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Zahraniční cesta v závěru roku 2018 se uskutečnila z iniciativy velvyslanectví ČR v Peru 

(velvyslanec Ing. Pavel Bechný) v režii Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Důvodem byla účast na mezinárodním semináři dne 27. 11. (akademičtí účastníci z Peru, 

Ekvádoru a České republiky) věnovaném osobnosti P. Samuela Fritze, S.J. (1654 – 1725), 

jezuitskému misionáři pocházejícímu z Čech (narozen v Trutnově), celosvětově uznávanému 

kartografovi celého toku Amazonky (tištěná mapa 1707, kromě toho v dobových dokumentech 

doložené schopnosti v oborech hudby, malířství, sochařství, stavebnictví a lexikografie).  

Toto akademické setkání se uskutečnilo na půdě nejstarší peruánské univerzity San Marcos 

(založena 1551). Účastníky za ČR byli PhDr. Simona Binková, CSc. (Středisko ibero-amerických 

studií FF UK) zaměřující se na dějiny česko-latinskoamerických vztahů zvláště v 16.-18. století a 

prof. RNDr. Bohumil Janský, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK), organizátor mnoha vědeckých 

expedicí k pramenům Amazonky a autor četných publikací korigujících po více než třech 

stoletích závěry našeho krajana Samuela Fritze.  

http://archivo.jesuitas.pe/2018/11/29/se-realizo-la-mesa-redonda-un-jesuita-glocal-samuel-fritz-

en-el-centro-cultural-de-la-universidad-san-marcos/ 

Při této příležitosti byla také inaugurována výstava věnovaná životu a dílu P. Samuela Fritze, S.J. 

https://www.mzv.cz/lima/cz/zpravy_a_udalosti/seminario_y_exposicion_sobre_el.html 

Následoval přesun do peruánské Amazonie (1.-4.12.2018), do města Yurimaguas, jež má své 

kořeny v misii založené P. Samuelem Fritzem a k němuž se jako zakladateli města hlásí. Zde byla 

dne 4. 12. odhalena busta P. Samuela Fritze (iniciativa našeho ZÚ a sponzorské dary) na hlavním 

náměstí Plaza de Armas za účasti starosty města, velvyslance ČR ing. Pavla Bechného, kterému 

byl při této příležitosti udělen titul čestného občana, dále honorárního konzula a českých 

akademiků (prof. Janský a dr. Simona Binková – proslov pro veřejnost). 

Všechny aktivity v Limě i Yurmaguas byly podpořeny rovněž honorárním konzulem ČR panem 

Raúlem Alta Torre a dalšími sponzory českých aktivit v Peru, zvláště panem Franjo Kurtovicem.  

https://www.mzv.cz/lima/es/noticias_y_actividades/odhaleni_busty_ceskeho_misionare_samuela.

html 
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Významným momentem celé akce bylo z mé strany navázání pracovních kontaktů s badateli – 

jezuitskými historiky v Peru a Ekvadoru, konkrétně P. Juanem Dejo Bendezú (ředitelem 

jezuitského archivu v Peru, prof. Universidad de San Marcos) a P. Ivánem Lucero SJ (ředitelem 

knihovny Aurelio Pólit, Quito), kde mají být uloženy další originální dokumenty P. Samuela 

Fritze. Oboustranné diskuse byly velmi obohacující, provázela je výměna publikací a bylo by 

užitečné pokračovat v navázaném kontaktu spoluprací v příštím roce 2019. 

Předběžně nová témata: z naší strany - doposud neznámá kartografie Amazonie českého původu 

uložená v AGI Sevilla, překvapivá i pro latinskoamerické kolegy. Nový směr bádání by bylo 

užitečné vést společně ve spolupráci  s Přírodovědeckou  fakultou UK.  

 

 

 

PhDr. Simona Binková, CSc. 

V Praze, 5. 12. 2018 

 

 

 

 

 


