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Španielska história v mexickom Zacatecase

Archeologické nálezisko La Quemada postavili okolo roku 300 n. l. Okrem pyramíd sa tu nachádza
aj ihrisko.

Ak chcete vidieť kus španielskej histórie v Mexiku, nemali by ste vynechať bývalé banícke mesto
Zacatecas.
Toto mesto so 108-tisíc obyvateľmi sa nachádza uprostred hôr v nadmorskej výške 2445 metrov.
Jeho dominantou je kláštor La Capilla de la Virgen del Patrocinio. Stojí na hore Bufa a s centrom je
spojený nielen cestou, ale aj lanovkou. Kláštor z 18. storočia je zasvätený patrónke baníkov a každý september sa premení na
vyhľadávané pútnické miesto.
Vedľa kláštora je múzeum s expozíciou popisujúcou bitku o Zacatecas v roku 1914. Na námestíčku pred múzeom trónia sochy troch
jazdcov, hrdinov slávnej bitky – Villu, Angelesa a Panfila Nateru. Z Bufy je nádherný výhľad aj na ostatné pamiatky, ako napríklad
katedrálu, akvadukt či zrúcaninu kláštora Exconvento de San Francisco zo 16. storočia.
Tento kláštor je len čiastočne zrekonštruovaný, je však zakonzervovaný a pre verejnosť prístupný. V súčasnosti slúži ako najväčšie
múzeum masiek v Mexiku – Museo Rafael Coronel. Kolekcia viac ako 2000 tradičných rituálnych masiek zahŕňa exempláre rôznych
veľkostí, tvarov a farieb. Aj použité materiály sú rozmanité: drevo, látky, kovy.
Hlavná katedrála z roku 1752 je postavená v barokovom štýle a vyznačuje sa takzvanou smotanovou výzdobou z ružovkastého kameňa.
Patrí medzi najzaujímavejšie katedrály v Mexiku. V Zacatecase nájdete ešte najmenej dva kostoly postavené z rovnakého druhu kameňa,
ktorý sa ťaží v okolí mesta. Nie sú však také honosné ako hlavná katedrála.
Ak by ste chceli zažiť španielsku minulosť tohto mesta naozaj na vlastnej koži, ubytujte sa v päťhviezdičkovom hoteli Quinta Real. Hotel
totiž vznikol prestavbou Plaza de Toros, čiže miesta na býčie zápasy. Má teda jedinečnú kruhovú architektúru a okrem toho je situovaný
priamo pod akvaduktom.
K nezabudnuteľným patrí aj výlet do bývalej bane na striebro a zlato Mina del Eden. Vstup do bane je len pár krokov od spodnej stanice
lanovky. Ťažilo sa tu od roku 1586 až do 1950. Baňa má sedem úrovní, z ktorých tri spodné sú v súčasnosti zaplavené vodou. Prehliadku
bane spríjemňuje aj jazda v banských vozíčkoch, ktoré prerobili na elektrický pohon. Hoci vonku je takmer tridsať stupňov, teplota pod
zemou sa pohybuje len okolo 20.
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Hlavná katedrála v Zacatecase je z roku 1752 a postavili ju v barokovom štýle.

Necelých päťdesiat kilometrov od Zacatecasu leží archeologické stredisko La Quemada, ktoré by ste určite nemali
vynechať. Najjednoduchšie sa tam dostanete prenajatým autom. Miestny autobus vás vysadí na križovatke asi dva
kilometre od náleziska.
V tomto stredisku, rovnako ako aj v ostatných pamiatkach v Mexiku, sa platí jednotné vstupné 35 pesos (3,5 USD)
na osobu.
La Quemadu postavili v roku 300 nášho letopočtu a okrem pyramíd je tu aj ihrisko na loptové hry. Salón de las
Columnas – Sieň stĺpov bola rituálna miestnosť, ktorej dominujú mohutné stĺpy, kedysi podopierajúce rozsiahlu
strechu. Miestne múzeum ponúka okrem historických exponátov aj živé hady. Popisky sú v španielčine a angličtine a
históriu tohto miesta vám priblíži aj polhodinová videoprojekcia. (sk)
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