
Marku Gundovi je 36 let a už něja-
kou dobu žije se svou partnerkou (Ek-
vádorkou) a jejím synem v Ekvádoru. 
Tam spolu založili „dobrodruž-
nou“ cestovní kancelář s názvem 2112 
Tours. Momentálně nabízejí zájezdy 
horské cyklistiky a bezbariérový zájezd 
přímo do Ekvádoru, ale mají v plánu 
další projekty i mimo tuto zemi. 

Marek žil ve čtyřech zemích tří konti-
nentů a setkal se s mnoha lidmi, včetně 
těch s tělesným postižením. Vždy ho 
ohromovali silou své vůle a taky svými 
životními příběhy. 

„Když jsme začali s cestovkou, uvě-
domil jsem si, že jsem nikde neviděl žád-
né bezbariérové zájezdy, a proto jsem se  
o to, jak takový zájezd uspořádat, začal 
zajímat více,“ říká Marek Gunda. „Už  
od počátku jsem to chtěl trochu okořenit 
nefalšovaným dobrodružstvím, samozřej-
mě v rámci možností. Protože je tento 
druh zájezdů dost náročný na organizaci  
a logistiku, našel jsem nám vhodného 
obchodního partnera, který už tehdy měl 
hodně zkušeností s turistikou bez bariér  
v Ekvádoru. Netrvalo dlouho a začali 
jsme společně tento druh zájezdů organi-
zovat,“ vysvětluje Marek. 

Zájezd trvá 12 dnů a je vhodný jak  
pro lidi na ortopedických vozících, tak  

i třeba pro ty s podpůrnými chodítky ne-
bo méně pohyblivé seniory. Samozřejmě  
i s rodinnými příslušníky. 

Zážitek na celý život 
Ekvádor je opravdu výjimečná země – 

má 46 různých ekosystémů, 14 aktivních 
sopek, čtyři místa zařazená do světového 
kulturního dědictví a přírodu, která je 
jednou z biologicky nejrozmanitějších  
na světě. 

Na tomto bezbariérovém zájezdu  
do And a Amazonie, který je mixem dob-
rodružství, kultury, přírody a relaxu, zaži-
jete tento kout světa s trénovaným do-
provodem a slovenským průvodcem. 
Čeká vás tady nádherná krajina a neko-
nečné množství příležitostí k unikátním 
výpravám od vznešených výšek And  
až do hlubokých a tajemných míst tropic-
kého dešťového pralesa či na svahy jed-
něch z nejvyšších aktívních vulkánů  
na světě. 

Těšit se můžete na ubytování v chat-
kách v amazonské džungli, naučné výpra-
vy na speciálně upravených „terén-
ních“ ortopedických vozících nebo třeba  
na úžasný rafting na jedné z amazonských 
řek. Nemine vás setkání s domorodými 
obyvateli Amazonského pralesa, spojené  
s občerstvením a tancem.  

Velmi oblíbená je návštěva nejvýš po-
loženého hlavního města na světě Quita, 
které bylo jako první zařazené do světo-
vého dědictví UNESCO. 

Čeká vás i návštěva monumentu Mitad 
del mundo (španělsky Střed světa), kde se 
můžete vyfotit přímo na čáře označující 
rovník. 

A jak vypadá zájezd den po dni? 

Den 1.: Přílet do Quita 
Přivítaní na letišti a transfer do hotelu. 

V odpoledních hodinách bude čas na od-
počinek a aklimatizaci. Po večeři brífink  
a příprava na dobrodružství následujících 
dní.  

Den 2.: Mitad del Mundo 
Po snídani navštívíme Mitad del Mun-

do (viz výše) a pak budeme pokračovat  
v cestě do Otavala, kde se v podvečer 
ubytujeme v hotelu.  

Den 3.: Otavalo 
Ve městě Otavalo navštívíme nejzná-

mější trh ručních výrobků v Ekvádoru. 
Oslní vás stovky barevných designů růz-
ných výrobků i setkání s velmi příjemný-
mi výrobci těchto unikátů. Po obědě se 
vydáme do blízkého koloniálního městeč-
ka Ibarry. Navštívíme nejvýznamnější ná-

 



městí a místa ve městě. Návštěva Ibarry 
by ale nebyla kompletní bez ochutnání 
slavné místní zmrzliny. 

Den 4.: Cuicocha – Cotacachi 
Ráno se vydáme na návštěvu laguny 

(jezera) Cuicocha, která se nachází na úpa-
tí sopky Cotacachi. Projedeme se loďkou 
po tomto nádherném jezeře a potom bude 
následovat oběd. Do lodě a z lodě vám po-
můžeme ručně. 

Po obědě je naplánovaná návštěva 
města Cotacachi, které je známé výrobou 
kožených artefaktů. Večer se vrátíme  
do našeho ubytování v Otavale. 

Den 5.: Otavalo – Amazonie 

 

Po snídani bude následovat jízda  
do amazonské oblasti. Cestou překonáme 
dvě pohoří a sedm rozdílných klimatic-
kých zón. Jestli nám bude přát počasí, 
uvidíme i několik sopek. Cestou bude mít 
několik zastávek – jednou z nich bude  

i místo s početným výskytem kolibříků, 
které můžete pozorovat při popíjení kávy. 

Po příjezdu do našich chatek si po-
chutnáme na uvítacím tropickém koktejlu. 

Ubytujeme se a navštívíme místní ko-
munitu domorodých obyvatel, kde bude-
me mít možnost poznat jejich bohaté 
tradice, zvyky a činnosti běžného života, 
jako například přípravu jídel a typického 
amazonského nápoje Čiča. Na konci ná-
vštěvy se ti, kteří budou mít zájem, mo-
hou zúčastnit jejich původních rituálů, 
které povede místní šaman. Po návratu do 
chatek si pochutnáme na skvělé večeři. 

Den 6.: Amazonie 

 

Na řadu přichází krátká procházka  
do džungle s využitím terénních vozíků – 
domorodý průvodce nám vysvětlí užívání 
různých léčivých rostlin, které se tady 
hojně nacházejí. Délka chodníku je něco 
okolo 500 metrů, předpokládaná doba 
procházky je asi 30 minut. V případě ja-

kéhokoli důvodu, který někomu zabrání 
jet do džungle, průvodce přinese léčivé 
rostliny do jídelny, kde nám ukáže a vy-
světlí jejich použití v místní tradiční me-
dicíně. 

 

Po obědě následuje návštěva městeček 
v blízkém okolí našeho ubytování – Ar-
chidony a Teny. Podíváme se do obchůd-
ků či restaurací, ale také si odpočineme na 
místních náměstích a v parcích. A pro ty 
odvážnější se nabízí možnost vyzkoušet 
místní amazonské speciality. 

 Den 7.: Amazonie 
Na tento den jsme pro vás připravili 

návštěvu sdružení Kallari, které je známé 
pěstováním, zpracováním a výrobou ka-
kaovo-čokoládových tyčinek. 

Nejprve navštívíme administrativní 
centrum, potom plantáže. Na závěr uvidí-
te sběrné místo, kde se zrna třídí, fermen-
tují a suší. Během celé návštěvy budete 
mít možnost ochutnat tato chutná zrna. 

Den 8.: Amazonie – rafting 
Po snídani následuje cesta k řece Anzu 

(asi 1,5 h), jejíž klidnější část sjedeme  
na raftu, přitom budeme mít možnost 
obdivovat místní flóru a faunu. Během 
plavby se zastavíme na různých zajíma-
vých místech, kde můžete fotit a odpočí-
vat. Při plavbě nás bude stále doprovázet 
bezpečnostní kajak a každý člen posádky 
bude vybavený nafukovací vestou, přil-
bou a dalším bezpečnostním vybavením. 
Do a z raftu vám pomůžeme ručně – pou-
žíváme i klouzací desky. 

Plavbu ukončíme okolo třetí hodiny  
a přesuneme se zpět do chatek. Po večeři 
si můžete zahrát různé společenské hry 
nebo jen tak relaxovat při vínku. 

 Den 9.: Amazonie – Baňos 
Opustíme naše útočiště v Amazonii  

a vyrazíme na dvouhodinovou cestu na ji-
hozápad do města Baňos. Město je 



usazené na hranici mezi Andami a Ama-
zonií, na úpatí sopky Tungurahua a je 
velmi oblíbené turisty. Sopka je posled-
ních sedm let aktivní. 

Po obědě bude následovat cesta krát-
kou lanovkou nad roklinou řeky Pastaza, 
kde můžete obdivovat vodopády a and-
skou krajinu. Po celodenním výletě vám 
určitě přijde vhod místní tradiční večeře. 

Den 10.: Baňos 
Celý tento den budeme realxovat. Rá-

no začneme odpočinkem v místních kou-
pelích, kde absolvujete parní lázeň s léči-
vými bylinami. V případě zájmu si můžete 
připlatit bahenní masku, porci ovoce a lé-
čivou vodu. 

Po obědě si budete moct prodloužit 
pobyt v koupelích a absolvovat víc proce-
dur (nejsou je v ceně), či si zvolit samo-
statný program. 

Den 11.: Baňos – Quito 
Vyrazíme na sever do andských výšek 

– zpět do Quita. Cestou uvidíme zasněže-
né vrcholy sopek a místní domorodé oby-
vatele pracující na políčkách. V Quitu 
navštívíme historické centrum s jeho nej-
významnějšími chrámy a náměstími. Bu-
de to poslední možnost nakoupit místní 

výrobky a suvenýry. Večer si vychutnáme 
rozlučkovou večeři. 

 Den 12.: Odlet 
Transfer na letiště a odlet. 

Bezbariérovost v Ekvádoru  
a Jižní Americe 

„Všechna ubytovací zařízení mají do-
brou úroveň bezbariérového přístupu. 
Některé mají do sprchy několikacentimet-
rový schod, jiné mají sprchu bez schodu. 
Všeobecně jsou ale přizpůsobené pro lidi 
na vozíku. Náš pomocný personál je kli-
entům k dispozici vždy, když to budou 
potřebovat. Jediné, co vyžadujeme, je, 
aby klienti byli schopní zabezpečit své 
osobní potřeby – přesunout se z vozíku  
na sedadlo v minibusu nebo na WC  
či na sedačku ve sprše. Minibus má elek-
trický výtah. V případě, že klient není 
schopný přesunout se v těchto případech 
sám, je možné za příplatek zabezpečit 
osobního asistenta,“ říká Marek. „Každo-
ročně s námi navštíví Ekvádor několik 
skupin, v jedné skupině může být maxi-
málně deset lidí s postižením a stejný 
počet dalších osob. Skupiny jsou většinou  
z USA, Německa nebo Velké Britá-
nie,“ dodává. 

 Starost o lidi s postižením je podle 
Marka v Ekvádoru na relativně slušné 
úrovni. Samozřejmě v porovnaní s evrop-
skými zeměmi se to může stále zdát slabé, 
ale Ekvádor je v jihoamerickém pohledu 
na bezbariérovost jednoznačným lídrem. 

Prezident na vozíku 

 

Přičinil se o to hlavně současný prezi-
dent Lenín Moreno, který je jediným pre-
zidentem s tělesným postižením na světě 
– je připoutaný na ortopedický vozík. 
Hlavně v období, kdy byl viceprezidentem, 
zavedl několik důležitých a významných 
změn včetně zákonů ve prospěch lidí 
s postižením. Byl za to dokonce navržen 
na Nobelovu cenu. 

Zorganizoval úplně první sčítaní lidí 
s postižením v Ekvádoru a jejich registra-
ci podle věku, pohlaví, typu postižení  
a lokality. Připravil program pro pomoc 
lidem s handicapem, zavedl centra zdraví 
se speciálními jednotkami pro diagnosti-
ku, léčbu a rehabilitaci. 

Podle tohoto programu osoba zodpo-
vědná za člověka s postižením dostává 
příspěvek ve výši minimální mzdy nebo 
jsou handicapovaní zapojeni do kulturní-
ho dění prostřednictvím divadelních her  
a cirkusových představení pro děti s Dow-
novým syndromem. Dal do užívaní 
15 000 bytových jednotek pro rodiny s člo-
věkem s postižením. Přijal zákon, který 
určuje normy pomoci a zacházení s han-
dicapovanými v oblastech zdraví, vzdělá-
vaní, práva, zařazení do práce atd. 

Jako nově zvolený prezident republiky 
se zasadil o program Turizmus pro všech-
ny a pod tímto programem rozjetý on-line 
kurz Průvodce pro pomoc turistům s han-
dicapem, který je zdarma. 

Další informace na 2112tours.com, 
kde si můžete nastavit stránku slovensky. 

Marek Gunda 
2112tours.com 
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