 

http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2016-09-28_17_49_17.jpg
http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2016-09-28_17_49_17.jpg
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Dalším příkladem malopodnikatelství v oblasti Otavalo je klub Flor de Loto. Opět 

je možné vidět, že ženy kladou velký důraz na tradiční oděv. Klub sdružoval ke 

dni 23. 3. 2017 15 žen, komunity Calpaqui de la Parroquia de Eugenio Espejo. 

Zabývají se výrobou látkových tašek, peněženek, pouzder a dalších menších 

výrobků, určených zejména pro prodej turistů na trzích a obchůdcích se suvenýry. 

Klub Flor de Loto 

Obrázek č. 18. Klub Flor de Loto 

 

Zdroj: 249 

6.9 Zdravotnictví 

Indiánské kultury jsou tradičně v povědomí ostatních národů spojeny 

s léčitelstvím pomocí místních bylinek, za přispění starobylých rituálů, převzatých 

od původních obyvatel andských zemí. V dnešní době to platí i neplatí. Dosud 

existuje tradiční léčitelství, ale je doplněno modernějšími metodami, používají se 

moderní přístroje a samozřejmě, Indiáni již zcela běžně využívají i pomoc 

moderní medicíny. 

  

                                                 
249 http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2017-01-

11_10_47_33.jpg, navštíveno 30. 8. 2017. 

http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2017-01-11_10_47_33.jpg
http://www.otavalo.gob.ec/emprendimientos/admin/fotografias/perfil/2017-01-11_10_47_33.jpg
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Jambi Huasi 

Obrázek č. 19. Jambi Huasi 

 

Zdroj:250 

Jambi Huasi znamená dům zdraví. Tento dům byl vybudován v Otavalu v roce 

1994.251 Je určen Indiánům, kteří potřebují pomoc v oblasti zdravotnictví, pomáhá 

s plánováním rodičovství, a nabízí, jak tradiční, tak moderní medicínu. Co se týká 

tradiční indiánské medicíny, je k léčebnému využití známo na 3600 různých 

bylin. Dům má již však i zcela aktuální, moderní vybavení běžného evropského 

zdravotnického zařízení, tedy např. porodní sál, ošetřovnu, laboratoř pro vyšetření 

krve, zubní ordinaci a lékárnu, ve které jsou opět k dostání, jak tradiční, tak 

moderní léky. Opět se tu ukazuje, že Indiáni jsou schopni se přizpůsobit novému 

trendu zdravotnictví a propojit tradiční medicínu s moderní. Na klinice pracuje 14 

lékařů, z nichž dva jsou indiánského původu a dva dobrovolníci z komunity. 

Klinika je financována z příspěvků od pacientů a také ze sponzorských darů.252 

Pojem otavalské zdravotnictví má na googlu 4810 odkazů k 3. 12. 2017. Zmíněné 

medicínské centrum Jambi Huasi má i vlastní facebook, 583 lidem se líbí, a 573 

ho sleduje k 3. 12. 2017. Příspěvky na facebooku se týkají možnosti nákupu 

zdravotnických pomůcek, mezi další příspěvky patří tělocvik pro těhotné ženy. 

                                                 
250 

https://www.google.cz/search?q=jambi+huasi+otavalo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0_Jo-

pejIV4M9M%253A%252CRs7GFyNSqQMLiM%252C_&usg=__kkyi7SA4u_nManIpY5-

ws_WDYmg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiG3sLCxu7XAhWPZlAKHVoiD0kQ9QEINTAB#imgr

c=0_Jo-pejIV4M9M. navštíveno 3. 12. 2017. 
251 Informace o Jambi Huasi jsou dostupné na http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-

%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador, navštíveno 3. 12. 2017. 
252 Informace o Jambi Huasi jsou dostupné na http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-

%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador, navštíveno 3. 12. 2017. 

https://www.google.cz/search?q=jambi+huasi+otavalo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0_Jo-pejIV4M9M%253A%252CRs7GFyNSqQMLiM%252C_&usg=__kkyi7SA4u_nManIpY5-ws_WDYmg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiG3sLCxu7XAhWPZlAKHVoiD0kQ9QEINTAB#imgrc=0_Jo-pejIV4M9M
https://www.google.cz/search?q=jambi+huasi+otavalo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0_Jo-pejIV4M9M%253A%252CRs7GFyNSqQMLiM%252C_&usg=__kkyi7SA4u_nManIpY5-ws_WDYmg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiG3sLCxu7XAhWPZlAKHVoiD0kQ9QEINTAB#imgrc=0_Jo-pejIV4M9M
https://www.google.cz/search?q=jambi+huasi+otavalo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0_Jo-pejIV4M9M%253A%252CRs7GFyNSqQMLiM%252C_&usg=__kkyi7SA4u_nManIpY5-ws_WDYmg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiG3sLCxu7XAhWPZlAKHVoiD0kQ9QEINTAB#imgrc=0_Jo-pejIV4M9M
https://www.google.cz/search?q=jambi+huasi+otavalo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0_Jo-pejIV4M9M%253A%252CRs7GFyNSqQMLiM%252C_&usg=__kkyi7SA4u_nManIpY5-ws_WDYmg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiG3sLCxu7XAhWPZlAKHVoiD0kQ9QEINTAB#imgrc=0_Jo-pejIV4M9M
http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador
http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador
http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador
http://www.unfpa.org/news/jambi-huasi-%E2%80%93-health-care-speaks-indigenous-communities-ecuador
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6.10 Otavalito – Fair Trade253 

Povědomí o Otavalech a jejich tradičních produktech pomáhají za hranicemi šířit 

příslušníci komunity, kteří žijí mimo původní ekvádorský region. Jedním z nich je 

třeba Otavalito, tržiště, které se nachází v Michiganu a prodává výrobky, 

vyrobené ekvádorskými řemeslníci. Otavalito se dříve nazývalo Otavalo, a bylo 

založeno v roce 1986. Výrobky dodávají Indiáni z Otavala a pomáhají je prodat 

pomocí svých přátel v Michiganu. Cílem je, aby Indiáni dostali řádné ceny za své 

výrobky, aby se zvýšilo se povědomí o jejich komunitě a prodeji jejich výrobků, 

a peníze aby byly použity na vzdělávání a podporu pracovních projektů obyvatel 

v Ekvádoru. Podle zveřejněných fotografií je možné vidět, že obchod se 

specializuje na prodej oděvů, dek, tašek, suvenýrů a obrázků z Otavala. Výrobky 

jsou prezentovány jako stoprocentní přírodní produkty z vlny a bavlny a ručně 

vyrobené v domovech Indiánů. Je možné si je objednat i online, a ve Spojených 

státech nabízí i zdarma poštovné. Výrobky jsou prezentovány jako 100 % přírodní 

produkty z vlny a bavlny a ručně vyrobené v domovech Indiánů. Má 22 700 

odkazů v prohlížeči google k 12. 12. 2017. 

6.11 El valle del Amanecer – Probouzející se údolí 

Symbolem pro celé území Otavalů je už po řadu desetiletí Buitrónova kniha, 

mnohokrát zmíněná výše. Její název převzala řada institucí, zařízeních, podniků, 

vztahujících se k Otavalům. Odkaz El valle del Amanecer, Otavalo má na googlu 

107 000 odkazů k 19. 12. 2017. Ke jménu El valle del Amanecer se odkazuje 

mnoho abstraktních názvů, ale i mnohá zařízení přímo v Otavalu. Jako jeden 

z prvních se objeví odkaz na hostel El valle de Amanecer, který nabízí ubytování 

turistům, přijíždějícím do Otavala. Na oficiálních stránkách města Otavala je také 

třeba možné se dočíst, že radnice plánuje přestavbu základní školy, pojmenovanou 

El valle del Amanecer.254 V novinových článcích, například La Hora, se rovněž 

píše o Otavalu jako o údolí, které se probudilo – znovu El valle del Amanecer.255 

                                                 
253 http://otavalito.com/tour.html. 
254 Municipio realiza mejoras en la Escuela „Valle del Amanecer“, dostupné na 

http://www.otavalo.gob.ec/noticias/item/194-municipio-realiza-mejoras-en-la-escuela-valle-del-

amanecer.html. 
255 https://lahora.com.ec/noticia/507530/otavalo-valle-del-amanecer, navštíveno 19. 12. 2017.  

http://otavalito.com/tour.html
https://lahora.com.ec/noticia/507530/otavalo-valle-del-amanecer


103 

A nejznámější hodnotitelský cestovatelský portál, tripadvisor, také odkazuje 

k Otavalu jako k údolí, které se probudilo. S tímto jménem je také možné se setkat 

ve filmech, které je možné zhlédnout na internetovém prohlížeči you tube. Dá se 

říci, že název je obecně využíván k přilákání zájmu o území a kulturu Otavalů. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak se sebeprezentují Indiáni Otavalo v kontextu 

rozvoje cestovního ruchu v Ekvádoru. V průběhu práce se ukázalo, že zdrojů kde 

je možné získat informace o otavalské komunitě, a zejména o cestovním ruchu 

v této oblasti a o zájmu Indiánů představit se nějakým způsobem světu, je opravdu 

velké množství. Bylo proto možné s dostupnými informacemi pracovat 

systematičtěji, rozdělit je do tematických okruhů. Více, či méně podrobněji jsem 

se to snažila udělat už v rozvržení konečného obsahu práce. 

S Indiány Otavalo je možné setkat se také na sociálních sítích jako facebook, 

youtube, twitter nebo instagram. Jak vyplynulo při zkoumání těchto médií, Indiáni 

Otavalo jsou na těchto sítích velmi aktivní. Prvotním vodítkem při zkoumání 

jejich obsahu mi byl počet zhlédnutí nebo počet like, který ukázal zájem o obsah 

dané zprávy či obrazové informace. Tento indikátor je ale třeba brát s rezervou, 

protože leckdy může znamenat jen zájem o kuriozitu, která nemá velkou 

vypovídací hodnotu. Proto jsem se nakonec rozhodla tuto informaci zařadit 

u většiny podkapitol, kde její sledování přicházelo v úvahu, až na konec. 

Z výzkumu celkově vyplynulo, že Indiáni Otavalo se velmi aktivně angažují na 

všech sociálních sítích. 

Vedle dalších zdrojů je také možné dohledat relativně dost filmů, kde Indiáni sami 

hovoří o své kultuře, tradicích zvycích, akulturaci a přejímání tradic za vlastní. 

Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že i tato videa mají velký počet zhlédnutí. Díky 

těmto filmům je možné si udělat obrázek, jak vypadalo Otavalo ještě v polovině 

20. století, a jak se změnilo do dnešní doby. Ukazují nám zpravidla na počátku 

tradiční indiánskou komunitu v charakteristických oblecích, jednoduchá obydlí, 

trhy s produkty, rozprostřenými na zemi, a mnoho pobíhajících zvířat kolem. 

Vývoj během několika desetiletí pak přesunul Indiány do modernějších, zděných 

domů, zkrátil mužům vlasy, oblékl je do evropských šatů, posadil za volant aut. 

Avšak – tradiční kulturu a tradice si uchovávají především jako jednak svou 

vizitku a jednak jako obchodní artikl, na který lákají na své území turisty. Podlehli 

totiž též celosvětovému trendu využívání volného času ostatních lidí 

k prezentování sami sebe. A tomu z velké části v poslední době podřizují jak sami 
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sebe, svůj vzhled a chování, tak také tradiční řemesla, výrobu, a celkový životní 

styl komunity. 

V posledních letech se ekvádorská vláda snaží turismus podpořit a všemožnými 

prostředky přilákat turisty ze všech zemí a kontinentů do Ekvádoru. Na vlně 

turismu se vezou i Indiáni Otavalo a využívají všech příležitostí, jak se zviditelnit. 

Nejen v Ekvádoru, ale i po celém světě dochází k masivnímu nárůstu turismu. 

V současné době jsou snahy cíleny na to, aby turisté přijeli, ubytovali se, a zdrželi 

se na místě co nejdéle. To vše v souladu se životním prostředím, a aby se 

nenarušil život obyvatel, kteří v dané destinaci žijí. Indiáni Otavalo velmi rychle 

pochopili, jak je pro ně cestovní ruch důležitý, že svůj způsob a styl života mohou 

výhodně „prodat“ turistům a svézt se na vlně cestovního ruchu, odvětví, které se 

pro Ekvádor stává stále důležitějším. Své webové stránky, které se rychle stávají 

nejpodstatnější formou informací o regionu a komunitě, Indiáni překládají do 

několika světových jazyků, které v současné době Indiáni Otavalo už ovládají. 

Tyto jazyky ovládají díky svým cestám, které Indiáni podnikají nejen po 

Ekvádoru, ale i po celém světě. 

Jak je z uvedené literatury vidět, v místě, kde se nachází současné Otavalo, žila 

ještě před příchodem Inků, komunita Indiánů, kteří se zabývali výrobou textilu 

a obchodem. Pod nadvládou Inků se tito Indiáni ještě smísili v rámci přesídlování 

s dalšími etniky, a později, za nadvlády Španělů, byli tito Indiáni opět 

přesídlováni a ještě promícháni s dalšími etniky. Etnická skupina dnešních 

Indiánů Otavalo jako takových se tedy začala formovat až během 17. století. 

Indiáni Otavalo byli původně vykořisťováni stejně jako ostatní Indiáni na 

jihoamerickém kontinentu. Byli nuceni pracovat v textilních dílnách a na 

haciendách. Nicméně právě tito Indiáni se rychle chopili příležitosti to změnit, 

a využili všech dostupných prostředků, aby přežili nejprve nadvládu Inků 

a později nadvládu Španělů. 

Ještě v polovině 20. století byli Otavalové velmi chudí jako celá jihoamerická 

oblast, ale již v té době se začínali od ostatních Indiánů pomalu odlišovat. Později 

byli ochotni přijmout podporu různých organizací, které se specializují na pomoc 

chudým obyvatelům. V Ekvádoru existuje mnoho organizací, které nabízejí 

pomoc chudým obyvatelům. Pomoc těchto organizací Otavalové velmi zdatně 
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využili. V současné době jsou práva Indiánů v Ekvádoru uzákoněna 

i v ekvádorské ústavě, a i díky tomu mohou Indiáni hovořit vlastním jazykem, 

a přitom se i podílet na veřejných záležitostech a těžit ze svých tradic. Indiáni 

Otavalo nedosáhli úspěchů jen díky pomoci těchto organizací, ale především na 

základě své pracovitosti a píli a schopnosti přizpůsobit se daným podmínkám, 

díky tomu všemu komplexně se z Indiánů postupně stali podnikatelé. Velmi 

rychle pochopili, jak je důležitá reklama a zviditelnění se nejen v rámci Ekvádoru 

ale i po celém světě. 

Indiáni Otavalo jsou patřičně pyšní na své úspěchy, což je možné vidět během 

rozhovorů ve zmiňovaných filmech. Také si velmi dobře uvědomují, že 

i v současném moderním světě je důležité udržovat styky v rámci komunity 

a vzájemně si pomáhat a podporovat se. Tím také dokážou čelit řadě 

nepříjemných situací, do kterých by se jinak mohli dostat. Pokud Indiáni 

dosáhnou úspěchu anebo zbohatnou, je pro ně důležité se zviditelnit. Obchodníci 

si pořizují nové automobily nebo domy, a prezentují své zboží nebo výrobky na 

webových stránkách. V rámci své komunity diskutují na sociálních sítích, což 

také dopomáhá k jejich sebeprezentaci. 

Není ovšem možné, aby úplně všichni Indiáni dosáhli stejně velkého úspěchu. 

Vždy se v rámci komunity najdou i tací, kteří nejsou schopni, nebo nechtějí využít 

možností, které se jim nabízejí a dostávají se tak na okraj společnosti. I když tyto 

problémy existují, ve své práci jsem se o tomto tématu zmínila jen okrajově, 

protože to pro moji práci nebylo podstatné. 

Indiáni se specializují na různé druhy podnikání, na výrobu a prodej oděvů 

a dalších tradičních výrobků, které pak zúročují v oblasti cestovního ruchu. 

V rámci svého podnikání Indiáni cestují a při svých cestách prodávají své výrobky 

a šíří povědomí o své kultuře a tradicích. Během svých cest se Indiáni naučili 

cizím jazykům a prvky z různých kultur začlenili do své vlastní kultury a staly se 

již součástí jejich kultury. 

Toto je velmi dobře vidět na příkladu oblečení. Oděv je velmi podstatnou součástí 

jejich sebeprezentace, neboť Indiáni stále dbají na tradiční způsob oblékání. Na 

všech fotografiích nebo videích je vidět ženy v tradičním oděvu, a muže se 
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spletenými vlasy do copu. Pokud Indiáni nabízejí jinou službu nebo produkt, vždy 

je nabízí v tradičním oblečení. 

Indiáni, kteří dosáhli úspěchu, velmi dbají na další vzdělání svých dětí. I když 

někteří mladí členové komunity již nechtějí nosit tradiční oděv nebo cop, stále se 

cítí být Otavali a vědí, kam náležejí, a na svůj původ jsou patřičně hrdí. Někteří 

členové komunity se stali velmi známými a dosáhli celosvětového uznání, jako 

například Mario Conejo Maldonado, který se stal nejprve starostou Otavala 

a později velvyslancem. Z dalších Indiánů jsou lékaři, spisovatelé, pracovníci 

cestovního ruchu a dalších odvětví. Indiáni Otavalo se vymanili z tradiční 

chudoby a velmi dobře si uvědomují, že k prosazení svých zájmů potřebují 

finance, aby tak i nadále mohli zachovávat svoji kulturu. 

Co se týká vzdělávání, Instituto Otavaleňo de Antropología, ze kterého se 

v průběhu času stala univerzita, je v současné době již uznávanou institucí. 

Časopis Sarance, který je univerzitou vydáván, je již periodikem, do kterého 

přispívají akademičtí pracovníci z celého světa. I když španělština není původním 

jazykem Indiánů, dokázali Indiáni zúročit, že hovoří španělsky, a nabízejí ve svém 

městě výuku španělštiny, dobře uplatnitelné po celém světě a vyučované 

v Otavalu jako atraktivním turistickém regionu, pro zahraniční návštěvníky. 

Kečujština, kterou Otavalové také přejali, je v současnosti důležitou součástí 

jejich sebeprezentace. Objevuje se ve jménech jejich firem nebo v úvodu 

webových stránek. 

Své tradice, zvyky, způsob života i způsob, jakým byli Indiáni vykořisťováni 

v textilních dílnách, teď Indiáni využívají ke své sebeprezentaci. Je to dobře vidět 

na svátcích jako El Yamor, Inti Raymi nebo Pawkar Raymi. Tyto svátky, ať již 

přejaté nebo tradiční, Indiáni slaví, a na tyto oslavy zvou místní i zahraniční 

návštěvníky. Je to dobře vidět na zveřejňovaných stránkách, které jsou již 

přeloženy do několika světových jazyků, aby se mohl dostavit, co největší počet 

turistů. Tržiště, které se v Otavalu nachází, se stalo největším lákadlem pro 

návštěvníky, kteří přijíždí do Otavala. Informace o tržišti je možné vyhledat 

u všech cestovních kanceláří a v cestovních průvodcích. Při vyhledávání Otavala 

na internetových stránkách se vždy objevuje odkaz na tržiště na prvním místě. 



108 

Svá tradiční posvátná místa Indiáni také dokázali výhodně nabídnout turistům, 

protože se snaží, aby turisté zůstávali v Otavalu co nejdéle. Toto vše je dobře 

vidět na příkladu posvátného stromu El Lechero, laguny San Pablo a dalších 

místech, které turistům nabízejí. Na těchto místech je také možné provozovat 

různé druhy turistiky, ať už se jedná o běžné procházky či vyjížďky na koních 

nebo na kolech, až po náročnější sporty jako caňoning, kajaking a podobně. 

V rámci dalšího rozvoje cestovního ruchu také Indiáni nabízejí návštěvníkům 

města a okolí možnost zažít indiánský styl života. Mnoho cestovních kanceláří, 

nebo i Indiáni sami, nabízejí své domovy, kde se turisté mohou ubytovat 

a přenocovat. Zde také mohou ochutnat jídlo, které jim Indiáni uvaří a okusit si 

jaké to je být alespoň jeden den Indiánem Otavalo. 

Mnoho restaurací také nabízí turistům tradiční slavnostní jídlo, které se v Andách 

jedlo při důležitých oslavách – morče. Pro zahraniční návštěvníky je pečené 

morče velmi exotickou, a někdy i obávanou pochoutkou. Indiáni toto dobře vědí, 

a proto se fotografie morčete objevuje v řadě restaurací, popřípadě na webových 

stránkách propagujících různé pokrmy. 

V neposlední řadě je možné se podívat, jak Indiáni Otavalo využívají jména El 

valle del Amanecer, kterým místo kdysi pojmenoval Aníbal Buitrón. S tímto 

jménem se Indiáni velmi rádi ztotožňují a používají ho k přilákání turistů do 

města, popřípadě k názvu turistického ubytování. Toto jméno také použili 

k pojmenování jedné ze škol, která se v Otavalu nachází. Je zde tedy velmi dobře 

vidět, že Indiáni Otavalo jsou schopni využít jakékoliv příležitosti a použít ji ke 

své sebeprezentaci. 

Stejně jako v ostatních zemích se indiánští podnikatelé sdružují do organizací, aby 

se jejich pomocí lépe zviditelnili. I když zdravotnictví nepatří do oblasti 

cestovního ruchu, je na tomto příkladu dobře vidět, jak se Indiáni dokáží 

přizpůsobit a zkombinovat tradiční a moderní medicínu. Jak jsem již výše zmínila, 

Indiáni také velmi pěkně prodávají turistům svoji tradiční medicínu i léčebné 

metody, přejaté od jiných kultur, a tím využívají popularity alternativní medicíny, 

která je v současné době vyhledávána v západních zemích. 
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Díky mé osobní zkušenosti během návštěvy města jen potvrdila to, co jsem zjistila 

z uvedené literatury a následného výzkumu. Prosperující a rozvíjející se město 

není typickým místem, které by návštěvník očekával od města, kde žijí Indiáni. 

Na Indiánech, které jsem ve městě viděla, bylo znát, že prosperují, protože své 

zboží převáželi v moderních vozech, a obchody, které jsem navštívila, byly čisté 

a upravené. Také ostatní Ekvádorci, se kterými jsem se setkala, hodnotili etnikum 

Otavalo jako velmi prosperující, které dokázalo využít všech příležitostí, které jim 

nabízela ekvádorská vláda. 

Osobní rozhovor s panem Plutarco Cisneros Andrade na Instituto Otavaleňo de 

Antropología byl pro mě velkým přínosem. Pan Plutarco Cisneros Andrade, mě 

ujistil, že pro Indiány Otavalo bylo vždy nejdůležitější zabývat se obchodem 

a výrobou textilií. A proto díky své adaptabilnosti tak byli schopní žít pod 

nadvládou Inků a později Španělů. V posledních desetiletích se jim podařilo se 

vzchopit a začít podnikat a odstěhovat se do města Otavala, nebo se uplatnit jako 

obchodníci a cestovat po celém světě. 

Závěrem je tedy možné říci, že Indiáni Otavalo využívají všech dostupných 

prostředků k tomu, aby se z nich stali úspěšní podnikatelé. Nadále si uchovávají 

vlastní kulturu, tradice a zvyky, které velmi zdatně využívají k jejich propagaci 

a sebeprezentaci. I přes stále se modernizující a globalizující se svět, do kterého se 

Indiáni Otavalo dokázali včlenit, ve svém srdci stále zůstávají Indiány. 
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Příloha č. 1. České cestovní kanceláře, které navštěvují Otavalo 

Do jižní Ameriky 

 

info@dojizniameriky.cz 

Cestovní kancelář Do jižní Ameriky nabízí v rámci svých okruhů, které zahrnují 

Galapágy, Baňos, andské vesničky a také návštěvy tradičních trhů v Otavalu. 

Trhy v Otavalu v sobotu 

V sobotu jsou v centru indiánské kultury Otavalo obrovské trhy. Kromě tradičních 

turistických, jsou v okolí centra i další trhy – s dobytkem, se slepicemi, 

s domácími mazlíčky. Tyto jsou primárně určeny místním. My náš itinerář 

upravíme tak, abychom se podívali i na tyto trhy.  

Adventura 

 

Voroněžská 20, 

101 00 Praha 10 

Cestovní kancelář Adventura nabízí čtrnácti denní okruhy Ekvádorem, a mezi 

prvním až třetím dnem nabízí i výlet do Otavala a návštěvu kaskády Peguche. 

Popisuje jako prohlídka světoznámého indiánského trhu s textilními výrobky, 

návštěva kaskády Peguche s procházkou eukalyptovým lesem. 

  



 

Eso Travel 

 

Korunovační 22 

170 00 Praha 7 

Prohlédnete si krásné indiánské město Otavalo, a navštívíte zde také nejhezčí 

ekvádorský indiánský trh – prodává se zde čerstvé ovoce, zelenina, klobouky, 

indiánské šperky a další typické předměty. Druhý den prohlídka městeček 

Cotacachi a Ibarra v oblasti „Severní andské vysočiny“, odkud je krásný pohled 

na sopku Cotacachi, Laguna de Cuicocha patří mezi nejhezčí vysokohorské 

laguny Ekvádoru. 

Cestovní kancelář Alvarez 

 

Třída Karla IV., 634/25 

500 02 Hradec Králové 

výlet do rezervace Cotacachi s plavbou po kráterovém jezeře Cuicocha, městečko 

Cotacachi s obchůdky s kožedělnými výrobky slané pestrobarevné indiánské trhy 

v Otavalu. 

  



 

Cestovní kancelář Delfin travel, dovolená pro seniory 55 

 

Biskupská 1754/3 

110 00 Praha 1 

Odjezd do města Otavalo – prohlídka města a návštěva proslulého indiánského 

trhu, jednoho z největších v celé Jižní Americe. Návštěva tradičního otavalského 

domu s poslechem typické andské hudby. Cestou zastávka s výhledem na 

panorama okolních hor a lagun a ochutnávka typické místní pochoutky 

„Bizcochos de Cayambe“. Návrat do hotelu v Quitu. 

Cestovní kancelář Soleada 

 

Moskevská 658/41 (3.patro) 

460 01, Liberec 

Dnes navštívíme Otavalo, městečko ve výšce 2 550 metrů s necelými 30 000 

obyvateli. Historie trhů v Otavalu sahá až daleko před kulturu Inků. Na místním 

trhu se objevují rukodělné produkty ze širokého okolí a dokonce i z daleké 

Amazonie. Trhy jsou především na Poncho Plaza a v přilehlých uličkách. 

Prohlídka městečka San Antonio de Ibarra, které proslavily zejména krásné 

výrobky ze dřeva a umělecké dřevořezby. 

  



 

Cestovní kancelář Tam tam 

 

Merklín 171 

362 34 Merklín 

TRADIČNÍ TRHY – tradiční trhy ve městech Otavalo a Cotocachi – podíváte se 

na tradiční výrobky, jakož jsou např. dřevěné sošky, tapisérie, textilie, ponča, 

oblečení, klobouky Panamáky. V Cotacachi jsou to především výrobky z kůže – 

boty, kozačky, kabelky, bundy 

  



 

Příloha č. 2. Cestovní průvodce 

Lonely Planet 

 

Přívětivé a prosperující město Otavalo (v nadmořské výšce 2550 m) je proslulé 

obrovskými sobotními trhy, na nichž tradičně oblečení domorodci prodávají 

rukodělné výrobky davům cizinců, kteří každou sobotu přijíždějí, aby si zde něco 

pořídili. Přes oblíbenost trhů zůstávají otavaleños sami sebou a chrání si svou 

kulturu. Prostředí je báječné a celkový zážitek okouzlující. 

Rough Guide Otavalo 

 



 

Pouze dvě hodiny autobusem od Quita se nachází město Otavalo (2535m), které 

patří k nevýznamnějším atrakcím Ekvádoru. Je proslavené především díky 

světoznámému sobotnímu trhu. Stovky let Indiáni z alespoň 70 okolních vesnic 

přinášeli své výrobky a produkty, aby je zde mohli prodat nebo vyměnit. 

V současné době trh přitahuje výrobce z celého Ekvádoru a Kolumbie a také tisíce 

cestovatelů, kteří přijíždějí každý víkend a zaplavují zdejší hotely. Většina 

výrobků je stále místních, a také trh zvířat je stále autentický, velká část tržiště je 

také věnovaná turistům, aby zde mohli sehzískat dřevořezby, oblečení, umělecké 

výrobky, hudební nástroje, keramiku a další suvenýry. Nejvýznamnějšími 

produkty jsou tkané výrobky, prodávané především na Plaza de los Ponchos 

v centru turistické zóny, kde se nachází labyrint visících tapisérií a dalších 

výrobků. Během týdne zůstává Otavalo malým provinčním městem, ale návštěva 

jezer, hor nebo okolních vesnic postačí k tomu, aby se zde člověk zabavil na 

několik dní. (vlastní překlad) 

  



 

Příloha č. 3. Fotografie známých osobností a reálií 

Plutarco Cisneros Andrade  

 

(Vlastní fotografie) 

 

Zdroj: https://www.google.cz/search?q=mario+conejo+maldonado&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjojJrup5LaAhVLKVAKHXhFAqkQ_AU

ICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=YP8d8zI09gW4PM:, navštíveno 29. 3. 2018 

  



 

Indiánka Otavalo v tradičním oděvu s mobilním telefonem 

 

(vlastní obrázek) 

Město Otavalo 

 

(Vlastní obrázek) 

  



 

Město Otavalo 

 

(Vlastní obrázek) 

  



 

Příloha č. 4. Ukázka z knihy Germán Patricio Lema A., Los 

Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias 

Str. 30, 31, 32 

 

Mercado en Otavalo 

Llamamos la plaza de los ponchos. Antes eran vacías; tierra, polvo y pencos 

alrededor; la gente apenas venía de una tierra, polovo y pencos alrededor; la gente 

apenas venía de una parcialidad a otra. De Cotacachi con platos de barro, pondos, 

callanas; traían de San Rafael esteras de totora y pan de maíz. Pero los que más se 

destacaban eran los tejidos; los de Peguche se caracterizaban como los verdaderos 

tejedores de ruanas, bayetas; los de Quinchuquí, Agato y la Compaňía negocio de 

granos y animales; la gente de Carabuela traía lana hilada de obeja, los de Ilumán 

con sombreros, los de San Juan loma telas de lienzo de algodón, y el resto de las 

comunidades yuyos, rábanos, cereales, cuyes, cerdos, obejas, y toda clase de 

productos que la tierra y la habilidad de sus manos conseguían, bajaban con bultos 

de tejidos, granos amarrados en sábanas y animales atados con una soga. 

Anduvimos a pie todos los lugares, cargados en la espalda nuestro negocio; en los 

caminos se hacían coladas de maíz, típico champuz con pan. Esto lo comían 

cuando cansados de caminar tomaban descanso. 

En la plaza, aquí y allá se sentaban dos o tres y el negocio se realizaba entre 

indígenas. Unos vendiendo tejidos, otros comprando granos; o simplemente 

tejidos compraban y amontonaban. Así era el mercado. 

La feria de animales quedaba en otro lugar; allí en cambio sí habían mestizos que 

compraban animales y luego revendían. 



 

Pagábamos los impuestos a los chapas, que eran los agentes del Municipio. 

Cuando tardábamos un poco al no poder vender, se abusaban quitándonos el 

poncho o el sombrero. 

El mercado se iniciaba temprano; muy a la madrugada, a las 5 de la maňana 

y duraba poco; comenzando a las 4 terminaba a las 5 del amanecer; a veces 

duraba hasta las 7, cuando eran las vísperas de la gran fiesta de San Juan: en esta 

vez era más numerosa la gente en el mercado, salían sobre todo a vender ropas 

y los instrumentos de tocar: violín, flauta, rondador, guitarra y otros. 

En la feria todo el comercio se reaizaba con dinero, no había trueque. Todos 

compraban o vendían por plata, y en toda compra o venta se regateaba el precio. 

Fuera del mercado, si había personas que se dedicaban hacer el trueque, a esto se 

lo llamban „los fecholeros“, osea los que iban con telas o alimentos y cambiaban 

can animales o granos. 

Un tercer mercado había de comidas, donde vendían caldo de carne, agua de 

canela, papas, mote secos. 

Cuando terminábamos el día de la feria; regresábamos a pie tomando un poco de 

chicha. Los negociantes tenían otro destino, salían a vender a Quito, Cuenca, 

Ambato y Colombia, llevandoquipes de chalinas, ponchos, bufandas, bayetas 

y sacos de lana.  

Příklady kečujštiny z této knihy: 

Germán Patricia Lema A., Los Otavalos, Cultura y tradiciones milenarias, str. 106 

- Imashnalla cangui  ¿Como estas? 

- Nuca alilami cani   Estoy más o menos bien 

- Maimanta shamunki  ¿De donde vienes? 

- Peguchemanta shamuni Yo vengo de Peguche 

- Imata ruranki   ¿A que te dedicas? 

- Maki awashata iatuni  Vendo artesanías 

- Ima punlla shamurcanki ¿Cuando has llegado? 

- Ima punlla muyucrinki ¿Cuando vuelves? 

- Ishcai killawan  En dos meses 

- Ali punllata charinki  Que tengas un buen día 

- Shuc puncllacaman  Hasta otra vez 

 


