
 

http://cestovanie.sme.sk/clanok.asp?cl=1777132
Taxco - mesto, ktoré preslávilo striebro

Taxco patrí v Mexiku medzi veľmi obľúbené destinácie a do svojho itineráru ho preto zaradí skoro každý návštevník tejto krajiny.

Názov mesta pochádza z aztéckeho slova tlachco, čo v preklade znamená miesto, kde sa hralo s loptou. Nachádza sa len 170 kilometrov od
Mexico City a hoci sa dá pozrieť za jeden deň, určite sa tam oplatí aj prespať. Sú na to hneď dva dôvody.

Mestečko červených škridiel

Samotné Taxco je očarujúce mestečko postavené v španielskom koloniálnom štýle uprostred hôr v nadmorskej výške až 1800 m. Kopec je
priam posypaný bielymi domčekmi s červenou škridľou. Podľa miestnych predpisov musia aj nové stavby dodržiavať tento štýl architektúry.
Preto napríklad aj miestna benzínka či autobusová stanica vyzerajú, akoby boli postavené v minulom storočí.

Mesto je charakteristické úzkymi uličkami s kamennou dlažbou. Uličky sú natoľko spletité a úzke, že autobusy majú do mesta vstup zakázaný.
Najobľúbenejším dopravným prostriedkom je typický mexický volkswagen - chrobák. Namiesto MHD tu zase premávajú minivany volkswagen.

Jediným orientačným bodom v labyrinte uličiek sú veže kostola Paroquia de Santa Prisca, ktoré vás vždy nasmerujú do úplného centra mesta.
Príjemným spestrením návštevy Taxca, môže byť aj výlet lanovkou na horu Monte Taxco. Nachádza sa tam luxusný hotel, z ktorého je pekný
výhľad na celé okolie.

Mesto strieborných šperkov

Druhým dôvodom na dlhšiu návštevu je množstvo strieborných šperkov. A to od výmyslu sveta
a za ceny, ktoré nikde inde v Mexiku nenájdete. 

Španieli prišli do tejto oblasti v roku 1534 hľadať cín, ktorý potrebovali na výrobu zbraní. Našli
ho len málo, zato narazili na ložiská striebra. Po ich vyťažení odišli a mesto opäť upadlo do
zabudnutia. Po 200 rokoch zavítal do Taxca vtedy 16-ročný Don José de la Borda so svojím
bratom baníkom. Šťastná náhoda im pomohla odkryť ďalšie obrovské ložiská striebra. Na
mieste, kde dnes stojí krásny barokový kostol Paroquia de Santa Prisca, zakopol Bordov kôň o
kameň, pod ktorým sa odkrylo strieborné bohatstvo. Samotný kostol potavený v rokoch 1751 -
1758 Borda daroval mestu. Dal ho postaviť z vďaky, že ho Boh priviedol k veľkému bohatstvu.
Jeho fasáda je z ružového kameňa, obľúbeného materiálu na barokové stavby aj v iných
mexických mestách.

Ďalší rozkvet zaznamenalo Taxco po ďalších 200 rokoch, keď do mesta prišiel americký
profesor a architekt Villiam Spratling. Aby vniesol do mesta život, otvoril si malú dielňu na
strieborné šperky. Neskôr sa z dielne stala továreň a časom si Spartlingovi učni začali otvárať
svoje vlastné dielne.

Mesto obchodíkov

Dnes je v meste vyše 300 obchodíkov. Sortiment je bohatý, nákupmi sa dajú stráviť celé
hodiny. Taxco sa stalo centrom striebra pre celé Mexiko. Je tu niekoľko možností, ako veľmi
výhodne nakúpiť striebro. Jednou z nich je nechať si nákupy na sobotu, keď sa pravidelne koná
trh. Na hlavnej ulici sú rozložené desiatky stánkov, ktorých majitelia sa medzi sebou
predbiehajú, kto vám ponúkne lepšiu cenu. Ceny na trhu sú v porovnaní s obchodmi v centre
bezkonkurenčné.

Druhou možnosťou je nakupovať vo veľkom v špecializovaných obchodoch. Už pri nákupe za
tisíc a viac pesos (asi 90 dolárov) v jednom obchode, získate zľavy 20 percent a viac.

Napriek tomu, že je Taxco kolískou striebra, treba si dávať pozor na kvalitu. Dôležité je, aby každý kus mal punc 925 a overiť si, či ide o
mexické striebro. Môže sa stať, že v niektorých obchodoch paradoxne nájdete aj striebro z Talianska. 
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