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1.  ABSTRAKT	

	

Má	práce	 je	ukotvena	v	širším	kontextu	 teorií	a	kategorizací	 turismu	a	 turistických	zážitků,	

propracovaných	 autory	 zařazujícími	 se	 do	 relativně	mladé	 subdisciplíny	 sociální	 a	 kulturní	

antropologie	 -	 antropologie	 turismu.	Na	mnou	vybranou	oblast	Mexika,	 součást	 el	Mundo	

Maya	(mayského	světa),	pohlížím	skrze	prizma	kategorií	turismu	Valene	Smith	(1989).	Definuji	

si	 dva	 rozdílné	 (a	 zároveň	 podobné)	 antropologické	 terény	 –	 Riviera	Maya,	 kde	 provádím	

výzkum	v	Cancúnu,	Tulumu	a	Chichén	 Itzá	a	Ruta	Maya,	kde	 jsem	prováděla	výzkum	v	San	

Cristobalu	 de	 las	 Casas	 a	 vesnici	 Chamule.	 V	 oblasti	 populárního	 přímořského	 letoviska	

Cancúnu	 zkoumám	 přilehlé	 mayské	 památky	 jako	 cíl	 historického	 turismu	 a	 v	 oblasti	 hor	

Chiapasu	autentickou	mayskou	vesnici,	 jež	je	cílem	etnického,	potažmo	kulturního	turismu.	

Zajímá	mne,	 jak	 se	utváří	 představy	 turistů,	 které	dělím	na	 španělsky	a	 anglicky	mluvící,	 o	

dávných	 i	 současných	 Mayích.	 Vyústěním	 mé	 práce	 je	 konkrétně	 představený	 pojem	

monumentalizace	 Mayů	 (Canclini,	 2005)	 neboli	 vynalézání	 velkolepého	 mayského	 indiána	

pomocí	turistických	artefaktů,	zážitků	i	průvodců.		

	

Klíčová	slova	

Antropologie	turismu,	mayský	turismus,	Tulum,	Chichén	Itzá,	Cancún,	San	Juan	de	Chamula,	

San	 Cristobal	 de	 las	 Casas,	 etnický	 turismus,	 kulturní	 turismus,	 historický	 turismus,	

monumentalizace	Mayů,	rituál	turismu,	el	Mundo	Maya,	la	Ruta	Maya			
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2.  ABSTRACT	

	

My	thesis	is	based	on	a	broader	context	of	theories	and	categories	of	tourism	and	touristic	

experiences	elaborated	by	authors	belonging	to	a	comparatively	new	subdiscipline	of	social	

and	cultural	anthropology	–	the	anthropology	of	tourism.	I	focus	on	Mexico,	the	area	of	my	

interest	 and	 a	 part	 of	 el	 Mundo	 Maya	 (Maya	 World)	 through	 the	 eyes	 of	 tourism	

categorization	of	Valene	Smith	(1989).	I	specify	two	distinct	(but	yet	similar)	anthropological	

fields	–	one	being	Riviera	Maya	with	 fieldwork	 in	Cancún,	Tulum	and	Chichén	 Itzá	and	the	

other	one	Ruta	Maya	with	fieldwork	in	San	Cristobal	de	las	Casas	and	the	village	of	Chamula.	

I	 focus	 on	 the	 area	 of	 a	 popular	 beachspot	 and	 adjacent	Maya	 ruins	 as	 a	 destination	 of	

historical	tourism	and	also	on	the	area	of	Chiapas	highlands	with	an	authentic	Maya	village	

which	is	a	popular	destination	of	ethnic	or	more	accurately	cultural	tourism.	My	work	is	about	

the	process	of	construction	of	the	(English	speaking	versus	Spanish	speaking)	tourist	image	of	

ancient	Maya	and	the	Maya	of	today.	The	conclusion	of	my	fieldwork	helps	me	illustrate	the	

term	monumentalization	of	the	Maya	(Canclini,	2005)	or	inventing	the	great	Maya	through	

touristic	artefacts,	experience	and	travelers’	guides.			

	

Key	words	

Anthropology	of	tourism,	Maya	tourism,	Tulum,	Chichén	Itzá,	Cancún,	San	Juan	de	Chamula,	

San	 Cristobal	 de	 las	 Casas,	 ethnic	 tourism,	 cultural	 tourism,	 historical	 tourism,	

monumentalization	of	the	Maya,	ritual	of	tourism,	el	Mundo	Maya,	la	Ruta	Maya				
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3.  STRUKTURA,	CÍLE,	METODY		

	

Mé	dlouhodobé	studium	antropologie	turismu	a	výzkumy	turismu	v	Mexiku	bych	ráda	završila	

komplexní	 studií	 mapující	 představy	 turistů	 o	 mayské	 kultuře	 a	 procesy,	 jimiž	 jsou	 tyto	

představy	konstruovány.	Mexiko	je	ideálním	turistickým	cílem,	jelikož	nabízí	široké	spektrum	

atrakcí	a	důvodů	k	návštěvě.	Já	se	zaměřuji	především	na	motivaci	turistů	spočívající	v	hledání	

jinakosti,	exotičnosti	–	konkrétně	mayského	obyvatelstva	a	mayských	historických	památek.		

Co	 se	metodologie	 týče,	 používám	postupy	 terénního	 výzkumu.	Nejdříve	 si	 definuji	

kritéria	 výběru	 respondentů	 a	 popíši	 obě	 skupiny	 sledovaných	 jedinců	 –	 turisty	 a	 Maye.	

Etnografii	 představuji	 jako	 metodu	 sociálně-antropologického	 výzkumu,	 ale	 zároveň	 jako	

určitý	 literární	 žánr,	 jenž	 je	 současně	 nejvýznamnějším	 produktem	 antropologické	 práce.	

Během	mých	 výzkumů	 jsem	prováděla	 zúčastněné	pozorování,	 zapisovala	 si	 terénní	deník,	

vedla	 strukturované	 rozhovory	 a	 distribuovala	 otevřené	 dotazníky.	 Mezi	 mnou	 využité	

techniky	analýzy	patří	obsahová	analýza	textů,	zakládající	se	na	textech	turistických	průvodců	

vyjadřujících	 se	 k	 vesnici	 San	 Juan	 Chamula	 a	 k	 památkám	 Tulum	 a	 Chichén	 Itzá	 a	 dále	

projekční	kresba,	pomocí	jejíž	principů	analyzuji	kresby	mých	respondentů.	Jak	z	povahy	mé	

práce	jako	etnografie	vyplývá,	celý	proces	zpracování	i	psaní	byl	reflexivní	a	interpretativní,	

což	s	sebou	nese	jistá	úskalí,	kterým	se	zde	také	věnuji.		

Celou	 svou	 disertační	 práci	 podkládám	 třemi	 terénními	 výzkumy,	 které	 proběhly	 v	

průběhu	 celého	 mého	 vysokoškolského	 studia.	 V	 prvním	 případě	 jde	 o	 terénní	 výzkum	 v	

Tulumu,	z	něhož	vzešla	má	bakalářská	práce	Druhy	turismu:	případová	studie	karibské	lokality	

Tulum	(Součková,	2006),	dále	můj	terénní	výzkum	v	Chiapasu	v	období	od	24.3.	do	28.5.	2009	

a	má	diplomová	práce	Mayský	indián	jako	turistický	konstrukt:	etnický	turismus	ve	vesnici	San	

Juan	Chamula	v	Mexiku	(Součková,	2009).	Třetí	terénní	výzkum	probíhal	v	destinaci	Cancún	v	

období	od	2.10.	do	19.	11.2015.		

Jako	 jednu	z	mých	hypotéz	 formuluji	 tvrzení,	 že	 turisté,	ať	už	vědomě	či	nevědomě	

provádí	turistické	rituály,	kterým	nemohou	uniknout	a	které	z	nich	dělají	turisty.	V	celé	práci	

mi	 jde	předvším	o	analýzu	představ	turistů	o	mayských	 indiánech	jako	o	„těch	druhých“.	V	

etnickém,	ale	i	kulturním	turismu	je	ústředním	motivem	hledání	„toho	jiného“.	Otázkou	je,	jak	

si	turisté	toto	„jiné“	představují	a	co	jejich	představy	ovlivňuje.	Turisté	mají	již	před	návštěvou	

Tulumu,	Chichén	Itzá	nebo	Chamuly,	v	hlavě	určitý	obraz	mayského	indiána,	který	si	přináší	s	
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sebou.	Mou	hypotézou	je,	že	si	tento	obraz	uchovávají	i	po	setkání	s	živým	Mayem	v	Chamule	

či	 s	 historickým	Mayem	v	 archeologických	 zónách	 Tulumu	nebo	Chichén	 Itzá.	 Po	návštěvě	

Mexika	odjíždějí	s	pouze	minimálně	změněnou	představou	mayského	indiána.	Zachováním	si	

obrazu	 „toho	 druhého,”	 tedy	 mayského	 indiána,	 nalézají	 vlastní	 identitu	 v	 podobě	

sounáležitosti	ke	své	vlastní,	odlišné	kultuře.	

	 Závěrem	se	věnuji	procesu	vynalézání	velkolepého	mayského	indiána,	jež	definuji	jako	

jeho	monumentalizaci	 (termín	 od	 García	 Cancliniho).	 Ta	 spočívá	 v	 tom,	 že	 vnímání	Mayů	

turisty	je	silně	ovlivněno	všemi	podněty,	které	na	ně	působí	–	turistickými	artefakty,	zážitky	i	

průvodci	a	tím	vším	je	tvořen	turistický	obraz	Maye.		
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4.  TEORETICKÉ	UKOTVENÍ	

	

ANTROPOLOGIE	TURISMU	

	

Teoreticky	mohu	svou	práci	ukotvit	do	širšího	kontextu	antropologie	turismu,	subdisciplíny	

sociální	antropologie,	 jež	se	stává	v	posledních	 letech	stále	populárnější.	Erik	Cohen	(1984:	

373-392)	 vymezil	 sociologii	 turismu	 jako	 nově	 vznikající	 obor,	 který	 se	 zabývá	 studiem	

turistických	motivací,	rolí,	vztahů	a	institucí	a	jejich	dopadu	na	turisty	a	na	společnosti,	kam	

turisté	jezdí.	Ve	druhé	kapitole	své	práce	tedy	shrnuji	dosavadní	poznatky	této	dynamicky	se	

rozvíjející	disciplíny,	zmiňuji	její	zásadní	práce	a	hlavní	myšlenky.	Většina	teorií	antropologie	

turismu	zdůrazňuje	moderní	povahu	turismu	a	definuje	kategorie	druhů	turismu,	popřípadě	

turistických	 zážitků.	 Tato	 kategorizace	 je	prospěšná	 tím,	 že	 vymezuje	 rámec	 systematizace	

poznatků	o	turismu.	Tyto	kategorie	ale	nemůžeme	považovat	za	ostře	ohraničené	typy,	jelikož	

se	navzájem	dost	prolínají	a	každý	turistický	zážitek	je	v	první	řadě	komplexní	a	může	být	tedy	

zahrnut	do	více	typů	turismu.	Syntézou	definic	turisty	se	snažím	dojít	k	vlastní	definici	pojmu	

turista.	Pro	zajímavost	si	všímám	rozdílnosti	role	turisty	a	antropologa,	přestože	by	se	mohlo	

zdát,	že	mají	dost	společného.	Pracuji	s	pojmem	Johna	Urryho	(2002:	2)	„tourist	gaze”	(zírání,	

hledění)	 a	 ilustruji	 jej	 na	 příkladu	 naprosto	moderního	 fenoménu	 fotografie,	 která	 zážitky	

zachycuje,	 uchovává	 a	 díky	 dnešní	 propojenosti	 skrze	 sociální	 média	 má	 možnost	 být	

přenášena	dál.	Fotografie	a	turismus	jsou	úzce	spjaty,	mediální	a	turistický	obraz	destinace	je	

utvářen	 fotografickým	 ztvárněním	 daného	 místa.	 Dále	 turistům	 umožňuje	 odvézt	 si	

miniaturizovaný	 zážitek	 s	 sebou	 zpátky	 domů.	 V	 posledních	 letech	 dochází	 s	 příchodem	

chytrých	telefonů	k	signifikantní	změně	chování	lidí	a	jejich	nazírání	světa.	Stěžejním	pojmem	

mé	práce	je	„rituál	turismu“	–	stejně	jako	pro	sociální	a	kulturní	antropologii	bylo	vždy	zásadní	

studium	rituálů	obecně.	Všímám	si	turistických	rituálů	ve	všech	mnou	zkoumaných	lokalitách.		
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EL	MUNDO	MAYA	

	

Celá	má	 práce	 se	 věnuje	Mexiku	 z	 pohledu	 fenoménu	 „mayského	 turismu”,	 tedy	 v	 širším	

kontextu	El	Mundo	Maya,	mayského	světa.	Tento	pojem	v	literatuře	a	mediálním	zobrazení	

mexických	turistických	destinací	dost	často	splývá	s	pojmem	La	Ruta	Maya	a	proto	se	pokusím	

o	jejich	rozlišení.	Pomyslně	geograficky	oddělím	své	dvě	hlavní	oblasti	zájmu,	které	označuji	

jako	Riviera	Maya	a	jako	La	Ruta	Maya.	Z	obou	těchto	pomyslných	celků	si	vybírám	místa,	na	

která	 koncentruji	 svůj	 zájem.	 Z	 mayské	 riviéry	 se	 centrem	 mého	 výzkumu	 stal	 Cancún	 a	

historické	archeologické	památky	Tulum	(oba	ve	státě	Quintana	Roo)	a	Chichén	Itzá	(Yucatán),	

kde	 se	 věnuji	 historickému	 druhu	 turismu	 –	 tento	 termín	 definuje	 Valene	 Smith	 (1989).	 Z	

mayské	 stezky	 se	 soustředím	na	 San	 Cristobal	 de	 las	 Casas	 a	 vesnici	 San	 Juan	Chamula	 (v	

horské	oblasti	Altos	de	Chiapas),	kterou	ve	své	práci	označuji	jako	cíl	etnického	či	kulturního	

turismu	 (Smith,	 1989).	 Van	 den	 Berghe	 zařazuje	 tyto	 destinace	 jednoznačně	 do	 typicky	

etnicko-turistických	cílů,	ale	já	jejich	zařazení	rozšiřuji	i	na	kulturní	turismus.		
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5.  DOSAŽENÉ	VÝSLEDKY	

	

Pro	mou	práci	 stěžejní	 je	pojem	rituálu	 turismu.	Rituál	 je	 sociální	proces	 formování	

identity	v	prostoru,	kde	si	jednotlivci	upevňují,	kým	jsou,	a	potvrzují	své	členství	ve	skupině,	

ke	které	se	cítí	připoutáni.	Na	rozdíl	od	rituálů	primitivních	společností	je	turismus	rituálem	

modernity	 a	 můžeme	 jej	 zařadit	 do	 kategorie	 „rituálů	 bez	 mýtů“	 (Canclini,	 1993).	 Rituál	

turismu	sice	upevňuje	každému	 jednotlivci	 identitu,	ale	 jedná	se	o	„narcistický	proces,“	ke	

kterému	není	potřeba	pocit	sounáležitosti	ke	skupině	provádějící	rituál.	Rituály	turismu	jsou	

nevyhnutelné	 a	 probíhají	 v	momentě,	 kdy	 si	 turisté	 v	 určitém	 sledu	 znovu	 potvrzují	 svou	

identitu	pomocí	narativů	o	tom,	co	dělají.	V	5.	kapitole	popisuji	průběh	těchto	rituálů	v	mou	

zkoumaných	terénech.	Docházím	k	závěru,	že	pohled	turistů	na	Maye	je	silně	ovlivněn	výklady	

průvodců,	 probíhajícími	 cestou	 na	 výlety	 či	 během	 prohlídky	 památek.	 Zajímavé	 bylo	

dotazování	se	průvodce,	zda	si	účastníci	zájezdu	myslí,	že	jsou	cestovatelé	nebo	turisté.	Z	teorií	

o	turistických	zážitcích	víme,	že	turisté	nemají	rádi	turisty	a	neidentifikují	se	s	nimi.	Tak	to	bylo	

i	z	mé	zkušenosti,	kdy	se	všichni	cítili	být	cestovateli.	Turistické	zážitky	rozděuji	na	tři	 fáze,	

během	 kterých	 probíhá	 vytváření	 obrazu	 mayského	 indiána	 turisty.	 První	 fáze	 je	 veškeré	

seznámení	turistů	s	Mayi,	ať	již	doma	u	televizní	obrazovky	u	dokumentárního	filmu	nebo	na	

místě,	odkud	vyrážejí	poznat	Maye	(v	mém	případě	Cancún	a	San	Cristobal).	Během	první	fáze	

jsou	představy	turistů	formovány	nepřímými	faktory,	přičemž	v	druhé	fázi	dochází	k	přímému	

setkání	s	Mayi	dneška	(v	Chamule)	nebo	dávnými	Mayi	a	jejich	památkami	v	Chichén	Itzá	a	

Tulumu.	Toto	setkání	 je	ale	silně	ovlivněno	„zprostředkováním”	Mayů	během	fáze	první.	V	

poslední,	třetí	fázi	dochází	k	utvrzení	turistovy	identity	v	protikladu	k	těm	„druhým”.		

Z	rozhovorů	s	průvodci	jsem	se	dozvěděla	více	o	jejich	vztahu	k	ní,	turistům	i	Tulumu	

samotnému.	Všichni	s	hluboce	identifikují	s	mayskými	předky,	jsou	hrdí	na	toto	dědictví	a	na	

svou	 práci	 „ambasadorů”	 mayské	 kultury.	 Vzhledem	 k	 vysoké	 nezaměstnanosti	 mayských	

etnik	v	Mexiku	a	zároveň	menší	možností	přístupu	ke	vzdělání,	není	vůbec	divu,	že	tito	mayští	

průvodci	patří	do	sociálně	vyšší	třídy	a	své	práce	si	nesmírně	váží.	Z	jejich	pohledu	mají	raději	

mezinárodní	 turisty,	 kteří	 využívají	 jejich	 služeb	 více	 než	 ti	 mexičtí.	 Všichni	 zdůrazňují	

oboustrannost	procesu	učení	při	svých	výkladech.	Spolu	s	organizátory	výletů	se	shodují	na	

některých	národnostních	specifikách	turistů,	které	podle	mého	názoru	odpovídají	očekávání.	

Dalo	by	se	shrnout	pár	společných	poznatků:	severoameričané	jsou	otevřenější	(zábavnější,	
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ale	mají	méně	znalostí)	než	Evropané,	latinoameričané	jsou	orientováni	na	cenu,	turisté	z	Asie	

bývají	 dobře	 připraveni	 a	 Rusové	 nesmlouvají	 o	 cenách	 a	 vyžadují	 výklady	 v	 ruštině.	 Z	

nejčastějších	otázek	pokládaných	turisty	průvodcům	plyne,	že	ne	vždy	si	dávají	do	souvislosti	

dávnou	civilizaci	Mayů	s	dnešními	obyvateli	Mexika.	Průvodci	často	musí	vysvětlovat,	že	tato	

kultura	neskončila	a	často	turistům	vysvětlují	i	aspekty	dnešního	života	mayských	potomků.	Z	

výzkumu	 v	 Tulumu	 je	 dále	 patrný	 posun	 od	 původně	 alternativní	 destinace	 vyhledávané	

chudšími	individuálními	turisty	k	destinaci,	kde	si	bydlení	mohou	dovolit	jen	movitější	turisté	

a	ti	většinou	cestují	s	dopředu	zařízeným	zázemím	ve	skupině	s	jinými	turisty.	Odpovědi	turistů	

odpovídají	trendům	z	otevřených	dotazníků	z	Chichén	Itzá.	

	 Z	výsledků	dotazníků	z	Chichén	Itzá	vyplývá,	že	mexičtí	a	latinskoameričtí	turisté	kladou	

důraz	na	historické	kořeny	a	jde	jim	cíleně	o	poznání	kultury,	na	rozdíl	od	anglicky	mluvících	

turistů,	kteří	si	vybírají	výlety	nejčastěji	na	doporučení.	

Mezinárodní	turisté	očekávají,	že	v	destinacích	svých	cest	„objeví“	lidi,	místa,	kultury	a	

prostředí	odlišná	od	těch,	které	zažívají	doma.	Hledají	alternativy	k	rysům	západní	společnosti	

jako	je	degradace	morálních	hodnot,	disintegrace	rodin,	nejistota	budoucnosti,	apod.	V	tomto	

bodě	vzniká	 romantické	vědomí	Maye	 jako	nostalgická	protihodnota	k	 tomu,	co	si	 západní	

společnosti	myslí,	že	nemají	nebo	ztratily.	Proto	mezinárodní	turisté	vkládají	do	Mayů	sociální	

a	mravní	hodnoty,	ekologický	způsob	života	a	altruismus	–	vše	v	protikladu	k	identitě	turistů.	

Podle	mezinárodních	turistů	žijí	indiáni	v	kulturním	konfliktu,	ale	to	znamená,	že	mají	kulturu.	

Lidé	 západních	 společností	 sami	 žádný	 konflikt	 nepociťují,	 protože	 se	 nemají	 proti	 čemu	

bránit,	ale	cítí,	že	jejich	kultura	je	zlověstná	vůči	kulturám	ostatním.	

Pro	 mexické	 turisty	 symbolizují	 indiáni	 rétoriku	 velké	 mayské	 civilizace	 a	 společné	

historie,	kterou	sdílí.	Zde	tkví	síla	monumentalizace	Mayů	–	sbírka	hrdinů,	dějišť	a	předmětů	

odkazuje	 na	 společný	 původ	 a	 podstatu.	 Obřadní	 místa	 obsahují	 symboly	 identity,	 které	

Mexičané	 považují	 za	 ztracené,	 ale	 indiáni	 si	 je	 stále	 uchovávají.	 Rituály	 turismu	 obnovují	

solidaritu	mezi	národními	turisty	-	Mayové	jsou	považováni	za	národní	dědictví	Mexika.	

	 	Pro	 všechny	 turisty	 jsou	 Mayové	 odkazujícím	 bodem,	 zdrojem	 sebereflexe,	 skrze	

kterou	si	turisté	uvědomují	kulturu	vlastní,	kterou	předtím	pokládali	za	samozřejmou.	Mexičtí	

turisté	vynalézají	svou	kulturu	v	protikladu	k	mayské.	Sebe	vidí	jako	moderní,	nemající	kulturu	

a	Maye	vidí	 jako	chudé	a	primitivní.	Na	druhou	stranu	se	ztotožňují	 i	ve	spojitosti	 s	nimi	–	

společným	 původem	 a	 historií	 (což	 bylo	 po	 mexické	 revoluci	 1910	 upevňováno	 i	 oficiální	

ideologií).	 Tento	 konflikt	 se	 projevuje	 v	 odpovědích	mexických	 turistů,	 na	 jednu	 stranu	 se	



	 11	

obávají	 ztráty	 mayské	 kultury	 a	 na	 druhou	 stranu	 ji	 vidí	 jako	 překážku	 zlepšení	 životních	

podmínek	 indiánů.	 Odpovědi	 mezinárodních	 turistů	 odráží	 starost	 o	 homogenizaci	

nezápadních	kultur	v	době	modernity.	Cestují	a	hledají	Maye	s	představou,	že	 tato	kultura	

bude	dříve	či	později	vytlačena	stejnou	kulturou,	která	je	nutí	cestovat.	Mají	pocit,	že	musí	

zažít	Maye	(kteří	jsou	pro	ně	živoucími	zbytky	archaické	civilizace)	než	se	stanou	jako	oni.					

	 García	 Canclini	 (2005:	 129)	 zavádí	 pojem	 monumentalizace.	 Jde	 o	 proces	

systematického	 vynalézání	 subjektu	 skrze	 reprezentace.	 Monumentalizace	 Mayů	 probíhá	

upevněním	jejich	reprezentací	turisty,	k	čemuž	dochází	sociokulturní	interakcí	mezi	turisty	a	

reprezentacemi.	 Posvátný	 charakter	 těchto	 reprezentací	 je	 dán	 vzájemným	 působením	 a	

kontaktem	turistů	s	turisty,	zprostředkovateli	zážitků	a	samotnými	indiány.	Tyto	reprezentace	

v	duchu	romantického	zobrazení	triumfální	mayské	civilizace	jsou	všudypřítomné	v	Chiapasu,	

Quintana	Roo	i	Yucatánu.	Jsou	všude	kolem	–	v	architektuře,	reklamách,	názvech	obchodů,	

dekoraci,	 plakátech,	 pohlednicích,	 muzeích,	 knihovnách,	 výzkumných	 centrech	 či	 na	

turistických	autobusech.	Turistické	zázemí	se	změnilo	v	„obřadní	místa“	(ceremonial	places	či	

monuments),	která	obsahují	 symboly	 identity,	předměty	a	suvenýry	vztahující	 se	ke	slavné	

mayské	civilizaci	a	na	kterých	dochází	k	ritualizaci	Mayů.	Mezi	materiální	reprezentace	patří	

veškeré	artefakty,	se	kterými	se	turisté	setkávají	(např.	suvenýry	a	fotografie).	Dále	turistické	

představy	 formují	 kulturní	 média	 jako	 je	 kino,	 divadlo	 a	 dokumentární	 pořady.	 Turističtí	

průvodci	 představují	 daná	místa	pomocí	 shodných	obratů,	 zmiňováním	 shodných	 faktů	 a	 i	

volením	podobných	jazykových	prostředků.	

Z	mých	rozhovorů	a	pozorování	ve	všech	lokalitách	jsem	došla	k	závěru,	že	turisté	již	

před	reálným	setkáním	s	Mayi	-	ať	už	historickými	nebo	současnými	–	mají	ve	svých	myslích	

vykonstruovaný	 obraz	 mayského	 indiána.	 Shrnutím	 tedy	 potvrzuji	 hypotézu,	 že	 obraz	

velkolepého	mayského	 indiána	 je	 „vynalézán“	 pomocí	 nepřímého	 setkání	 turistů	 s	 indiány	

skrze	materiální	předměty,	kulturní	média	a	turistické	průvodce	a	přímé	setkání	se	současnými	

Mayi	či	historickými	památkami	tento	obraz	pouze	utvrzuje	a	nijak	výrazně	nepřetváří.	Mexičtí	

a	latinskoameričtí	turisté	si	zážitkem	„Mayů”	–	ať	již	živých	v	Chamule	či	historických	v	Chichén	

Itzá	a	Tulumu	–	utvrzují	příslušnost	ke	svému	národu	a	 jejich	povědomí	o	Mayích	se	 tímto	

zážitkem	rozšiřuje	výrazněji	než	u	mezinárodních	turistů.			
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