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Ve  filmu Vojtěcha Jasného Touha 
hledá malý chlapec Joska se svými ka-
marády konec světa. Chvíli si myslí, 
že začíná za kopcem, protože dál ni-
kdy nebyl. Když však jednou na vršek 
vyběhne, zjistí, že tam svět nekončí, 
ale vlastně začíná. Na tento poetický 
snímek si vzpomenu téměř pokaždé, 
když v Respektu publikujeme repor-

táž ze světa, který začíná za šumavskými či jinými pohranič-
ními kopci. Stále je co objevovat a čím se nechat překvapovat.

Psaní ze zahraničí je velmi specifická disciplína, zejména 
pokud se novinář ocitne v exotické destinaci, kde je mno-
hem těžší se zorientovat. Čas tu neúprosně utíká rychleji než 
doma, mimo jiné proto, že každý den v zahraničí stojí nemalé 
peníze. A to čeští novináři nemohou počítat s produkčním 
nebo rešeršním týmem jako západní kolegové. Většina novi-
nářů naopak dobrovolně přespává v těch nejlevnějších hote-
lech či ubytovnách, jen aby mohli na místě zůstat co nejdéle 
a přivézt ten nejlepší text nebo fotografie.

Pokud nejde o referování z konfliktních míst (naši repor-
téři museli například utíkat před „lovci“ zahraničních žurna-
listů v době egyptské revoluce), je nejtěžší právě rychlé zorien- 
tování a nalezení příběhu, který chtějí vyprávět. Někdy se ale 
pochopitelně jede na jistotu, když je cesta spojena s jasně ča-
sově a prostorově vymezeným tématem.

V posledních měsících nám o sobě svět dává vědět spíše 
špatné zprávy, ale byla by škoda ho vnímat jen jako zdroj ne-
pokojů či problémů. Proto jsme do tohoto speciálu vybrali 
převážně zahraniční reportáže, které nejsou spojené s váleč-
nou, uprchlickou nebo jinak kontroverzní tematikou. Ostatně 
takové často rychle zestárnou, protože se vývoj neustále mění.

V tomto speciálu tak najdete naše reportáže mimo jiné 
z Indonésie, Mongolska, Číny, ale třeba i New Yorku, Grón-
ska, Nepálu či Berlína. Hodně se dozvíte o unikátní přírodě 
nebo proměně megapolí. Takže vítejte ve světě za kopcem.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial

Svět začíná  
za kopcem
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Ať už potřebujete poradit s naší nabídkou, vyřešit
váš požadavek nebo pomoci s úsporou energií,
navštivte naše Zákaznické centrum.

Všichni naši zaměstnanci dělají maximum, abyste
se vy už nemuseli o nic starat.

Vaše spokojenost je pro nás na prvním místě.

Jsme s vámi. skupina Čezwww.cez.cz | Zákaznická linka 371100 100

Tak rychlé a vstřícné
jednání bych uvítal všude

RS004895
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Z panEláku 
do ZEmě 

Gróňanů
S reportérem 

respektu 
na prázdninovém 

pochodu tajuplným 
Grónskem

jáCHym toPol
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d
voupokojový byt v paneláku na pražském sídlišti. 
Povalují se tu spacáky, stany, hromady knih, mapy, 
kusy lyžařské, vodácké výstroje. Kolem nízkého 
stolku se nás tlačí pět. Znám jen Martina, od-
borníka přes počítače a také ovšem dobrodruha 
a trekaře, který za sebou už má kupříkladu pře-
chod zimních Špicberk, Himálaje a další exklu-
zivní destinace. Ve svých šestatřiceti bude benja-

mínkem naší výpravy.
Na poradě o cestě do Grónska jsme tu totiž samí zralí muži. 

Moderní outdoor lidé. Přes rok se věnujeme svým kancelářím 
a rodinám, ale také plánujeme a šetříme, abychom si o dovolené 
mohli dopřát „pořádnou cestu“. Pro ukojení naší záliby, totiž 
pro pobyt v drsnější přírodě, už existuje celý průmysl turistic-
kých pomůcek. Do míst, kam se kdysi odvážili jen odvážlivci 
či obří výpravy, dnes díky technologiím a průchodnosti světa 
už můžou i netrénovaní nadšenci, jako jsme my.

Dohromady jsme se dali přes internet, protože máme spo-
lečnou touhu, totiž spatřit jednu z nejtajemnějších zemí světa, 
Grónsko. Chceme trochu poznat tuhle „drsnou a fantastickou 
zemi, která nahání hrůzu“, jak uvádí průvodce Lonely Planet, 
kde také stojí, že každý rok se pár turistických nešťastníků 
z grónského vnitrozemí nevymotá a zůstane tam navždy. Proto 
jsme se teď sešli na poradě v bytě našeho budoucího průvodce 
Mirka Jakeše. Z naší nesourodé partičky ho zná jen Karel, ob-
čanským povoláním úředník, v duši ale nadšený trekař, který 
s Jakešem zlézal alpské ledovce už před patnácti lety.

Martin ukazuje holí. Někdo tady tábořil před námi.Ostatní 
vidíme legendárního vůdce na  vlastní oči poprvé. Statný, 
na ježka ostříhaný chlapík kolem padesátky, polárník Mirek 
Jakeš, mj. pětkrát dobyl severní pól, zlezl nejvyšší vrcholky 
kontinentů a na vlastní pěst prozkoumal kdejaký zapadlý kout 
planety. Chilské Andy, Ohňová země, Antarktida, pustiny Al-
jašky, sibiřská tundra či africká savana, Kilimandžáro – tam 
všude Jakeš byl. Pracoval jako průvodce pro dobrodružné ces-
tovky Bivak či Adventure, k pólu provázel ruského polárníka 
Malachova, do Grónska je schopen vést vědecké expedice i lo-
vecké výpravy. A zvědavce, jako jsme my.

A co víme o Grónsku já a ostatní? Dáváme hlavy dohro-
mady: nejobtížněji obyvatelná země na světě s nejdrsnějším 
a nejproměnlivějším klimatem na zeměkouli. Tenhle obrov-
ský ostrov, součást Dánského království, zem skalních štítů, 
ledových ker a sněhu, tvoří z devadesáti procent ledovec. 
Vnitrozemský ledovec je eskymácká Země mrtvých, kde už 
tisíce let duše mrtvých lovců loví duše sobů a kde duše es-
kymáckých matek přivádějí na svět generace duší nemluv-
ňat. Kromě duchů ale v ledovci nikdo není, snad jen sinice, 
které si vedou zdárně i na mořském dně. V horách a tundře 
mezi ledovcem a pobřežím však bývá v krátkém arktickém 
létě celkem vlídně.

Grónsko láká samotářské snivé povahy, je tam totiž dost 
těžké octnout se v tlačenici. I s ledovcem je tenhle ostrov velký 
asi jako čtyři Francie. V obyvatelném pobřežním pásu kolem 
ostrova však žije pouhých padesát tisíc Eskymáků, dnes vět-
šinou nazývaných jejich vlastním jménem Inuité (Lidé), a pár 

tisíc Dánů a Norů, kteří se většinou na ostrově narodili, často 
jsou potomky kolonizátorů ze 17. století.

Osidlování Grónska provázejí záhady. Na jihu jsou trosky 
vikinských osad z 10. století. Osady založil viking Erik Rudý, 
typický neklidný nájezdník té doby a také zřejmě praotec kla-
mavé reklamy: drsnou, kamenitou zem, obklopenou ledovým 
mořem, účelově nazval Gronlandem čili Zelenou zemí, aby 
přitáhl další kolonisty.

To se mu podařilo, osady prospívaly asi po tři století, ale pak 
se po tisícovkách kolonistů slehla zem. Nikdy se nenašly jejich 
hroby ani kosti, jen rozvaliny kostelů a dvorců. Unesli je piráti 
či vesmírné koráby, smísili se s Inuity? Záhadu dosud nikdo ne-
rozluštil. My ale míříme do západního Grónska, oblasti Kittaa, 
za polární kruh, kde v létě den nekončí a kde až na staré trasy 
Inuitů či pižmoní stezky nejsou žádné cesty.

Země mrtvých
Na stolku leží kompas a mapa vnitrozemí. Z osady Kanger-
lussuaq, kde je letiště, chceme jít do pobřežní osady Sisimiut. 
Je to jen asi sto padesát kilometrů, ale cesta vede jednou z nej-
pustších divočin na světě. Jakeš je zřejmě jediný, kdo tuhle 
trasu prošel osmkrát. Sám nebo s výpravami, v létě či na ly-
žích. Proč? „Líbí se mi tam,“ říká neochotně. Jako správný 
londonovský syn divočiny toho nikdy moc nenamluví. Spíš 
jde příkladem. Teď třeba rozbaluje batoh a ukazuje nám, co 
si vzít na cestu.

„Tričko stačí jedno,“ procedí mezi zuby. Na zádech pone-
seme asi dvacet kilo. Poneseme jídlo. Voda je v Grónsku všude. 
Poneseme stan. A vařič. Na ty úplně naivní otázky odpovídá 
Jakeš zjevně nerad. „Bude v noci zima?“ „Uvidíš,“ slyším po-
prvé jednu z jeho častých odpovědí. Trasu pustinami, kterou 
Lonely Planet popisuje jako dvoutýdenní, chce Jakeš zvládnout 
za osm dní. Abychom měli dost času na druhou část cesty. Ze 
Sisimiutu totiž poletíme letadlem zpátky do Kangerlussuaqu. 
A odtud půjdeme pár dní k Russellovu ledovci, gigantické, 
věčně zmrzlé mase ledu a sněhu, ukázkové součásti eskymácké 
Země mrtvých. A pak kus cesty půjdeme po něm.

Jsem zticha, raději si o trhlinách pokrytých škraloupem sněhu, 
kde může zahučet pod led jednotlivec stejně jako celá výprava, 

čtu v knížkách. Ostatní jsou, 
zdá se, nadšeni. Jakeš je totiž 
mimo jiné odborník na ledovce. 
K jeho husarským kouskům pa-
tří právě překonání grónské le-
dovcové masy. Od  18.  století 
přešlo těch šest set kilometrů 
zmrzlou Zemí mrtvých asi čty-
řicet výprav. Jednou z nich byla 
expedice právě Jakeše a  šéfa 
dnešní české stanice v Antark-
tidě Pavlíčka.

Pak ale Jakeš na nepředstavi-
telnou cestu vyrazil sám, vlekl 
za sebou sáňky se stanem, va-
řičem a  devadesáti  čínskými 

pár turistických 
nešťastníků 
se každý rok 
z grónského 
vnitrozemí 
nevymotá a zůstane 
tam navždy.
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polívkami. Ledovec přešel bez spojení s vnějším světem v roce 
1996 za pětadvacet dní. Ptám se samozřejmě proč, ale on neod-
poví, ostatní zvedají oči v sloup, posunky mě rázně nabádají, ať 
jsem zticha. Chápu, Jakeš musel přes ledovec, protože ten ledo-
vec je. Největším zážitkem pro něj bylo, když poprvé našel ka-
mínek, znamení, že je u konce cesty. Na ledovci viděl celou dobu 
jen bílou barvu sněhu a ledu a taky tyrkysovou modř puklin. 
Ven z ledovce se vyčerpaný škrábal po čtyřech, sáňky s výstrojí 
tam musel nechat. „Pak jsem ale vyšel ven a uviděl barvy,“ říká 
i dnes polárník okouzleně. Po Jakešovi už nikdy nikdo ledovec 
sám nepřešel. Mimo jiné proto, že dánská vláda sólové výpravy 
nepovoluje. Riziko je příliš vysoké. „Mně to je jedno,“ říká vůdce 
naší výpravy, „podruhý bych tam už stejně nelez.“ Ještě chvíli se 
ve vůdcově bytě dohadujeme, kdo potáhne který stan a vařič. 
Vařit budeme po dvojicích nebo každý pro sebe. Vařiče bereme, 
jen kdybychom zapadli sněhem, kvůli lijáku nebo smršti. Při 
klidném počasí stačí ešus, trocha dříví a dva kameny. S hotely 
a penziony na pobřeží nepočítáme. Radujeme se, že cesta nás 
s letenkami, pojištěním a poplatky vyjde na něco přes čtyřicet ti-
síc. S cestovkou by to bylo víc než dvojnásobek.

Druhý den jdeme s Martinem do Teska nakoupit zásoby 
na cestu. Na těch osmnáct dní nás polívky, těstoviny, fazole, 
hrách, salámy apod. přijdou asi na šest stovek. Plánujeme, 

že další jídlo přikoupíme až v Kangerlussuaqu. Proto zatím 
na jídle šetříme. To byla chyba.

Závrať treku
A je to tady, třetí den už si na pochod zvykám, když mi něco 
skřípne v batohu, ještě podvědomě sahám po mobilu, ale tady 
není signál. Ramena bolí od báglu, denně jdeme deset nebo 
třináct hodin, trekařskou horečku, ty cestovní stavy závratě, 
si zažívá každý sám. Je to pocit štěstí, který lze zažít snad jen 
díky vytrvalému pohybu v odlehlém kraji, klouzání krajinou, 
námaze při chůzi, která vede až k hypnóze.

K trekařské horečce patří i neuvěřitelná radost z tepla a jídla, 
pokud je. Naše těla, uvyklá kancelářím a tramvajím, pobolívají 
z prvních pádů a ranních ztuhlostí, ale asi právě proto se vy-
dáváme na takovéhle cesty, radujeme se z nepohodlí, chceme 
si sami sebe vyzkoušet, v čím odlehlejší zemi, tím lépe. Teď 
je naším jediným spojením se světem Jakešův satelitní telefon. 
Kdyby něco. Vůdce mumlá, že žádné „smrťáky“ na cestách 
ještě neměl, ale jednou si „chlápek zlomil kotník a museli pro 
něj přijít Eskymáci“, jindy zas nějaká dáma spadla po hlavě ze 
skály a tak dál. Satelit v šéfově kapse uklidňuje. Při nějakém 
tom útoku šelmy, pádu, infarktu můžeme zavolat helikoptéru! 
Vždyť nikdo z nás není moc trénovaný.

Dohromady jsme se dali přes internet. Chtěli jsme šlapat pustinou. (Zleva autor, martin, mirek jakeš, karel a lesník aljaška)
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Hlavně vědět, kam šlápnout a co jíst. (ledovcová řeka v Zemi mrtvých)

Hodně se tady pije, ale daleko méně umírá hlady. (sisimiut, třetí největší osada v Grónsku)
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My, dnešní cestovatelští fanatici, jsme přírodu poprvé po-
znávali někde v pionýru či tajném skautu s rybičkou v kapse 
a pohorkách. Pak přišly vandry a čundry, s poetikou omláce-
ných ešusů v usárnách. Teď ovšem nakupujeme outdoorové vy-
moženosti, znalecky zkoumáme všechny ty bundy a spacáky 
z „odtajněných armádních materiálů“, všichni vlastníme poho-
dlné a pevné boty za pěkných pár tisícovek. Přičemž pamatu-
jeme dobu, kdy vycestovat mimo sovětský blok bylo skoro jako 
dostat se na Mars.

Taky jsme všichni prodělali náraz svobody, kdy Češi plnili 
karosy a s řízky a limčami v rukou obsypávali náměstí světo-
vých metropolí. Teď ovšem naopak vyrážíme tam, kde je nej-
větším snem nikoho nepotkat. Z průvodců, časopisů a nesčetně 
internetových stránek se dozvídáme, jak se vyznat v mongol-
ských stepích, africké poušti či andských velehorách anebo jak 
na jachtě obeplout svět. Vždyť ten už je v naší době téměř celý 
průchozí. Tam, kam se dříve chystaly početné expedice, se dnes 
lze dostat turistickým letadýlkem. Tam, kde by vás před pár 
desítkami let snědli, se s vámi rádi vyfotí.

Grónsko, díky pověsti nehostinné mrazivé země, ovšem zů-
stává rájem pro otrlé trekaře. Běžní turisté zůstávají u pobřeží. 
Mimo pohled na ledovce, projížďku ve psím spřežení, let he-
likoptérou a nějaké to stanování u komářích jezer tu pro tu-
risty atrakce ani nejsou. Svoji roli v tom možná hraje i skan-
dinávská uměřenost. A plachost Inuitů, o které se zmiňuje 
každý průvodce. Žádný ledovcový Disneyland se tu nepro-
vozuje. Tady se žádní Nanuci v krojích s turisty nefotí. Ne-
tancujou tu za pár dolarů jako indiáni v rezervacích. Zatímco 
Prahu navštíví za rok několik milionů lidí, do Grónska se jich 
vydá asi třicet tisíc.

První hodinu cesty jsme v tundře potkali čtveřici Inuitů 
a pak už vůbec nikoho. Přes dennodenní úmorné plahočení 
a štípance od komárů se radujeme z toho, že jsme právě tady. 
Lesník Aljaška dostal svoji přezdívku, protože se mu grónské 
hory proti Aljašce, kde zažil svůj křest pustinou, zdají malé. 
Občas tu ale vyběhne na nějaký kopec, kde poskakuje a křičí 
do ochraptění. Co blbneš? „Sem tu tak šťastnej!“ říká Aljaška. 
Proč? „Na tom kopci přede mnou nikdy nikdo nebyl! Chá-
peš?“ Máme pár minut odpočinku. Aljaška zase leze na vyso-
kou horu. Stojí tam a civí. Cos viděl? „Nevim. Ale ty výhledy 
sou tak krásný, že vždycky zapomenu na sebe.“

Možná že tohle je jádro trekové mystiky. Jdeš krajinou, na nic 
nemyslíš, po pár dnech z tebe padá ta věčná vrstva každoden-
ních starostí. Staráš se jen kam šlápnout, jak se zahřát a co 
sníst. To úplně stačí. Jdeš, abys došel, na nic nemyslíš, jenom 
jsi. Možná že podobně žili po desítky tisíc let naši předkové.

Průsmykem a bažinou
V Kangerlussuaqu byla americká základna pro transatlantické 
bombardéry. Za války tu žilo až pět tisíc vojáků. Teď tu bydlí 
asi desítka inuitských rodin, většinou obsluha malinkého letiště. 
Výlohou jediného krámu jsou vidět kulovnice, čluny, stany, ča-
sopisy, konzervy. V den, kdy jsme přiletěli, byl ale svátek a krám 
měl zavřeno. Na tuhle logistickou chybu si občas vzpomenu, 
když se poslední dva dny cesty živím předvařenými fazolemi.

Cesta Grónskem vede za-
sněženými horskými prů-
smyky, nesčetnými brody přes 
divoké říčky a taky, a to je to 
nejtěžší, bažinami. Kolem de-
filují strmé pusté skály, neuvě-
řitelné výhledy do zapadlých 
údolí, temná jezera pokrytá 
rozpraskanou ledovou krus-
tou. Chceme se do Sisimiutu 
dostat za osm dní. A abychom 
se k výkonu s jistotou donutili, 
koupili jsme na ten den také 
letenky. A tak jdeme a jdeme.

Hlavní je se neztratit. Kdo 
přelézá hřeben, máchne holí 
na toho, kdo jde za ním. Vůdce 
většinou obzírá cestu daleko 

vpředu. Pokud jdu za ním, snažím se napodobit jeho vytrva-
lou, trochu kolébavou chůzi. Až do večera, kdy při koupačce 
mezi ledovou tříští vidím, že má amputované prsty na nohou. 
Památka na  nejvyšší jihoamerickou horu Aconcaguu, kde 
Jakeš málem zahynul. „Zpátky jsem šel na Meresjeva,“ popi-
suje hrůznou cestu, kdy se omrzlý plazil do základního tábora.

Přes všechny amputace kráčí vůdce Jakeš tak rychle, že ho 
chvílemi proklínám. Neuvěřitelnou grónskou přírodou jdeme 
tak rychle, že mám pocit, že nic nestačím zachytit. Drsné holé 
skály, nízká křoviska, všude se řítící voda, je to zem v surovém 
stavu, před příchodem člověka. Nebo po jeho zmizení. Všude 
jsou stopy jen zvířecí přítomnosti. Hromady shozených pa-
rohů. Na zdechlině soba posedává havran a nenechá se naší 
procházející tlupou rušit. Z díry vyskakuje králík a chvíli hopká 
za námi. Zvířata se nebojí, možná jsme první lidé, které tu 
vidí. Teď se pár metrů od nás prodírá mlhou k jezeru sobí pár. 
Z kamenného pole se zjeví laň a kus cesty nás doprovází. Dává 
se do deště, plání fičí vichr. A za chvíli zapadáme po kolena 
do sněhu.

Nejdůležitější je hlídat nohy, ať už klopýtají strmou stez-
kou mezi kameny nebo se boří po kolena do bahna. Zlome-
nina by nás mohla zastavit všechny. Ledový déšť v zasněženém 
průsmyku střídá pětadvacetistupňové vedro pobřežní tundry, 
v noci u zamrzlého jezera mě zas rozklepává zima. Pomáhá po-
lárnické močení do láhve. Moč hřeje ve spacáku. V noci je vět-
šinou kolem nuly. Od vody všude okolo jde vlezlá zima. Spím 
ve všem oblečení, které mám s sebou.

Země beze jména
Horami jdeme tři další dny. „Kde vlastně jsme?“ ptám se vůdce, 
neboť názvy jako třeba Anamilusiuakquak anebo Inthanuithia- 
kliqusk mi nic neříkají. „V Grónsku,“ říká spěchající Jakeš přes 
rameno. Není to arogance, jsme totiž v no name land, tady nikdy 
nežil nikdo, kdo by měl potřebu okolí pojmenovat. Na mapě je 
jen pár orientačních bodů. Vnitrozemí je labyrintem skal a vod-
ních toků. Krajem vede téměř neznatelná stezka. V bažinách 
a na skalách mizí úplně. Od nejbližší osady jsme nějakých šest 

doktor je muž 
ze železa. nikdo 
mu nestačí. 
přepadli ho 
v keni a teď si 
ho vyhlídla parta 
opilých inuitek.
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sedm dní cesty, ale jen pro toho, kdo tu cestu zná nebo dokáže 
najít. Jinak tady lze bloudit donekonečna‚ skály, potoky a jezírka 
se sobě nebezpečně podobají. Zase bažiny plné komárů.

Bodám před sebou holí, zkoumám, jestli mě bahno unese. 
Martin je na ostrůvku v jednom ze slepých ramen nějaké be-
zejmenné říčky. Ukazuje holí. Na kusu suché země je ohniště 
obklopené sobími lebkami. Spousta nachystaného dřeva. Igeli-
tový pytel. V něm parka, teplá bunda, rukavice a pěkné botky. 
Samé cennosti. Parka má zrezivělé knoflíky. Prázdné kapsy. 
Voláme. Byl tu někdo před deseti lety, nebo před hodinou? 
Šel si zaplavat, ztratil se na lovu, anebo tu nechal přebytečnou 
výstroj a šel dál nalehko? Krčíme rameny. Umíníme si, že ná-
lez pro jistotu oznámíme, ale pak se nám to vykouří z hlavy. 
Stejně bychom to místo už nedokázali najít. 

Zvířata a kameny
Tahle krajina jako by s lidmi vůbec nepočítala. Každopádně není 
nijak krásná. Spíš pochmurná. Holé, zubaté horské hřebeny. Gi-
gantické balvany trčící ze změti skal nad vámi. Přívětivé zelené 
údolí lákající k odpočinku, kterým náhle prolítne šutr velký jako 
telefonní budka a s burácením zmizí v ledu jezera. Nekonečné 
bažiny s kalužinami stojaté černé vody, které nejde nikudy obejít. 
Potoky a říčky řítící se z hor přes směr pochodu. Bosé nohy v le-

dové vodě mrznou, těch dva-
cet kilo na zádech tíží, nejdů-
ležitější ze všeho je střežit boty, 
pokud zmizí v proudu, hrozí 
vám, že nedojdete.

Ale stejně si z tohoto kraje 
dokážeme něco vzít. U jedné 
říčky prohřáté sluncem Jakeš 
zastavuje. S  Karlem naha-
zují pruty. Martin stojí u ry-
bářů s nožem. A má ihned co 
dělat, protože půlmetroví lo-
sosi a pstruzi lítají z vody je-
den za  druhým. Martin jim 
seká hlavy, kuchá je a  hází 
mně a Doktorovi. Naše práce 
je nasbírat klacky, udělat oheň, 
vytahat z vody placáky. Ryby 

se na kamenech pečou pár minut, hltáme je horké. Slunce je 
přímo nad námi, dává se do deště. Pojídáme ryby, déšť vůbec 
nevnímáme. Slunce, které nad námi plane, vidíme i v noci.

Od  května do  července je totiž arktický svět ponořený 
do slunečního světla. Nekonečným dnem může ale kdykoli 

kus Grónska na export. (tažní psi, které nakupují lidé z celého světa)

Spíš než medvědi 
střeží klid pustin 
mračna komárů. 
Často nosíme 
moskytiéry, 
drbeme se téměř 
nepřetržitě.
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prosvištět sněžná vichřice. Hodiny se potácíte vedrem, pak 
přejdete horský hřeben a  dál kloužete studenou bílou ml-
hou. V zimě tu slunce vůbec nevychází a v severním Grón-
sku vládne nepřetržitá tma polární noci. Teploty se dostávají 
až pod –40 ºC. Teď v létě je ale tundra pokrytá zeleným me-
chem, lišejníkem, kvetou tu pampelišky, heřmánek. Na ohýnek 
je snadné nasbírat suché klacky.

Párkrát najdeme zrezivělé nábojnice, inuitští lovci sobů chodí 
až sem. Kde jsou sobi, tam jsou prý i vlci. Kromě parohů se 
tu všude válí lebky a kostry. Mršiny utracených psů přimrzlé 
k hladině jezera, podle Jakeše památka na zimní psí spřežení. 
Zranění nebo vyčerpaní psi jsou v pustině utraceni. Jdu pro 
vodu, nabírám ji do lahve hodně daleko od psů, cítím, že mě 
někdo pozoruje. Pohledem jsem nevědomky zavadil o oči piž-
moně. Grónský bizon, tur s obrovskými, zakroucenými rohy, 
prý dokáže zaútočit stejně zběsile jako tygr. Tenhle ale ne. 
Hlava pižmoně leží dva metry ode mne, oční důlky plné ko-
márů. Silné kosti a maso v cárech leží všude kolem. Vodu Jakeš 
podle stáří zdechliny označí za pitnou. Měl pravdu. A pižmoně 
prý neroztrhal medvěd ani vlci. Podle vůdce padl stářím a ro-
zervaly ho lišky.

Z ledních medvědů jde strach, všechno živé je pro ně kořist. 
V kraji, kde jsme, prý nežijí, ale rádi cestují. Pokud se zatoulají 
k osadám, Inuité je přivítají kulovnicemi. Na Špicberkách, kde 
je medvědů víc než lidí, s sebou Jakeš kulovnici nosí, v téhle 
části Grónska mívá jen pistoli.

V západním Grónsku spíš než medvědi střeží klid pustin 
mračna komárů. Často nosíme moskytiéry, drbeme se téměř 
nepřetržitě. Martin, Karel a Doktor mají na obličejích a rukou 
krvavé otoky. Na nás ostatní komáři tolik nejdou.

Sedmého dne přejdeme horský hřeben a málem narazíme 
na pižmoně. Dvě mohutná zvířata stojí jak sochy. Pak se je-
den z nás pohne, odklušou. Večer dojdeme k lovecké chatě. 
Čtyři z nás se tam vejdou. Stavím stan, pojídám fazole. Kvůli 
komárům zapaluju čadivý ohýnek. Myslím na jídlo a na to, 
abych se nějak usušil. Jakeš zkoumá mapy a směry větru a vy-
užívá další zálesácká know-how, kterými nás, jak věříme, již 
zítra dovede do Sisimiutu. Ukazateli cesty na skalách a hor-
ských hřebenech jsou tady ujugali čili kamenní mužíci, hro-
mady kamenů naskládaných na sebe. Potíž je ale rozeznat, 
zda je třeba před třemi sty lety postavili Inuité, anebo jestli 
stavba před nedávnem pobavila někoho z těch nečetných mo-
derních poutníků.

Sisimiut
Poslední noc stavíme stany u široké, kalné řeky. Celou cestu 
divočinou bylo všude ticho, čeřené jen občasnými poryvy 
větru. Hukotem vodopádu, pleskáním vln. Teď se k nám 
mlhou dere jekot. A pištění, kňourání. Chvílemi zní jako 
dětský pláč. Leknu se, že je to nějaké neblahé eskymácké 
kouzlo. Nabalený, v čepici a rukavicích, klopýtám ze stanu, 
je jedna v noci, kotouč arktického slunce plane na obloze. 
Jekot mě vede po proudu k prvním dřevěným chatkám inu-
itského Sisimiutu. A kolem nich v mlze lítají bílé a černé 
tečky. Jsou to desítky eskymáckých psů, vyjí a ječí, trhají se 

inuité a danifikacE
 

Mezi grónskými inuity jsou 
rybáři, lovci, umělci, úřed-
níci, učitelé i  podnikavci, 
které živí maličký turistický 
průmysl. Nejvíc je ale těch, 
kdo se spokojují s podporou 
státu. A s alkoholem. podle 
zprávy pro dánskou vládu, 
kterou letos publikovala an-
tropoložka sissel lea Niel-
senová, vzala velká inuitská 

rodina, která svým členům tradičně skýtala podporu, v moderní době 
definitivně zasvé. A psycholožka Kirsten Organdová, jež v hlavním 
městě Nuuku pracuje patnáct let jako ředitelka Dětského centra (ob-
doba našeho Klokánku), o svých svěřencích, většinou z rodin alkoho-
liků, říká: „Děti žijí v chudobě. chybí jim jídlo i šaty.“

„chlast v Grónsku“ je pro dánskou veřejnost stálým tématem. po-
čátkem června vyšla v deníku politiken reportáž o obchodu s alkoho-
lem v osadě Qaanaaq. především kvůli násilí, páchanému opilými ro-
diči na dětech, se městská rada rozhodla jediný obchod, kde šlo koupit 
alkohol, zavřít. Zákaz trval pět neděl a kupec Johansen uvedl: „Někteří 
z těch, kdo pijí, byli rádi, že nemohli nakoupit. pár mi jich říkalo, ať už 
nikdy neotvírám.“ Jenže dánská společnost chce měřit inuitům stejně 
jako ostatním: krám byl nařízením vlády znovu otevřen – a za pár ho-
din se už před ním zase váleli opilci.

inuité, kteří ať už v Grónsku či Kanadě ještě před pár desítkami let 
obstáli v nepředstavitelných podmínkách života ve tmě, sněhu a ledu, 
dnes vymírají na alkohol a nicnedělání. Má snad Dánsko zavést pro-
hibici? cokoli inuitům zakazovat pro mnohé Dány nepříjemně zavání 
protekcionismem a rasismem. A to už tu bylo. podle skandinavistky 
Hany Březinové cítí pořád mnoho Dánů vinu za to, že technická civili-
zace rozbila tradiční kulturu národů žijících kolem severního ledového 
oceánu. „Grónským inuitům byla upírána jejich identita. Byli oficiálně 
považováni za severodány a děti byly posílány do Dánska na převý-
chovu,“ říká Březinová.

pokus dopadl tragicky. Děti neznaly svůj jazyk, neměly rodiny, nová 
společnost je nepřijala, propadly se na dno. proces, zvaný danifikace, 
ovšem nelze přirovnat k hrůzám, kterými v různých obdobích prošli 
indiáni severní a Jižní Ameriky či některé národy stalinova Ruska. 
„Danizací“ Grónska se ve svých knihách zabývá i světoznámý dánský 
spisovatel peter Høeg. „Bez ohledu na to, pro co se člověku hnusí, 
odpomohla naše kolonizace nepopiratelně materiální nouzi v nejtvrd-
ších životních podmínkách na světě,“ prohlašuje Høeg. A téměř stoletá  
ittussaarsuaq, která se svou tlupou kdysi kočovala z Kanady do Grón-
ska a během svého života prodělala celý proces moderní kolonizace 
od nástrojů doby kamenné k bezdrátovému rádiu, jeho pohled stvrzuje 
souhlasem. „lépe,“ odpovídá na dotaz, jak se teď mají inuité. „Daleko 
míň teď umírají hlady.“ 
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na řetězech a skáčou po bidlech, na kterých jsou zavěšené 
kusy tuleního masa.

Ráno do Sisimiutu vcházíme branou z velrybích čelistí. 
Po  hlavní ulici, kde jsou krámy a  taky herny, projdeme 
do přístavu asi za deset minut. Sisimiut je druhé největší 
sídlo v Grónsku, žije tu pět tisíc Inuitů. Žijí v panelácích 
a dřevěných domcích rozházených po celém fjordu. A chov 
psů je velikou místní chloubou, psy do svých spřežení tu 
prý nakupují Kanaďané i Rusové. Naproti Božímu domu, 
nejstaršímu kostelu v Grónsku, si v námořnické hospodě 
dáváme jídlo. Ryby.

S Doktorem dál pokračujeme na pivo. Jdeme k nejbližšímu 
sídlišti. Před každým obydlím se povalují sáně, vrčí uvázaní psi 
a pobíhají bandy dětí. Dřevěná putyka jménem Kukkukooq se 
otřásá inuitským popem. Před hospodou je rvačka. Vyhazovač 
strká do ječící opilé Inuitky, ta se brání. Ostatní, piva Tuborg 
v ruce, se smíchem přihlížejí. Doktor, vysoký, hubený sedm-
desátník, trávil desítky let v jednom pražském výzkumném 
ústavu. Na stará kolena úplně propadl treku. My ostatní mu ří-
káme „muž ze železa“. V chůzi mu nestačíme, jde hned za Jake-
šem. Stopoval přes Saharu, pochodoval přes Kamčatku, chystá 
se do Bolívie a Peru. Teď se nezdolný kmet s maskou komáří 
krve na spálené tváři dere davem k baru. S pivem v ruce mi 
vypráví, jak ho přepadli v Keni. Doktora si vyhlídla parta opi-

lých Inuitek. Chtějí ho odtáhnout. A u automatů propuká další 
rvačka. Dopíjíme, jdeme pryč. Ráno letíme zpátky do Kanger-
lussuaqu. Teď budeme spát na letišti a tam musíme ještě pár 
hodin šlapat.

Pouští k ledům
V krámu v Kangerlussuaqu nakupujeme jídlo. Kdo chce, tak 
se na letišti umyje teplou vodou. Teplá voda smývá únavu. 
S Martinem si přiznáváme, že občas jsme měli dost. Zítra 
vyrazíme k ledovci, pak zpátky a domů. Ale v Grónsku ur-
čitě nejsme naposled. Co je tu jiné než všude jinde? Obrov-
ský prostor bez lidí. Vzduch tak čistý, že máš pocit, že ho jíš 
i piješ. Proměnlivost krajiny, která tě nutí k strašné námaze, 
ale zároveň ti vyráží dech. To stačí.

Ráno šlapeme po horské štěrkové silnici. Párkrát za den tu 
přejede náklaďák s turisty, kteří se k Russellovu ledovci je-
dou vyfotit. Druhý den se ocitáme v arktické poušti. Bořím se 
do žhavého písku po kotníky. K ledovci jdeme dlouhým údo-
lím, kde prudké slunce krátkého léta rozpaluje skály na třicet 
pět stupňů. Bzučí tu roje komárů. Hodiny jdeme vyschlým 
říčním korytem, kdo si sedne na batoh, únavou usíná. Ve-
čer cítíme ve tvářích vichr. Studený vichr jde z ledovce před 
námi. Horkým pískem se blížíme k sněžné hradbě, ledovec 
se tyčí, bílý, místy tyrkysově modrý, asi osmdesát metrů nad 
námi, teče z něj kalná divoká řeka. Slyšíme praskání, zní to 
jako výbuchy, ze sněžné masy padají laviny, rozpadávají se 
v letu vysoko nad námi, led pracuje.

Na ledovec a pryč z něj
Údolí, kterým chceme druhého dne přejít na Russellův ledo-
vec, vypadá jak brána Mordoru. Dostáváme se do něj úzkou 
pižmoní stezkou ve skalách. Údolí chrání před studeným le-
dovcovým větrem. Staré kusy sem k vodě chodí umírat. Podél 
černé vody tu jsou hromady pižmoních a sobích kostí a lebek. 
Na ledovec jdeme po skále. První kroky se v ledovci mísí led, 
sníh, hlína a štěrk. Čím déle do ledovce jdeme, tím je bělejší. 
Bílé mraky, slunce, běloba sněhu. Z očí za slunečními brýlemi 
tečou slzy. Zlézáme ledovcové kopce, kloužeme do strží. Ob-
cházíme modrá jezírka a ledovcové říčky. A taky pukliny. Nelze 
odhadnout, jestli jsou tyhle díry v ledovci hluboké metr, nebo 
deset metrů. Karel povídá, jak na ledovci, kdesi v Chile, na-
šli nad puklinou viset za rozpažené ruce nějakého Francouze. 
A visel tam dlouho? „Nevim, byl zmrzlej.“ Aljaška soudí, že 
pokud člověk zapadne opravdu hluboko, je lepší padnout rov-
nou do vody a hned umřít na zástavu srdce. Už nevidíme pev-
nou zemi, všude okolo je jen led a sníh. Jakeš jde první, kaž- 
dým krokem ručí za pevnost cesty. Jít v jeho stopách je ale ne-
možné, led je kluzký a musíme obcházet nasněžené kopce. 
O kus dál se prý těžko schůdná cesta mění v pláň. Stovky ki-
lometrů ledovce umetly vichry. Dál ale nechci. Dost možná, že 
buňky mých kolegů vylučují zajímavý adrenalin, já mám akorát 
strach. Jakeš se ptá, jestli chceme jít dál všichni. Říkám, že se 
chci vrátit. Otáčíme se a jdeme. V noci byla zas strašná zima. 
Ale to se u ledovce dá čekat. X
RespeKt 36/2007

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA V ČESKÉ REPUBLICE

Od začátku nového programu Erasmus+ v roce 2014 bylo Domem
zahraniční spolupráce schváleno 108 projektů Evropské dobrovolné
služby. Zapojilo se do nich 242 zahraničních dobrovolníků přijíždějí-
cích do českých organizací a 163 českých dobrovolníků, kteří vyjeli
do zahraničí. V tuto chvíli je v ČR 101 akreditovaných organizací,
které mohou vysílat i přijímat dobrovolníky.

1 Nyní působí česká dobrovolnice i na ročním projektu v Tanzánii,
kam byla vyslána Slezskou diakonií. Projekt je zaměřený na zlepšení
kvalitu života lidí službou v místní komunitě na základě potřeb jejích
jednotlivců.

2 Dobrovolnice Kristýna strávila v organizaci Mladiinfo Interna-
tional v Černé Hoře devět měsíců. I když byl projekt nakonec úplně
jiný, než čekala, považuje jej za období sebevzdělání a nezapomenu-
telných zážitků.

3 Petru vyslala organizace
INEX-SDA do francouzské
Akvitánie. Projekt Tools for
life byl zaměřen na práci
s dětmi v družině a ve volno-
časovém centru.

Evropská dobrovolná služba (EDS), jako
součást programu Erasmus+, umožňuje
mladým lidem (ve věku 17-30 let) dob-
rovolně pomáhat po celé Evropě i mimo
ni a podporuje organizace v poskytování
dobrovolnických příležitostí.

EDS vznikla v roce 1996 jako pilotní projekt Evropské komise.
Program dal doposud příležitost 100 tisícům mladých dobrovolníků
podílet se na projektech zahraničních organizací. EDS dobrovolníci
pomáhali sociálně znevýhodněným, dětem i starším, pomohli k ná-
pravě životního prostředí, stejně jako se podíleli na organizaci mnoha
kulturních akcí a dalších zajímavých projektů.

K příležitosti 20. výročí spustila Evropská komise kampaň „EVS 20“.
Kampaní chce zdůraznit otevřenost EDS všem mladým lidem bez ohledu
na jejich původ nebo kvalifikaci a také zdůraznit fakt, že mladí lidé dobro-
volnictvím získají nové dovednosti a posílí své uplatnění.

EVS 20 si klade za cíl přilákat nové organizace, které doposud nevyužívají
programu Erasmus+, a zároveň chce napomáhat již stávajícím organizacím
s nabízením více dobrovolnických příležitostí. Kampaň klade zvláštní důraz
na začlenění a rozmanitost v dobrovolnických projektech.

Všechny aktivity, které se v rámci kampaně uskuteční, najdete během roku
na Evropském portálu pro mládež (europa.eu/youth) nebo na sociálních
sítích pod hastagem #EVS20.
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3

100 000
dobrovolníků

Jak se do projektů EDS zapojit se
dozvíte na webových stránkách
www.naerasmusplus.cz

RS004856

miZEní lEdu
Grónský ledovec je pozůstatkem poslední doby ledové. Je tak obrov-
ský, že si vytváří vlastní klima. pokud by led v Grónsku a Antarktidě 
jednou roztál, voda vázaná na kontinentech by stekla do moří a hla-
diny oceánů by stouply. Odhady, kam by poté sahaly mořské vlny, jdou 
po šest metrů. Byly by zatopeny části evropy i Ameriky. po dlouhá de-
setiletí měření ukazovala, že v pobřežních oblastech Antarktidy led 
sice mizí, v nitru kontinentu i v Grónsku ale naopak přibývá, protože 
tam kvůli vyšším teplotám více sněží. V posledních letech ale pří-
stroje z družic zaznamenávají ztenčování ledovců. Obavy vyvolal také 
pokus, při kterém družice opakovaně měřily gravitační pole ledovců, 
„vážily je“. Ukázalo se, že do oceánů ročně odtékají až stovky krychlo-
vých kilometrů vody, kterou sněžení nahradit nedokáže. led se v části 
Antarktidy a Grónsku tedy nehromadí, ale postupně mizí. postup, jak 
tento proces zpomalit, zkoumají vědecké týmy na celém světě, včetně 
odborníků na české antarktické stanici na ostrově Jamese Rosse. 
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indonéSiE:  
ohrožEný ráj

navštívili jsme 
domov divokých 

orangutanů. nechce 
se věřit, že tito 
úžasní tvorové 
mohou během 

několika let zmizet 
stejně jako divočina, 

která je obklopuje.
tomáŠ saCH E r
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V
ybrat si podivuhodnější místo pro rodinnou vilku 
asi nelze. Okolo příjezdové cesty se procházejí an-
tilopy a plameňáci, pár metrů za oknem kuchyně se 
v mělké vodě cachtá dvojice hrochů a za tím vším se 
tyčí siluety šedivých mrakodrapů obepínajících cen-
trum desetimilionové metropole. Ulrike von Meng-
den bydlí v areálu jakartské zoologické zahrady, její 
dům tu ale stál mnohem dřív než všechno ostatní. 

„Město sem původně ani nedosáhlo, to až posledních padesát 
let nastal ten zběsilý závod o to, komu a kolik se podaří urvat 
další půdy pro mrakodrapy a nové silnice,“ říká klidným hlasem 
dáma ve žluté halence se zlatým šperkem na krku, pohodlně usa-
zená v proutěném křesle. Jednadevadesátiletá paní von Mengden 
pamatuje tu éru do nejmenšího detailu. Dnes, jak sama říká, se 
tady v rodinné vile snaží před jejími dopady a před burácející in-
donéskou společností ukrýt – a to nejen sebe.

Koho, když ne je
Příběh Ulrike von Mengden by vydal na samostatnou knihu, 
která nepochybně bude jednou napsána. Mladá dívka se 
do exotické Indonésie dostala na počátku padesátých let mi-
nulého století jako manželka německého diplomata a napřed 
marně hledala uplatnění. Pak ale na nabídku vystudované 
zdravotní asistentky kývli lidé usilující o vznik jakartské vete-
rinární stanice. Projekt nabral na obrátkách a na sklonku pade-
sátých let se Ulrika stala jednou ze zakladatelek jakartské zoo 
Ragunan, která je dnes co do rozlohy obývaného území jednou 
z největších klasických zoologických zahrad světa.

Ulrike se rozhodla v Indonésii zakotvit. Manželství i plá-
novaní potomci vzali za své, dcera ze zámožné německé ro-
diny prý ale hned zpočátku pochopila, že za tu oběť její práce 
stojí. „Život s orangutany mě naprosto pohltil. Postupně jsem 
pochopila, že moje místo už není v Evropě, ale tady,“ vypráví 
paní von Mengden. „Oni mě zkrátka potřebují.“

„Oni“ znamená v tuto chvíli skupinu pěti desítek lidoopů, 
kteří žijí ve velkých klecích na zahradě vilky paní von Mengden 
a ve třech dalších přidružených areálech v samotné zoo. „Kéž 
by tu nebyl ani jediný a všichni se mohli vrátit do džungle,“ říká 
s povzdechem paní Ulrike. „Pro tyhle je ale už pozdě. My už 
tu spolu dožijeme.“ Všichni její současní svěřenci totiž dávno 
ztratili či nikdy nenabyli přirozené instinkty nutné k přežití 
v divočině. Jde většinou o jedince zabavené pašerákům na čer-
ném trhu, poraněné nalezence nebo ty, kteří už se ve zdejší či 
jiné indonéské zoo narodili.

Fascinace orangutany, kterou prožívá paní von Mengden, 
je pochopitelná pro všechny, kdo s tímto podivuhodným li-
doopem přišli do kontaktu. Je známou věcí, že psychologické 
a etologické studie posledního čtvrtstoletí odhalily, jak obrov-
ské množství vlastností lidé s primáty sdílejí. Vedle schopnosti 
analytického myšlení a používání nástrojů jde především o ko-
munikaci a sociální chování i uvědomění si sebe samého jako 
unikátní osobnosti.

Zatímco gorily a šimpanzi používají svůj mimořádně vyvi-
nutý mozek především k sociálním vztahům ve skupině, sa-
motářsky žijící orangutani se stali mistry ve znalostech svého 
životního prostředí. Vědci opěvují jejich dokonale promyšlený 
pohyb v korunách stromů a neuvěřitelně bohatou vizuální pa-
měť, zaznamenávající do nejmenších detailů obrovská území 
deštného pralesa i druhy rostlin, které se v něm vyskytují.

Postoj člověka k ochraně kriticky ohrožených primátů pro-
zrazuje podle mnohých biologů a ekologů šanci ochrany pří-
rody jako celku. Pokud se mezinárodnímu společenství ne-
podaří zabránit vyvraždění svých nejbližších příbuzných, jen 
stěží lze lepší osud očekávat v případě ostatních příslušníků 
živočišné říše.

Shoda genetické informace tří skupin velkých lidoopů, tedy 
goril, šimpanzů a orangutanů, s člověkem se pohybuje okolo 
neuvěřitelných sedmadevadesáti procent, a v některých ze-
mích vedla politiky dokonce k uznání základních individuál-

ta naděje stojí za to. 

(Zleva rachmad  

Wahyudi, na fotografie 

vpravo Ulrike von  

mengden)
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ních „lidských“ práv pro lidoopy, tedy práva na život, svobodu 
a tělesnou nedotknutelnost. Takový zákon odhlasoval jako první 
v roce 1999 Nový Zéland, naposledy před třemi lety schválili 
obdobnou rezoluci poslanci ve Španělsku. Konkrétně v případě 
orangutanů například platí, že stavba jejich vnitřních orgánů se 
podobá té lidské jako vejce vejci. Blízká příbuznost s člověkem je 
cítit i z řady vnějších znaků, ne náhodou ostatně jméno „orang-
-utan“ znamená v původním jazyce obyvatel indonéského ost-
rova Borneo „člověk z lesa“.

Otazník jako dům
„Možná je to právě ta jejich samotářskost, která je mi blízká, 
také jsem ráda sama,“ usmívá se paní von Mengden. „Pokud 
přitom dojde ke kontaktu, v jistém ohledu je považuji za lid-
štější než nás samotné,“ pokračuje a vypráví svůj zážitek, kdy 
do jakartské zoo poprvé přivedla orangutaní matku s mládětem 
postiženým Downovým syndromem. (Orangutani trpí prak-
ticky stejnými chorobami jako lidé.) „Neměli jsme volný výběh 
a museli jsme ji dát do klece se dvěma dalšími samicemi. Byla 
neuvěřitelně vystrašená. Její nové družky ale téměř okamžitě 
vzaly handicapované mládě opatrně z náručí matky a samy jej 
objaly a začaly hladit. Jeho matka začala plakat dojetím, stejně 
jako já,“ vzpomíná paní Ulrike. „Bylo to upřímné. Lidé by se 
možná přetvařovali, to ale orangutani neumějí.“

Ulrike von Mengden dokáže o podobných zážitcích vyprá-
vět dlouho. Energická Němka, která dodnes ve svém džípu 
dvakrát denně objíždí výběhy orangutanů a organizuje krmení, 
má na svém kontě nespočet do pralesa navrácených jedinců, ale 
také nátlakových akcí, požadujících po indonéských úřadech 
radikální postup proti jejich vybíjení. Svým zápalem inspiro-
vala řadu aktivistů snažících se zamezit nelegálnímu obchodu 
se zvířaty a ničení jejich přirozeného prostředí.

Přes to všechno je při zmínce o budoucnosti posledního 
místa na planetě, kde orangutani žijí, z hlasu paní von Meng-
den cítit hluboká skepse. „Tady v Indonésii je až příliš mnoho 

barbarů, vraždících a  rabu-
jících přírodní poklady bez 
ohledu na  škody, které způ-
sobí. Nevěřím, že je někdo do-
káže zastavit.“ Statistická data 
dávají tomuto pesimismu spíš 
za pravdu. Zprávy OSN a dal-
ších organizací varují, že in-
donéská džungle i přes mno-
žící se mezinárodní závazky 
a sliby vlády mizí nekontrolo-
vatelným tempem; jen za po-
sledních dvacet let zmizelo 
z povrchu Země těžko uvěři-
telných osmdesát procent in-
donéských pralesů.

Zhruba pětaosmdesát pro-
cent veškeré těžby dřeva pro-

bíhá nelegálně a přes hrozící postihy je dnes před zraky úřadů 
drancována i většina z jednačtyřiceti chráněných území Indo-
nésie. Kromě nedostatku lidí, kteří by pralesní parky střežili, si 
krutou daň vybírá i všudypřítomná korupce udržující nelegální 
dřevařský byznys v hodnotě čtyř miliard dolarů ročně v chodu.

Dopad na orangutany je obrovský. Za poslední století se 
počet volně žijících jedinců snížil o devadesát dva procent, 
v druhé polovině devadesátých let, kdy nabralo plenění indo-
néské džungle nejvyšší obrátky, zahynula celá polovina teh-
dejší orangutaní populace na Sumatře čítající zhruba dvacet 
tisíc jedinců a dnes jich zbývá jen něco přes šest tisíc (na Bor-
neu zhruba šestkrát více).

Ohrožení ze strany člověka přitom paradoxně sílí právě 
kvůli mimořádné podobnosti života obou tvorů. Také orangu-
tani sexuálně dospívají až kolem patnáctého roku života a stejně 
jako u lidí trvá orangutaní těhotenství dlouhých devět měsíců. 
Vzhledem k náročnosti výchovy porodí za svůj čtyřicetiletý 

Za poslední 
století se počet 
volně žijících 
orangutanů snížil 
o devadesát dva 
procent.
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život orangutaní matka maximálně tři nebo čtyři potomky, 
jejichž život pak ohrožuje příliš mnoho nepřátel – kromě lid-
ských zbraní a strojů i nespočet tropických nemocí, parazitů 
a přirozených pralesních predátorů, jako je jinak rovněž kri-
ticky ohrožený sumaterský tygr. To vše staví nad přežitím po-
sledních několika tisíc volně žijících jedinců obrovský otazník.

Každé osmé snese smrt
„Je to doslova detektivní práce, kdy nesmíme ani na okamžik 
zaváhat. Prvořadé je nafotit důkazy. A pak s asistencí poli-
cie zasáhneme,“ popisuje Rachmad Wahyudi rozměry, které 
postupně nabrala jeho veterinární praxe na ostrově Sumatra. 
Mladý veterinář patří ke speciálnímu týmu, který si vytkl ne-
lehký cíl: změnit černou budoucnost, která se dnes rýsuje před 
původními obyvateli tamních pralesů. „Stísněná klec, hrstka 
slámy na podlaze a řetěz přiškrcený kolem krku nebo pasu,“ 
říká pan Wahyudi. „Ročně nalézáme mezi dvaceti a třiceti za-
jatými orangutany a ten obrázek vypadá bohužel velmi po-
dobně.“

Jsme v areálu mezinárodní záchranné stanice Siboulangit 
ležící hluboko v džungli, kilometry daleko od obydlí nejbliž-
ších vesničanů. Odtud vyrážejí tři terénní skupiny Wahyudiho 
spolupracovníků, pohybujících se následně po celé Indonésii.

Na začátku orangutaního otroctví je většinou zabití dospělé 
matky chovající mládě farmářem. Mládě se spolu s kočkami 
či psem stává roztomilým domácím mazlíčkem, když ale do-
roste do puberty a stane se nezvladatelným (orangutani jsou 
v průměru třikrát silnější než lidé), končí za dráty a na řetězu 
mimo dosah okolí.

„Pracujeme s informacemi od lidí, místních úřadů i policie, 
bohužel ale právě mocní lokální politici či policejní a armádní 
předáci tvoří sedmdesát procent orangutaních věznitelů,“ říká 
dr. Wahyudi. „Jistě, je to nelegální hrozí jim několikaletý kri-
minál a vysoké pokuty. V současné Indonésii však ale zatím 
pořád jen o vytouženou teorii.“

Řada majitelů orangutaního mláděte jde do rizika postihu 
s tím, že odrostlého jedince pak vrátí dobrovolně na úřadě, 
za což mají dnes zaručenou beztrestnost (ve snaze potlačit dří-
vější praxi, kdy majitelé nechávali odrostlé „mazlíčky“ utratit). 
Soudy, které by měly obchod s primáty postihovat, jsou navíc 
v praxi často zkorumpované a podřízené vůli lokálních guver-
nérů. Ačkoli několik nepodmíněných rozsudků a vyšších pokut 
padlo, skutečně odstrašující efekt pro případy farmářské střelby 
či pytláckého odchytu v chudé zemi nemají.

Strážci palmových plantáží mají často od majitelů nařízeno 
nekompromisně střílet „škodnou“. Malí orangutani jsou navíc 

kudy na nový Zéland? (Vykácená část národního parku Gunung leuser)
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lukrativním zbožím, za něž se na černém trhu jihovýchodní 
Asie platí v přepočtu mezi dvaceti a třiceti tisíci korun, což 
v sumaterských podmínkách mnohdy znamená celoroční ob-
živu průměrné venkovské rodiny. Pro orangutaní mládě je ov-
šem vražda matky natolik traumatizujícím zážitkem, že násle-
dující měsíce přežije jen zhruba jedno z osmi zajatých mláďat, 
ostatní umírají ještě po cestě na černý trh či těsně po ní.

Tygře, tygře, žhavě žhneš
Být vše, jak příroda naplánovala, čekalo by sedmiletého Huga 
v nejbližších měsících loučení s matkou a start dospělého ži-
vota. Jde o bolestný moment – do té chvíle se ti dva neoddělí 
ani na okamžik. Na druhou stranu přísně samotářský styl ži-
vota je orangutanům vlastní a dříve či později by touha po svo-
bodě zlomila strach ze samoty i u Huga. Podmiňovací způsob 
je tu namístě – konkrétně v tomto případě se obvyklý scénář 
už nenaplní.

Hugovu matku zastřelili před třemi lety vesničané poté, co 
se odvážila přiblížit k palmovým plantážím na okraji pralesa, 
k mláděti sedícímu bezradně u mrtvého těla pak kdosi zavolal 
místní policii. Kdyby se teď měl do džungle vrátit Hugo sám, 
dlouho by nepřežil. Zatím totiž ani zdaleka nepochopil všechna 
její nebezpečí, mezi stovkami listů a rostlin nedokáže rozlišit 
výživné od těch jedovatých, mateřská výchova skončila v polo-
vičce. Zavřený v kleci spolu s dalšími opičími sirotky patří Hugo 
přesto mezi šťastnější zástupce svého druhu – především kvůli 
naději, že jednoho dne bude mít díky snaze týmu Rachmada 
Wahyudiho možnost vrátit se zpět. „Většinou trvá cesta zpět 
roky a úspěch není nikdy zaručen. Tam venku už jim nikdo ne-
poradí,“ rozpřahuje ruce pan Wahyudi. „Ale ta naděje rozhodně 
stojí za to.“ Veterináři ze záchranného týmu se pro Huga, stejně 
jako pro padesátku dalších orangutanů žijících v odlehlém areá- 
lu horského centra Siboulangit, stali klíčovým spojencem při 
složitém návratu domů. Obří klece zdejšího areálu představují 
mezistupeň mezi zajetím a volným životem v džungli.

„Snažíme se držet je tu v co nejmenším kontaktu s lidmi,“ 
říká pan Wahyudi. „Celá zóna je speciálně navržená tak, aby 
co nejvěrněji simulovala přirozené podmínky života v džungli,“ 
ukazuje k obrovským klecovým konstrukcím tyčícím se až k vr-
cholkům okolních stromů. Právě v nich personál navozuje nej-
různější situace z přirozeného prostředí. Ovoce, mladé lístky ani 
další potravu ošetřovatelé nikdy neservírují klasicky, ale speciál-
ním otvorem ze stropu konstrukce, což každého z orangutanů 
nutí vyšplhat se po improvizovaných větvích do několikamet-
rové výšky. „Nejde zdaleka jen o potravu, tady se většinou vů-
bec poprvé setkávají s dalšími orangutany. V zajetí jsou v drtivé 
většině případů sami,“ vysvětluje další z místních ošetřovatelů.

Několik týdnů až měsíců po příjezdu do Siboulangitu stráví 
orangutani v karanténě a nejrůznějšími vyšetřeními, teprve 
potom začíná „výcvik“ – pečlivě dávkované fyzické cvičení 
a jiné dovednosti, například simulace stresu z nebezpečí hro-
zícího každému obyvateli džungle. To se dělá například tak, 
že na sebe ošetřovatelé navléknou věrný kostým tygra – nej-
nebezpečnějšího predátora indonéské divočiny. Setkání s ním 
probíhá vždy v přítomnosti minimálně jednoho zkušeného zví-

řete, které má strach z šelmy zafixovaný už z džungle. Ostatní 
jej při útěku do korun stromů následují.

Hnízdo ve větvích
Práce ošetřovatelů siboulangitského centra znamená často 
čtyřiadvacetihodinový úvazek. Nejmenší z obyvatel vyžadují 
nepřetržitou pozornost, pravidelný přísun mateřského mléka 
z lahve a obvykle také útěchu v podobě objetí či společného 
uléhání po boku ošetřovatelů přímo v jejich postelích, což byl 
i případ dnes už odrostlého Huga.

Přes veškerou snahu pana Wahyudiho a dalších ošetřovatelů 
přitom platí, že Hugo ani ostatní se nikdy nenaučí vše, co by 
měli znát. V deštných pralesích indonéského ostrova Sumatra 
existují stovky nejrůznějších rostlin, s nimiž se orangutani při 
vyhledávání potravy setkají, a personál je může jen sotva naučit 
znát všechny. „Funguje tu opět inspirace od starších a většinou 
platí, že ani v přírodě nejedí to, co jim tu neukážeme,“ říká ve-
terinář. Orangutani si navíc pro odpočinek v korunách stromů 
splétají hnízda z větví, vzhledem k neustálému pohybu za po-
travou nejméně jedno denně. Speciální dovednosti při jeho 
stavbě a používání přírodních nástrojů, jako je třeba tenoučký 
klacík k vytahování šťavnatých termitů z jinak nedobytného 
termitiště, to vše jsou klíčové znalosti samotářského orangu-
taního života, jež lze jen těžko předat člověkem.

A škála potřebných dovedností jde mnohem dále. Vědci 
v průběhu uplynulých desetiletí popsali nespočet orangutaních 
projevů řadících se mezi specifické kulturní znalosti jednotli-
vých opičích populací. Orangutani jsou dnes poslední ze čtve-
řice největších primátů, u nichž zbývá prokázat vědomé uží-
vání rostlinných látek jako přírodních léčiv. Podle mnohých je 
však hledaný nezvratný důkaz spíše formalitou. Vědomé užití 
některých běžně nevyhledávaných látek dokládá nejen dlou-
hodobé pozorování v terénu, ale například i zdravotní bilance 
divokých oproti do přírody navráceným jedincům, kdy ti druzí 
statisticky trpí daleko více a vleklejšími chorobami.

Každý úspěch či neúspěch 
úkolu, který si vytkl tým 
ošetřovatelů v  areálu Sibou-
langit, proto sleduje celý od-
borný svět. Nejde tu přitom 
jen o složité programy na re-
habilitaci orangutaních si-
rotků, ale především o snahu 
o to, aby se nalezenci měli vů-
bec kam vrátit.

Kde leží klíč
Na tu listopadovou noc Yetno 
nikdy nezapomene. Obří bles-
ková povodeň spláchla tehdy 
před sedmi lety celou jeho 
rodnou vesnici, on sám přišel 
o roky dostavovaný domek. Ži-
vel rval po cestě z břehů stromy 
i kusy zeminy, přívalová vlna 

mládě je lukrativní 
zboží. na černém 
trhu v asii se prodá 
v přepočtu za dvacet 
až třicet tisíc korun, 
což stačí pro obživu 
rodiny na rok.
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strhla většinu domů, stavěných tady v Bukit Lawangu tradičně 
ze dřeva s minimem cihel, a Yetnovi samotnému se se ženou 
podařilo jen zázrakem na poslední chvíli utéct. Celková bilance 
bere dech – v tisícihlavé vesnici si voda vyžádala na dvě stě še-
desát životů.

Viník masakru se objevil po opadnutí vod: na obou březích 
řeky se kupil nespočet obrovských opracovaných klád, které 
přívalová vlna strhla z nelegálních skládek na různých mís-
tech parku. Právě tyto klády strhly většinu domů i lidí do roz-
bouřeného koryta. „Musí se opravdu stát taková tragédie, aby 
si lidé uvědomili, jak zničující ten postoj k pralesu je?“ říká 
na břehu dnes klidné horské říčky pětatřicetiletý Yetno. „Lidé 
tu dávno ztratili k přírodě respekt a ona jim to touhle drastic-
kou cestou vrací.“

Sám Yetno se prý jako zaměstnanec národního parku obe-
pínajícího hranice vesničky Bukit Lawang snaží už patnáct 
let o změnu. Většina Sumatřanů, jejichž palmové, tabákové 
či gumovníkové plantáže olizují hranice džungle ze všech 
stran, považuje prales za potenciální místo pro rozšíření svých 
polí. Orangutani a další opice vylézající ke šťavnatým plodům 
za hranicí lesa jsou, jak už bylo řečeno, jednoduše „škodná“. 
Národní park sice ve vesnici zřídil informační centrum nabí-
zející vesničanům i zdejším školám vzdělávací programy, ja-
kož i bezplatný přístup ke třiceti internetem vybaveným počí-
tačům, tu skutečnou změnu však podle průvodce nepřinese nic 
jiného než fakt, že se ochrana parku a jeho existence začnou 
místním vyplácet.

Klíč k záchraně světově unikátního ekosystému, jehož roz-
loha se neustále zmenšuje a nedávno klesla pod hranici milionu 
hektarů, leží podle přesvědčení místních především v dalším 
příchodu návštěvníků odjinud. Usedlíkům samotným sli-
buje turistický ruch v deštných pralesích a jejich okolí lákavou 
možnost přivýdělku, turisté zároveň často kontaktují meziná-
rodní ochranářské organizace s nabídkou finanční pomoci. Ta 
je bezpochyby namístě, ekologické programy samotné indo-
néské vlády jsou hluboce podfinancované a situaci donedávna 
například komplikoval i fakt, že klíčový Národní park Gunung 
Leuser se z poloviny nachází na nechvalně proslaveném území 
Aceh, které s jakartským centrem země vedlo až do poloviny 
minulé dekády vleklý a krvavý konflikt o nezávislost.

Nicméně situace nevypadá zcela beznadějně. Na ochranář-
ských a osvětových projektech se v sumaterském Národním 
parku Gunung Leuser podílejí státní i neziskové organizace 
z Austrálie, Spojených států, Kanady, Švýcarska, Německa 
a dalších evropských zemí. Podobně širokou podporu si získal 
i projekt veterinárního centra pro návrat orangutaních zajatců 
do divočiny, jehož obdoby fungují také na rozlehlejším území 
sousedního ostrova.

Pokud jde o samotnou vesnici Bukit Lawang: teď, v době do-
znívající evropské zimy, jsou sice místní penziony poloprázdné, 
po několikaletém útlumu způsobeném povodní se však do od-
lehlé krajiny severní Sumatry v průběhu jara a především letních 
měsíců začínají sjíždět každoročně stovky dobrodruhů a příro-
dovědců z Evropy, Austrálie a mnoha dalších koutů planety.

Z očí do očí
Nad příkrými stráněmi parku Gunung Leuser se stahují mraky, 
přesto je cítit, že období dešťů pomalu odeznívá. Prales bzučí 
tisíci zvuků a devadesátiprocentní vlhkost vzduchu prostupuje 
všechny svršky na těle. Po kroutících se liánách visících ze 
stromů lezou třícentimetroví mravenci, obří černé stonožky 
i všudypřítomné pijavice. Éterem se nese monotónní pištění 
makaků. „Ticho a nehýbat,“ sykne Yetno a mizí v neprostupné 
bariéře keřů. Nedlouho poté se vrací a vybízí naši čtyřčlennou 
skupinku k opatrnému následování.

Pak se náhle pár metrů před ním zavlní větve vzrostlého ce-
dru a mezi listy se objeví černý obličej dospělé orangutaní sa-
mice. A hned v další vteřině se ukáže, že spolu s maminkou po-
zoruje skupinu vetřelců i mládě držící se křečovitě jejího kožichu. 
Oba páry černých očí jsou naprosto klidné a cizince si měří zví-
davým pohledem od hlavy k patě. Orangutaní mládě se v jed-
nom okamžiku odváží chytit se nejbližší větve a popolézt blíže 
k pozorovatelům, matka jej však hbitým pohybem okamžitě sta-
huje zpět k sobě. Ještě jeden pohled do očí a během vteřiny mizí 
oba v neprostupných korunách okolních stromů.

Jde sotva o několik vteřin, majestátnost největšího stromo-
vého zvířete světa, stejně jako jeho až neuvěřitelný klid a lad-
nost jsou však skutečně ohromující. Několikahodinový po-
chod do nitra pralesa přitom nabízí ještě několik podobných 
setkání včetně dobrodružnějších momentů v podobě útěku 
před v dálce spatřenými mohutnými samci. Rychlý ústup je 
samozřejmě čistou prevencí, ve skutečnosti by měl člověk jen 
málo šancí utéci. Orangutaní ataky na pralesní turisty jsou 
však naprosto výjimečné a prozatím skončily maximálně ukra-
deným batohem.

Pět let staré odhady, podle nichž zmizí poslední cípy su-
materské džungle obývané orangutany do deseti let, se zatím 
nenaplňují. Tempo ilegálního kácení se podle největší světové 
organizace World Wildlife Fund díky mezinárodnímu tlaku 
snižuje a indonéská vláda, předsedající tento rok asijské ob-
době Evropské unie ASEAN, dělá podle pozorovatelů vše pro 
to, aby svůj obraz ve vztahu k mizející divočině změnila. Tím 
ale dobré zprávy pro tuto chvíli končí: doposavad provedené 
změny jsou více či méně jen kosmetické. Osud indonéských 
„lidí z lesa“ se tak skutečně může už brzy naplnit. X

V jakartské zoo se o zachráněné orangutany stará Ulrike von 
Mengden dodnes a ve svých 96 letech se těší výbornému zdraví. 
Současný stav populace volně žijících orangutanů sumaterských lze 
jen obtížně odhadnout; dohledatelné číslo je z roku 2004, kdy jich 
bylo 7300. Mezinárodní svaz ochrany přírody tento údaj uvádí 
v Červeném seznamu ohrožených druhů jako poslední ověřený. 
Úbytek pralesa způsobený požáry a kultivací půdy ale každým 
rokem počty orangutanů snižuje. Boj s korupcí a s pytláky je i při 
nejlepší vůli mezinárodních autorit běh na dlouhou trať a pozor-
nost, která by situaci zásadněji změnila, se stále nedaří vzbudit.
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TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT.CZNAJDETE NÁS NA:

NOVÝ SEAT IBIZA
VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ

POŘIĎTE SI NOVOU IBIZU S VÝHODOU AŽ 60 200 Kč A 5LETOU ZÁRUKOU ZDARMA.
Vyberte si tu nejlepší Ibizu. Pro sport. Pro rodinu. Pro život. Pokaždé získáte to nejlepší – sportovní dynamiku s mimořádnou bezpečností, bohatou výbavou
a inovativními technologiemi. Navíc si díky barevným paketům budetemoci nový SEAT Ibiza vyladit přesně podle sebe. V každém zmodelů SEAT Ibiza najdete
to nejlepší, ať už hledáte elegantní Ibizu 5D, sportovní SC nebo skutečně prostorné ST kombi. OTESTUJTE U SVÝCH PRODEJCŮ SEAT.

Kombinovaná spotřeba paliva od 3,7 do 6,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 97 do 145 g/km.
Akce platí do 31. 3. 2016. * V případě využití možnosti výkupu starého vozu na protiúčet získáte zároveň
s financováním nového vozidla Ibiza 5D, SC nebo ST (výbavový stupeň Style pro všechny karosářské
varianty) se SEAT Financial Services a příplatkovou výbavou Paket Technology Style výhodu 60 200 Kč
a 5letou záruku zdarma. Více informací naleznete na www.seat.cz. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

S NÁKUPEM VOZU ZÍSKÁTE:
/ zvýhodnění až 40 200 Kč
/ bonus 20 000 Kč při odkupu vozu
/ záruku na 5 let

Pokud využijete možnosti výkupu
vašeho stávajícího vozu na protiúčet,
získáte nový SEAT Ibiza s výhodou až
60 200 Kč se SEAT Financial Services.
Navíc získáte 5letou záruku zdarma.*

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

60 200Kč
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47
15
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měSto, ktEré 
nikdy nESpí 

na VaVřínEch
new york se 

velmi rychle mění 
a dál nepřestává 

fascinovat, i když 
jinak, než byli 
jeho obyvatelé 

a návštěvníci zvyklí
mar E k ŠVE H la /  foto matěj stránský

sklady a pražírny kávy  

vystřídal luxus. (Dumbo)
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h
istorické momenty se někdy odehrávají na zcela 
nepravděpodobných místech. V  případě New 
Yorku třeba v jedné ze základních škol ve čtvrti 
Chelsea. První prosincový čtvrtek se tu sešly asi 
tři stovky lidí reprezentujících tu část Ameriky, 
které není těžké uvěřit, že chce měnit své město 
a možná i svět k lepšímu. Teď chtějí vzdát hold 
jednomu ze svého středu, který to ve své touze 

měnit věci kolem sebe k lepšímu dotáhl daleko. A to přesto, že 
nedělá politiku ani nevydělává velké peníze, neudělal nic, bez 
čeho by se lidé v Americe, New Yorku, a dokonce ani v Chelsea 
samotné neobešli, a mimo jeho čtvrť a už vůbec mimo město 
jeho jméno skoro nikdo nezná.

Ten muž se jmenuje Robert Hammond (44) a během ve-
čera mu sál několikrát bouřlivě zatleská, bude mu aplaudovat 
vestoje a sám Hammond bude polykat slzy dojetí. Šéfka sekce 
plánování newyorské radnice a přední členka zdejší administ-
rativy Amanda Burdenová o Hammondovi řekne, že je jedním 
z nejpozoruhodnějších lidí, jaké kdy potkala. Nebo že Robert 
Hammond je skvělý muž s otevřeným srdcem, který hluboce 
věří v důležitost své sousedské komunity. Tím bude nasazená 
emoční laťka, již budou přítomní z úcty k Robertovi ochotně 
překonávat. Proč to všechno? Robert Hammond se zasloužil 
o vznik jednoho ze symbolů dnešního New Yorku, podle mno-
hých nejpůsobivějšího města na Zemi, do kterého se nejezdí 
za památkami, ale za životem. Města, kde se život v posledních 
letech pronikavě mění.

Inovátorské ambice Roberta Hammonda nikdy nepřesáhly 
hranice Chelsea, přesto právě on má s proměnou Velkého ja-
blka, jak se městu taky přezdívá, hodně společného. Rodák 
z Texasu, který si v osmdesátých letech ze zvědavosti usmyslel 
navštívit Sovětský svaz, se později nastěhoval do New Yorku, 
kde jednou na schůzce občanské rady (jsou rozeseté po ce-
lém městě a řeší nejrůznější problémy v sousedské komunitě) 
narazil na Joshuu Davida. Oba se shodli, že by se měla za-
chránit stará rezavějící konstrukce tzv. High Line, nadzemní 
vlečky táhnoucí se přes dva kilometry napříč průmyslovou částí 
Chelsea. Po ní dřív ve výšce asi pěti metrů nad zemí jezdil 
vlak a do místních podniků zavážel suroviny a odvážel zboží. 
Od roku 1980 se ale vlečka nepoužívala, a zatímco se město od-
hodlávalo k jejímu zbourání, zarostla nálety divokých rostlin.

Když se Robert Hammond (tehdy konzultant u firmy Ernst 
& Young) a Joshua David (novinář na volné noze) rozhodli, 
že se pokusí o její záchranu, byl už na High Line vydaný de-
moliční výměr tehdejšího starosty Rudyho Giulianiho. „Ne-
měli jsme plány, peníze ani zkušenosti,“ říká Hammond. „Proto 
jsme potřebovali mít za sebou další lidi, vybudovat vlivnou sku-
pinu.“ Lokální politici, které začali obcházet, chtěli vidět, jak 
má High Line do budoucna vypadat, oba muži ale v ruce nic 
neměli, pouze obrázky podobného projektu v Paříži. Zpřes-
ňovali tedy svoji představu a sháněli známé lidi, kteří by jim 
pomohli protlačit vizi do novin.

Dva roky lobbovali na radnici, až do odchodu Giulianiho 
však neměli šanci. Bývalý starosta měl jako prioritu rozprodej 
městského majetku a vstřícnost k investorům. Navíc majitelé 

okolních domů a pozemků pod rezatou konstrukcí porostlou 
keři a vysokou trávou žádali o její zbourání od osmdesátých let, 
protože měli pocit, že snižuje hodnotu jejich majetku. „Naděje 
nám svitla v okamžiku, kdy bylo jasné, že se novým staros-
tou může stát demokrat,“ říká Joshua David. Favorita na vítěz-
ství Michaela Bloomberga kontaktovali už během jeho volební 
kampaně. „Viděli jsme, že se mu nápad líbí, nebyli jsme si ale 
jistí, jestli bude ochotný zrušit už vydaný demoliční výměr,“ 
vzpomíná David. Po nástupu Bloomberga se jednalo rok a věc 
se nakonec povedla. Město dalo na záchranu High Line obrov-
skou částku šedesát milionů dolarů a do nově založené orga-
nizace Přátelé High Line se začaly hrnout návrhy na renovaci.

V roce 2009 byla High Line otevřena pro veřejnost a vý-
sledek je ohromující. Z velmi vkusně opravené dráhy se stala 
jedna z hlavních atrakcí New Yorku, kam se dnes hrnou davy 
místních i turistů. Autoři se snažili zachovat její původní ráz, 
zůstaly tedy vlakové koleje, které ale nijak nepřekážejí v pro-
cházce. Na konstrukci dál roste tráva, keře a malé stromy. Na-
hoře je spousta laviček, dřevěných lehátek k odpočinku, malé 
venkovní kino, kavárny, průhledy do okolních ulic udělané jako 
malá divadla s hledištěm pro diváky. Dojem z města je během 
procházky po High Line úplně jiný, klidnější, víc nezúčastněný, 
pozorovací. Tedy pokud nevyrazíte nahoru například v sobotu 
odpoledne, kdy místy jen dva metry široký chodník nelze kvůli 
davům souvisle projít.

Velká změna se však děje i ve čtvrti kolem. Podél trasy se vý-
razně zvýšila hodnota domů. Stavějí se nové, otevírají se gale-
rie, obchody – pro turisty i místní. Turistické servery nabízejí 
speciálně hotely kolem High Line. Oblast si přitom zachovává 
newyorsky rozmanitý ráz: dál ji tvoří směsice nových a starých 
domů, naleštěných výloh s omšelými zákoutími, drahých ob-
chodů s levnými, drahých bytů s příjemně omšelými ulicemi 
města se starým rozvrzaným metrem. Po počáteční peněžní in-
jekci od města žije dál High Line z peněz soukromých dárců, 
které se organizaci Přátelé High Line podaří vybrat. (Je to prav-
děpodobné: obyvatelé New Yorku jsou zvyklí přispívat na údržbu 
svého města dobrovolně, což dokládá i příklad největšího měst-
ského parku – Central Parku –, jehož rozpočet platí ze tří čtvrtin 
občané dobrovolnými dary a jen čtvrtina jde z města.)

Právě v  čele Přátel High 
Line Robert Hammond až 
do prosince stál. Teď odchází 
(proto oslava), od ledna chce 
nějaký čas meditovat v indic-
kém Rišikéši a pak se uvidí. 
Plány prý zatím nemá, i když 
jeho sousedi v Chelsea mu to 
nechtějí uvěřit. Pro ně je vzo-
rem mimořádně průbojného, 
schopného chlapíka, který 
o nabídky nemůže mít nouzi.

Americká revoluce
High Line není jen neob-
vyklý, designérsky vyšperko-

rozpočet central 
parku platí ze tří 
čtvrtin občané 
dobrovolnými 
dary a jen 
čtvrtina jde 
od města.
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vaný park nabízející netradiční zážitek z města, které „nikdy 
nespí“. Je spojnicí starého New Yorku s novým, který se do-
slova mění před očima.

V roce 1990 evidovala newyorská policie v průměru sedm 
vražd nebo pět set patnáct ukradených aut denně a návštěv-
níci města dostávali běžně radu, aby do legendárního Central 
Parku chodili jen ve dne a do severní části v oblasti Harlemu 
ani ve dne. New York byl vyhlášený špinavými, nebezpeč-
nými ulicemi, kde něco jako kultivace veřejného prostoru prak-
ticky neexistuje. Časy se ale mění. Letos newyorská policie 
eviduje méně než jednu vraždu denně, krádeže aut se snížily 
více než desetkrát a péče o veřejný prostor v posledních letech 
řadí New York mezi nejprogresivnější města po bok Vancou-
veru, Kodaně, Amsterdamu. Central park už dávno nebudí 
hrůzu a ženy s kočárky je možné potkat i v harlemské části až 
do pozdních hodin.

Co se tu vlastně stalo? Příběh proměny New Yorku začal 
s příchodem starosty Rudyho Giulianiho v lednu 1994. Giuliani 
měl sice téměř nulové porozumění pro dnešní politiku kultivace 
veřejného prostoru, rozjel ale nekompromisní boj s kriminali-
tou, kdy začal trestat i sebemenší porušení zákona či městských 
vyhlášek. Vysloužil si kritiku za policejní represe hlavně v čer-
nošských čtvrtích, nicméně kriminalita začala rapidně klesat.

Po Giulianim měli Newyorčané opět šťastnou ruku. Po bo-
jovníkovi se zločinem si zvolili – jak mnozí říkají – geniálního 
manažera a nositele chytrého rozvoje, sedmého nejbohatšího 
člověka Ameriky Michaela Bloomberga, který je pod dnešní 
proměnou podepsaný. Dříve demokrat, později republikán 
Bloomberg je známý vstřícnými postoji k imigrantům, homo-
sexuálním sňatkům, svobodě žen podstoupit potrat či požadav-
kem na větší kontrolu držení zbraní. To jej řadí v Americe k li-
berálům, mezi konzervativce ho naopak směruje jeho vstřícnost 
k byznysu a přesvědčení, že by politici neměli nechávat dluhy. 

Bloomberg dokázal najmout velmi schopné, často mladé, 
moderně uvažující lidi z byznysu nebo nonkonformisty a dal 
jim prostor pro prosazování nové vize města, kterou si neu-
stále zpřesňoval. 

Jedním z tohoto týmu je i architekt Alex Washburn, šéf 
skupiny urbanistických designérů na newyorské radnici. Ně-
kolik kilometrů do práce na Manhattan jezdí z Brooklynu 
přes most na kole, v rozlehlé kanceláři typu open space visí 
od stropu tibetské modlitební praporky, na stolech stojí mo-
dely vysokých domů, zdi jsou polepené kresbami nových ná-
vrhů ulic. Právě tady se vymýšlí, jak zlepšit veřejný prostor 
v New Yorku, nejnověji třeba jednu z rušných ulic na nábřeží 
v Bronxu, na jejíž zklidnění chce dát radnice sedmdesát mi-

Ulice z nové perspektivy. (jeden z „amfiteátrů“ na High line)
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lionů dolarů. Washburnova kancelář navrhuje zúžení silnice, 
na chodníky vysázet zeleň a prostor oživit několika jezírky, 
do nichž se má svést voda z řeky.

Rozhovor s mužem, který na formování těchto míst dohlíží, 
je povznášející zážitek. Washburn nadšeně líčí, jaké štěstí je pro 
něj pracovat v administrativě New Yorku a jak důležitou práci 
pro svoje město dělá. „New York soutěží na globální úrovni 
s Londýnem nebo Hongkongem a kvalita veřejného prostoru 
je důležitý element, který zvyšuje naši konkurenceschopnost,“ 
říká. I do jeho kanceláře se hlásí experti z různých koutů světa 
a Washburn je přesvědčen, že o jejich zájmu rozhoduje právě 
schopnost radnice udělat město lepším pro život jeho obyvatel.

Z pohledu velkoměstských urbanistů v Německu či Dánsku 
se za touto snahou skrývají staré osvědčené recepty, v Americe 
hodně z toho ale zní jako revoluce. Především heslo Bloom-
bergových lidí, že ulice musí víc patřit chodcům a cyklistům. 
V zemi, kde nejpřirozenější pohyb je ten v autě a kde stará do-
sloužilá zástavba vždy ustupovala nové, „lepší“, najednou začalo 
její nejlidnatější město ve velkém ubírat prostor autům, rozši-
řovat chodníky a zavádět cyklistické pruhy na silnicích. Dnes 
má New York bezmála tisíc kilometrů cyklostezek, třikrát víc 
než před pěti lety. Budují se velkorysým způsobem – jsou široké 
a cyklisty odděluje od aut zvláštní vyšrafovaný pruh. Zavírají 
se části náměstí nebo ulic, kam radnice umísťuje lavičky nebo 
častěji malé stolky s židlemi, které se dají libovolně přenášet. 
Návštěvník si napřed není jist, jestli náhodou nepatří nějaké 
kavárně, brzy ale zjistí, že si na ně může podle chuti sednout 
a posvačit sendvič, jejž si koupí v bistru naproti.

Stavbu cyklostezek či zavírání ulic radnice probírá s míst-
ními komunitami a  majiteli obchodů a  dalších podniků. 
I proto, že od nich vybírá speciální daň, jejíž výtěžek jde právě 
do proměny veřejného prostoru. Kritici napřed argumentovali, 
že méně prostoru pro auta a nemožnost zaparkovat připraví 
obchody o zisk. „Hlavní argument byl – když dostanete auta 
z ulice, lidé nepůjdou nakupovat a obchody zkrachují. To se 
však nestalo. Během dvou let se jim naopak zdvojnásobil ob-
rat a o sto sedmdesát procent lidí víc nakupuje,“ vysvětluje ar-
chitekt Martin Barry, který se proměnou veřejného prostoru 
zabývá.

Under the bridge
Změny se zatím týkají hlavně Manhattanu, kde je nejvíc pod-
niků, radnice proto vybere nejvíc peněz, jež pak má na pro-
měnu veřejného prostoru. Dají se ale najít i hluboko v Brook-
lynu, kam běžný turista nepřijde. Jako třeba na konečné metra 
linky 3, které se říká New Lots Avenue. Metro tady jezdí nad 
zemí, pod ním jsou rušné ulice, levné obchody, jídelny s pizzou, 
krámky s kávou. Kdysi tu žila židovská střední třída, kvůli kri-
minalitě se ale středostavovští usedlíci odstěhovali pryč a domy 
osídlili přistěhovalci z Jižní Ameriky nebo chudší černoši. Ko-
lem metra se prodávaly drogy a postávaly prostitutky. Každý, 
kdo nebyl jejich zákazník, tudy rychle prošel pryč. Majitelům 
místních obchodů pověst místa vadila a rozhodli se využít na-
bídky newyorské radnice, že pomůže místním komunitám po-
dobné místo změnit. Podmínka je, aby o to lidé sami projevili 

zájem. A to se stalo. „Před třemi lety jsme se dali dohromady 
a požádali radnici o pomoc. Bylo to snadné, radnice s námi 
ochotně spolupracovala,“ říká Artie Malonely, jehož rodina 
tady už několik generací vlastní malé řeznictví s rozvozem 
domů.

Čtenář nemůže čekat nějakou zásadní revitalizaci místa, tak 
to v New Yorku většinou nechodí. Spíš jde o drobné úpravy, 
a když zafungují a pomohou změnit život, tak se na ně nabalují 

Dá se takhle bruslit v londýně nebo Hongkongu? (Central Park)
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další aktivity místních obyvatel a živnostníků. Na New Lots 
Avenue radnice zavřela část ulice pro auta, přivezla velké kvě-
tináče a kamenné kvádry na ohrazení místa, lavičky a sluneč-
níky. Vznikla skromná pěší zóna, kde místní mívají vánoční 
stromek nebo třeba pěvecké vystoupení dětí ze školy. Policejní 
kamera, častější kontroly a lepší osvětlení pod železnou kon-
strukcí metra vyhnaly drogové dealery jinam. Radnici to stálo 
několik milionů a změna je podle místních pronikavá. Výrazně 

ubyla kriminalita, zmizely drogy i prostituce a obchody mají 
víc zákazníků.

Právě na podobných aktivitách jsou tyto zásadní změny za-
ložené. Kdo chce ale vidět dnešní proměnu New Yorku, ne-
musí pátrat po zastrčených kouscích ulic osázených sluneč-
níky a židlemi na sezení nebo se nechat přejet neosvětlenými 
cyklisty řítícími se po nových cyklotrasách. Asi nejlepší je zů-
stat na začátku Brooklynu, v oblasti, kde se stýkají Brooklyn-

Dá se takhle bruslit v londýně nebo Hongkongu? (Central Park)
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ský a Manhattanský most. Kdysi tu bývala průmyslová oblast. 
Zdejší cihlové stavby sloužily jako pražírny kávy, sušírny ta-
báku, sklady zboží dovezeného lodní dopravou či malé továrny. 
Když v sedmdesátých letech minulého století místní provozy 
zanikaly, začali domy obsazovat umělci a další nonkonformisté, 
kteří tu postupně otevírali ateliéry a budovali si levné bydlení 
ve velkých továrních halách. Největší zlom pak přišel v devade-
sátých letech, kdy nájmy bytů a ateliérů na Manhattanu začaly 
rychle stoupat. Oblast zvanou Dumbo (Down Under the Man-
hattan Bridge Overpass) osídlila další vlna nájemníků, kteří 
pak odolali očekávanému tlaku velkých investorů a za Bloom-
bergovy vlády prosadili Dumbo na seznam chráněných histo-
rických oblastí, což znamená i možnost dotací od města.

Návštěva je docela zážitek. Staré industriální cihlové domy 
ze začátku 20. století se krčí pod mohutným Manhattanským 
mostem, který silně duní pod každou soupravou metra. Hned 
vedle je řeka a za ní dechberoucí výhled na mrakodrapy dolní 
části Manhattanu. Domy jsou decentně opravené, úhledný 
park s opraveným historickým kolotočem nahradil dřívější 
oplocená odkladiště a kolem se do dálky táhne nezbytný pruh 
pro běžce a cyklisty.

Pokud si návštěvník dá námahu a vyleze nahoru na most, 
může nahlédnout do velkých oken prostorných loftů, jejichž 
cena dnes v New Yorku patří k nejvyšším. Jsou tu ale i kan-

celáře, například údajně až čtvrtiny IT firem, jež nyní v New 
Yorku sídlí. Dole vznikají kavárny a obchody se zbožím, které 
ještě před několika lety bylo ve zvyku nakupovat jen na Man-
hattanu – třeba značkové oblečení nebo stylový nábytek.

Dumbo je zkrátka jedním z epicenter bohatství, jež se šíří 
dál do dalších částí Brooklynu a Queensu. Bohatství, které 
s sebou přináší bezpečí na ulicích, hezký veřejný prostor, pří-
jemné kavárny a obchody, v nichž je radost nakupovat, po-
kud máte za co. Také ovšem vyšší nájmy a ztrátu syrovosti, jíž 
chudší části New Yorku odjakživa oplývají. Syrovosti spojené 
s míšením etnik, levnými jídelnami s kávou, vaječnými send-
viči nebo pizzou za dolar, jistým nebezpečím a nepořádkem, 
ale také divokostí a dobrodružstvím. „New York je velké místo. 
Váš byt může být velmi drahý, jsou tady však míle a míle New 
Yorku, kde najdete skvělé a stále poměrně levné oblasti čeka-
jící, až je někdo objeví a nastěhuje se,“ komentuje to radniční 
architekt Washburn.

Vlastně taková místa jsou hned kousek od Dumba, protože 
New York pořád nabízí ostré kontrasty, kdy prostor mezi gent-
rifikovaným veřejným prostorem a starým New Yorkem může 
dělit jen jedna ulice, jeden blok domů. Hlavně tam, kam ne-
jezdí metro, nejsou změny tak výrazné. Těsně vedle Dumba 
opět začínají prostory, kde na Starbucks člověk nenarazí. Zato 
je tu hodně všemožných hal obehnaných ploty s ostnatými 

Zdánlivě plné město pořád nabízí spoustu volného místa... (Brooklyn)
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dráty, zarostlých zahrad, opuštěných domů, převládají chu-
dinské čtvrti s levnými samoobsluhami. Ale u dalšího mostu – 
Williamsburského, kde je snadné spojení na Manhattan – je 
další zóna obsazená střední třídou, jež se podél kolejí metra šíří 
dál do nitra Brooklynu. Kde se ve Williamsburgu začátkem 
devadesátých let platil nájem za třípokojový byt čtyři sta do-
larů, teď se platí tři tisíce. Jsou tady už schválené plány na nové 
parky podél řeky, které si město nebo spíš jeho rezidenti vy-
mohli na developerech.

O tři zastávky metra dál v oblasti zvané Myrtle a Bushwick 
je ještě mnohé při starém. Na ulici lze potkat bělocha spíš vý-
jimečně, i když večer jich v zatím jediné stylově zařízené hos-
podě pod konstrukcí metra sedí hodně. Jinak jsou tu ještě levné 
obchody a levné nájmy. Tedy levné pro ty, kdo se předtím shá-
něli po bydlení na Manhattanu. Ale láce zřejmě dlouho nevy-
drží: ceny tlačí nahoru hlavně mladí lidé, kteří se stěhují pryč 
z vedlejšího Williamsburgu, protože hledají něco levnějšího. 
„Teď platím za třípokojový byt sedmnáct set dolarů a vím, že 
příští rok už to budou dva tisíce,“ říká Peruánec Daniel, který se 
živí jako webdesignér. Má to ale i své výhody. Když se Daniel 
před sedmi lety do Bushwicku přistěhoval, občas se v jeho ulici 
střílelo, prodávaly se tu tvrdé drogy a rozmáhala se prostituce. 
S mladými bělošskými obyvateli však přichází i větší přítom-
nost policie a nějaké čtyři roky tady už noční střelbu neslyšel.

V podobné situaci je i zdejší 
umělecká komunita. Umělci, 
pro něž je nedaleký William- 
sburg (o  Manhattanu ne-
mluvě) příliš drahý, se stěhují 
do zdejších bývalých dílen, to-
váren, garáží. Jednou z nich je 
malá továrna na jehly, kterou 
si pronajala trojice chlapíků 
a pomocí jednoduchých příček 
v ní udělali asi dvacet malých 
ateliérů. Jeden si pronajímá 
performer Hiroši z Japonska, 
který do  New Yorku přišel 

před deseti lety. Za místnost bez oken o rozměrech asi čtyři 
krát čtyři metry platí čtyři sta dolarů měsíčně, což je pořád při-
jatelná cena. Má tady pracovní stůl, počítač, zvětšovák na fotky. 
„Na  Manhattanu bych za  to platil tisícovku, ve  William- 
sburgu osm set,“ vypočítává Hiroši. Vedlejší odsvěcený kostel 
byl dřív také prostor pro umělce, už se však mění na luxusní 
byty a Hiroši čeká, že to samé postihne i továrnu, kde teď tvoří.

I přes růst cen je ovšem New York pořád místem, které na-
bízí spoustu možností. Brian a Esther se přistěhovali z Minne-
soty. Ona si přivydělává hlídáním dětí, on učí a pomáhá v di-

teď mám nájem 
za třípokojový byt 
sedmnáct set dolarů 
a vím, že příští rok 
už to budou dva 
tisíce.

... kam jednou dorazí cyklisté a jejich stezky.



32 speciál | rEsPEkt na CEstáCH

vadle. Společně si v Bushwicku pronajali garáž, kde pořádají 
výstavy a malé koncerty pro mladé nonkonformisty, jako jsou 
oni sami. Do jejich garáže se vstupuje rovnou z ulice, vejde se 
sem tak maximálně padesát lidí. Nájem platí čtrnáct set pade-
sát dolarů měsíčně. Část se vybere na dobrovolném vstupném, 
část uhradí díky prodeji piva, které dostávají levně od místního 
brooklynského pivovaru. Zbytek dotují ze svého. Zatím mají 
nájemné na pět let, pak se prý uvidí, jejich prostor by ale mohl 
vydržet, protože je v běžném domě, kde se lofty udělat nedají.

Čas pro ombudsmana
Postupná proměna čtvrtí v  New Yorku, jejich obsazování 
střední třídou, bohatnutí a  vytlačování chudších lidí však 
není fenoménem posledních let pouze v Brooklynu. Dělo se 
to o něco dříve i na Manhattanu. Dnes vyhlášená, velmi žá-
daná čtvrť East Village v dolní části ostrova vypadala ještě 
v sedmdesátých letech minulého století podstatně jinak. Vy-
soká kriminalita vyháněla starousedlíky a domy s nízkými ná-
jmy lákaly spíš přistěhovalce, mimo jiné i z východní Evropy. 
Majitelé domů nevydělávali a řada z nich nechala svou nemo-
vitost zapálit, aby dostala aspoň peníze od pojišťovny. Město 
pak muselo torza domů strhnout, a protože se nic nového ne-
vyplatilo stavět, pozemky mezi domy zůstaly volné. Místní si 
je postupně zabrali a udělali si z nich malé komunitní zahrady.

O čtyřicet let později je situace úplně jiná. East Village je 
velmi žádaná čtvrť s vysokými nájmy a astronomicky drahými 
pozemky. Komunitní zahrady odolaly tlaku Rudyho Giulia-
niho na rozprodej pozemků investorům a Bloomberg je uznal 
za unikátní městskou subkulturu, kterou je dobré zachovat. 
Město je zařadilo mezi městské parky a spravují je místní ne-
ziskové organizace. Někde místní pěstují zeleninu, někde roste 
jen tráva, keře, stromy, někde mají dětské hřiště, altán. Všude 
jsou křesla, židle, na nichž se majitelé klíčů (členové komu-
nity) a jejich kamarádi scházejí. Zahrady jsou totiž oplocené, 
zamčené a bedlivě střežené.

Komunitní ráz kolem zahrad ale není jediný způsob, jak 
lidé v East Village čelí proměně v luxusní drahou čtvrť. Ze 
sedmdesátých a osmdesátých let, kdy město zoufale shánělo 

odpovědné vlastníky, jsou majitelem řady domů jakási bytová 
družstva, kde se platí pouze náklady na údržbu. Město má 
také vyhlášky, podle nichž se staré nájemní smlouvy smějí 
zvyšovat jen velmi pomalu, starousedlíci proto platí regulo-
vané nájmy, které jsou dvakrát nebo i čtyřikrát nižší než tržní 
nájmy. Způsobuje to samozřejmě zlou krev. Majitelé hledají 
cestu, jak letité smlouvy vypovědět, a spory končí u soudu. 
Komunitní, na pohled velmi příjemný ráz čtvrti se však přesto 
stále daří udržet.

Celkem se však New York mění před očima. Deprese 
po 11. září 2001 rychle přešla a starosta Bloomberg popostrčil 
město k růstu, jaký nezažilo za posledních padesát let. Umí vy-
jednávat s investory a za daňové úlevy od nich dostává podporu 
pro své projekty na zkrášlování veřejného prostoru, například 
pro systém půjčování městských kol, který je dnes v New Yorku 
po pouhých šesti měsících fungování největší v Severní Ame-
rice. Rekord zatím padl v srpnu, kdy bylo za jediný den vyko-
náno čtyřicet dva tisíc jízd. Systém slouží i jako příklad toho, 
jak Bloomberg dokáže přilákat soukromé investory: sdílená 
kola (nyní jich je šest tisíc, příští rok to má být deset tisíc) totiž 
prvních pět let platí pouze soukromé firmy, hlavně Citibank.

Bloomberg také město rozdělil do nových zón a staví nová 
centra v Brooklynu a Queensu, aby tyhle obrovské čtvrti ne-
vypadaly jen jako předměstí a lidé z nich nejezdili do práce 
na Manhattan. To přináší další obrovské soukromé peníze, 
díky nimž Bloomberg končí svoji dvanáctiletou vládu s vyrov-
naným rozpočtem.

Hlavní kritika jeho vlády teď směřuje k asi šedesáti tisícům 
bezdomovců, kteří ve městě přežívají na ulici nebo v městských 
ubytovnách. Řada kritiků tvrdí, že mnozí z nich jsou oběti právě 
příliš rychlého rozvoje a vysokých nájmů, Bloomberg a jeho lidé 
oponují, že současný rozvoj New Yorku je přirozený, vychází 
z celosvětových trendů zlepšování života a nemá smysl jej uměle 
brzdit. Radnice se snaží stavět nové byty, ceny to však zásadně 
neovlivňuje. „Bytů přibývá hodně, ceny ale neklesají a nikdo neví 
proč,“ kroutí hlavou Martin Barry. Radnice tedy aspoň nutí in-
vestory, aby čtvrtina z nově postavených bytů bylo tzv. dostupné 
bydlení. V nich jsou regulované nájmy a nájemníci, kteří splní 
přísné podmínky (určitá výše příjmů), se vybírají v loterii.

Právě volba Bloombergova nástupce Billa de Blasia je ale 
jednou z reakcí na zvyšující se armádu těch, kdo nedokážou 
do rozjetého vlaku naskočit. Po starostovi-potírači krimina-
lity Giulianim a starostovi-manažerovi veřejného rozvoje Blo-
ombergovi tak přichází starosta-sociální pracovník de Blasio. 
Ten slibuje větší tlak na investory, aby stavěli více dostupného 
bydlení, místa v mateřských školkách a lepší školy. De Blasio 
v kampani otevřeně říkal, že chce, aby bohatí Newyorčané pla-
tili do městské kasy víc, a voličům to – soudě z jeho vysokého 
volebního vítězství – v zásadě nevadilo. Každopádně nový sta-
rosta, pracující dosud jako městský ombudsman, je podstatně 
jiný člověk, než byl veleúspěšný Michael Bloomberg. Nakolik 
to ovlivní tvář hlavního města planety, ukáže čas. Zkušenost 
ale říká, že ať už se New York vyvíjel jakkoli, pořád fascinoval. 
A to mu asi zůstane.  X
RespeKt 51–52/2013

Gentrifikace se rozpíná, mnohdy to ale bývá zajímavější za jejími hranicemi.  

(Esther, Brian a jejich garáž)
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Se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské na Kanáry.
Vyhrajte letecký zájezd od CK Canaria Travel nebo pobyt

v Lázních Poděbrady a další zajímavé ceny.

www.ppas.cz | www.canariatravel.cz | www.lazne-podebrady.cz

Soutěž probíhá v termínu: 1. 4. 2016 – 31. 5. 2016

Losování proběhne: 16. 6. 2016

Pokud ještě nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích, prostřednictvím www.ppas.cz nebo pražských poboček České pošty.

RS004904
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Jednou vrátím Pumalín do rukou státu. 

(Douglas Tompkins)

foto G loB E m E DIa /  r E UtE r s



35

milionářoVa 
cESta 

do diVoČiny
reportáž z chilské 

patagonie, kde 
se zachraňuje 
deštný prales

mar kÉta P I látoVá, j IŘ Í  soB ota
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a
merický podnikatel a milionář Douglas Tompkins 
je ve svých šedesáti letech na prahu splnění svého 
snu: v  divokých končinách chilské Patagonie 
vzniká přírodní park Pumalín, největší soukromé 
chráněné území světa. Při jeho budování musel 
Tompkins překonat nečekaně silný odpor armády 
i demokraticky smýšlející politické elity. Výsled-
kem investovaných desítek milionů dolarů a jed-

noho desetiletí lidského života je zachování tří set tisíc hek-
tarů nedotčeného deštného pralesa a nový fenomén: ochrana 
přírody placená z vlastní kapsy.

Zelená poušť
V daleké Evropě právě vrcholí léto, ale tady v hlubokých pra-
lesích chilské provincie Palena studeně prší. Jsme více než 
tisíc kilometrů na jih od hlavního města Santiaga a zatím 
také za pohyblivou hranicí moderní civilizace – teprve vzni-
kající silnice se dosud nepropojily. Strmé svahy And spadají 
v této části jihoamerického kontinentu přímo do chladných 
vln Tichého oceánu a vytvářejí v něm spletitý labyrint úz-
kých kanálů a fjordů. Neproniknutelnou džungli zakusující 
se do nejmenších výběžků pevniny zalévá v chladných příva-
lových vlnách prakticky neustálý déšť.

Nehostinnost a  odlehlost tohoto kraje, popisovaného 
v Darwinových denících jako „zelená poušť“, způsobila, že 
se o něj první osadníci začali vážně zajímat teprve na počátku 
20. století. Od šedesátých let se k původním farmářům a ry-
bářům přidali noví návštěvníci – horolezci, milovníci divoké 
vody a divočiny vůbec. Jedním z těchto dobrodruhů v gumá-
cích byl i dnešní vlastník přibližně třetiny provincie, Ameri-
čan Douglas Tompkins.

Tompkinsova pouť do chilské Patagonie byla dlouhá. Mlá-
denec z malého města ve státě New York odešel v sedmnácti 
předčasně ze střední školy a vydal se na toulky po světě. „Za-
jímala mě divočina, nejlíp jsem se cítil pod hvězdami, v lesích 
nebo na ledovci,“ vypráví dnešní milionář. Tompkins trávil 
v horách a divoké přírodě několik měsíců ročně, stal se uzná-
vaným horolezcem a kajakářem na divoké vodě. Stejně inten-
zivně prožíval atmosféru šedesátých let doma ve Spojených 
státech – účastnil se protiválečných demonstrací i akcí hnutí 
za občanská práva. Tehdy se také poprvé seznámil s rodícím 
se hnutím na ochranu přírody. A začal podnikat: založil firmu 
na sportovní oděvy The North Face, ta však pod jeho vedením 
zdaleka nedosáhla své dnešní proslulosti a Tompkins ji kon-
cem šedesátých let prodal za „pouhých“ padesát tisíc dolarů. 
Štěstí potkalo dnešního ekofilantropa na autostopu, když mu 

Park je zadarmo, platí se jen ubytování – pět dolarů denně.  
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jednou v Kalifornii zastavila jeho budoucí první žena Susie 
Russellová.

Kam lítají třísky
Branou do Paleny je přístav Puerto Montt. Ulice devadesáti-
tisícového průmyslového města praskají ve švech. Blíží se ve-
čer. Nehybně šedou hladinu Tichého oceánu svírá oprýskaná 
betonová promenáda, po ní se prohánějí mladíci na skateboar-
dech. Na obzoru se ocelová linka zálivu slévá s obrysem vzdá-
lených hor tu a tam zastřených vrstvou mraků. Z okna pokoje 
v prázdném hotelu se otevírá výhled na velkolepé hromady 
třísek v přístavu. „Chile je země tradičně orientovaná na vý-
voz surovin,“ vysvětluje původ umělého pohoří Adriana Ho-
ffmannová (63), elegantní dáma, která problematice chilské 
flóry věnovala dvanáct knih a většinu svého života. „Zhruba 
polovinu exportu země tvoří právě surové dřevo a jeho po-
díl na vývozu stoupá.“ Paní Hoffmannová, koordinátorka or-
ganizace Defensores del Bosque Chileno neboli Ochránci 
chilského lesa, je kultovní postavou chilských ekologů. Její 
boj za záchranu zbytků původního pralesa sahá od osobního 
přesvědčování majitelů půdy až po lobbing v parlamentu. 
„O pozemky není tady na jihu mezi drobnými majiteli velký 
zájem,“ říká bioložka. „Místní farmáři vypalují prales, aby 
získali pastviny pro svůj dobytek, kromě nepřízně přírody se 
však potýkají také s poklesem cen, a divokou zemi postupně 
opouštějí.“ Nepoměrně větším nebezpečím, než představuje 
expanze usedlíků, je výprodej rozsáhlých ploch pralesa nad-
národním těžařským společnostem, jakou je například kanad-
ská Trillium. Ty mýtí zdánlivě nevyčerpatelný prales holosečí 
a poražené mnohasetleté stromy končí rozemlety na třísky 
v trupech japonských lodí. Na druhé straně oceánu z nich 
dělají papír do kopírek.

Podle odhadu chilské centrální banky by mohly místní 
pralesy tímto způsobem zmizet během necelých dvaceti let. 
Stát přitom na ochranu přírody mnoho prostředků nevyna-
kládá. „Státní orgány se zavázaly chránit pouhých deset pro-
cent ohrožených ekosystémů Chile, na víc peníze nejsou,“ 
říká paní Hoffmannová. Promáčená rozbujelá divočina, jeden 
z nejbohatších ekosystémů na naší planetě, se tak v průběhu 
života jedné lidské generace může proměnit v opravdovou stu-
denou poušť – a stohy potištěného papíru.

V Puerto Montt se moderní civilizace střetává se zdrojem 
svého bohatství, nespoutanou divočinou. Nedaleko od centra 
sídlí ve vile obehnané vysokou oprýskanou zdí Tompkinsova 
nadace The Conservation Land Trust, která spravuje Ame-
ričanovu zemi – obdivovaný i nenáviděný Pumalín. Ačkoli 
sídlo nadace zvenku nepůsobí právě přívětivě, vysoký, štíhlý 
šedesátník v šedých manšestrácích a šedém svetru vítající ná-
vštěvu na schodech uvnitř budovy ten dojem víc než vyrov-
nává.

Tompkinsova dráha úspěšného podnikatele začala založe-
ním oděvní firmy Esprit de Corps. Společnost provozovaná 
původně z obývacího pokoje Tompkinsových má dnes po-
bočky v šedesáti zemích světa a obrat přibližně jednu miliardu 
dolarů ročně. „Bylo to dobrodružství, nikdy jsem nebyl ty-

pický podnikatel,“ tvrdí dnes 
Tompkins, svého času „vý-
tvarný ředitel“ firmy. Esprit 
se proslavil barevností, leh-
kostí i nesporným podnika-
telským talentem obou part-
nerů, kteří dokázali z  času 
na čas pořádně otrávit kon-
kurenci  – třeba když přišli 
v osmdesátých letech s úspěš-
nou antikonzumní kampaní 
pod heslem Kupujte si jen to, 
co potřebujete. Zaměstnanci 
firmy dostávali jako zvláštní 
odměny místo peněz lyžařské 
víkendy nebo raftování v Af-
rice. Sám zakladatel firmy 
trávil třetinu roku na expedi-

cích v Andách, Himálaji či Antarktidě. „Dnes už nechápu, 
proč jsem se nechal podnikáním pohltit,“ kroutí talentovaný 
byznysmen hlavou a opéká topinky. „Ponořil jsem se do uza-
vřeného světa řízení, obchodování a tvorby image a přestal 
jsem vidět věci okolo sebe. Nevím, jak se mohlo stát, že jsem 
místo toho nebyl třeba mezi radikálními ekologickými akti-
visty z Earth First!, kam jsem přirozeně patřil.“

Zhruba od poloviny osmdesátých let se šéfovy výlety do di-
vočiny začaly prodlužovat. Něco nebylo v pořádku, podnika-
telský svět nebyl tak barevný jako výrobky, které produkoval. 
„Zlom přišel náhle,“ říká Tompkins – prý nad knihou George 
Sessionse a Billa Devalla Deep Ecology: Living as if Nature 
Mattered (Hlubinná ekologie: žít, jako by na přírodě záleželo). 
„Během pár hodin, které jsou k přečtení té knihy potřeba, 
jsem prožil osvícení. Všechno najednou dávalo smysl,“ vzpo-
míná na zlomový okamžik Tompkins. Jako horolezec intui-
tivně chápal význam divočiny, kniha však dala intuici racio-
nální základ. „Autoři stavěli přírodu na první místo, hovořili 
o biocentrismu, a mně došlo, že právě tady se všechno láme. 
Ocitl jsem se na cestě k novému poznání.“ Tompkins se roz-
hodl z byznysu odejít. „Uvědomil jsem si, že výroba a propa-
gace výrobků, které vlastně nejsou pro nikoho životně důle-
žité, představují jednu z příčin současné ekologické krize. Já 
sám jsem byl součástí problému! Musel jsem začít dělat něco 
jiného, musel jsem se postavit na stranu, která nabízí řešení.“

V roce 1990 Tompkins prodal svůj podíl ve firmě a rozvedl 
se se svou první ženou. Z podnikatelského světa odkráčel po-
dle různých zdrojů se sto padesáti až dvěma sty padesáti mi-
liony dolarů v kapse.

Co ten gringo chce?
„Příchod Douga Tompkinse byl pro Palenu požehnáním,“ 
hodnotí dění ve své diecézi biskup Juan Luis Ysern de Arce 
(73). Monsignore Ysern je hlavou místní katolické církve již 
téměř třicet let. Oblast, kterou spravuje, je řídce osídlena 
farmáři a rybáři, jejichž běžný měsíční příjem nedosahuje 
ani poloviny průměrné mzdy v Chile. „Hlavním problémem 

Zhruba 
od osmdesátých 
let se šéfovy výlety 
začaly prodlužovat. 
něco nebylo 
v pořádku.



38 speciál | respekt na cestách

Paleny je fakt, že zde neexistují žádné tradice, nic, na čem 
by společnost mohla stavět. Vykořenění lidé neuvažují nad 
tím, jestli je správné porazit čtyři tisíce let starý strom. Touží 
po pokroku, civilizaci, chtějí uspokojit své potřeby, a to hned,“ 
líčí biskup.

Jednoznačnou představu o  rozvoji oblasti měla úřední 
místa ve vzdálené metropoli: za Pinochetovy diktatury tady 
těžká technika prorazila lesem nezpevněnou Jižní cestu – Ca-
mino Austral, která měla oblast otevřít modernímu světu. 
Výstavba si vyžádala přibližně tři sta milionů dolarů a měla 
do oblasti přilákat miliony nových usedlíků. Ti však do ne-
hostinné Paleny nikdy nedorazili.

Zato se zde v roce 1991 objevil bývalý majitel Espritu. Jeho 
původním záměrem byla koupě krachujícího ranče v odleh-
lém fjordu Reñihué asi sto dvacet kilometrů od nejbližší vý-
znamné výspy civilizace. Statek o rozloze sedmnáct tisíc hek-
tarů je dostupný pouze letecky nebo lodí – a jeho novopečený 
majitel se za nějaký čas dozvěděl o možnosti koupit rozsáhlé 
pozemky v sousedství. „Po odchodu z Espritu jsem finan-
coval vznik platformy podporující myšlenky hlubinné eko-
logie, Foundation for Deep Ecology. Potom jsem si uvědo-
mil, že mohu do věcí skutečně zasáhnout – koupit a chránit 
konkrétní území,“ vypráví Tompkins. V letech 1992–1994 tak 
spolu se svou druhou ženou Kris skoupil přibližně tři sta ti-
síc hektarů půdy na území táhnoucím se od vln Tichého oceá- 
nu až po vrcholky And na hranicích s Argentinou. Jeho cílem 
byl vznik souvislého chráněného území s oficiálním statusem 
přírodní rezervace. „Až to dotáhnu do konce, měl by se Pu-
malín vrátit do rukou státu. Nevěřím v soukromá chráněná 
území,“ vysvětluje svůj neobvyklý záměr Tompkins. „Sou-
kromé parky mohou být dobrým přechodným opatřením, ale 
jsem přesvědčen, že chráněná území, obzvláště když jsou roz-
lehlá, by měla patřit veřejnosti. Vstup soukromého kapitálu 
je možný na přechodnou dobu, když stát na ochranu přírody 
nemá peníze. Myslím, že je to úkol pro nás bohaté. Své ma-
jetky jsme získali díky tomu, jak systém funguje, a měli by-
chom je i nějakým způsobem vracet.“

Poznání, v jak výbušný problém se vlastnictví tak rozsáh-
lých pozemků může proměnit, však Tompkinse teprve čekalo. 
Zpočátku byl totiž klid. Chilská společnost je vůči soukro-
mým aktivitám bez předsudků a výprodej i velkého území 
zahraničním majitelům je v zemi běžnou praxí. Problémy na-
staly v okamžiku, kdy se ukázalo, že bohatý gringo nehraje 
podle obvyklých pravidel.

Hlavním zdrojem obživy palenských rybářů se po vyčer-
pání oblastních, kdysi bohatých lovišť staly lososové farmy. 
Sádky s uvězněnými lososy lemují divoké pobřeží oceánu 
a poskytují stovky pracovních příležitostí. Podle odborníků 
však také zarážejí poslední hřebík do rakve mořského eko-
systému. Chov lososů je byznys a fjordy Paleny jsou továrnou. 
Odpad, tedy zbytky krmiva a chovaných zvířat, bývá zvykem 
bez rozpaků vyvrhovat na panenské pobřeží, na kterém se zá-
roveň kácejí stromy a vybíjejí lvouni. Ve společnosti Fiordo 
Blanco nejspíš nikoho ani nenapadlo, že by hromady tlejících 
zbytků nebo vybíjení ploutvonožců mohlo novému majiteli 

pozemků vadit. Spor o neoprávněný vstup na soukromý po-
zemek skončil v roce 1993 u místního soudu a Tompkins ho 
bez problémů vyhrál.

Majitelé lososáren však celou věc pochopili jako zásadní 
ohrožení svých zájmů. Tompkinsův plán získat pro pumalín-
ské pozemky úřední nálepku chráněného území navíc hrozil 
navždy vyloučit ze hry velké dřevařské společnosti a kompli-
koval budování elektrické sítě z plánovaných hydroelektrá-
ren. K čistě ekonomickým argumentům se připojil i nacio- 
nalismus z nejvyšších míst. „Chile nepotřebuje a nepřeje si, 
aby mu někdo radil, jak nakládat se svým územím,“ prohlá-
sila po procesu tehdejší ministryně národního majetku Ad-
riana Delpianová. Tompkinsův neobvyklý projekt se dostal 
do centra zájmu bulvárních i seriózních médií, podporu však 
nenacházel v žádném z nich. „Za problémy chilského ob-
chodu stojí Tompkins,“ hlásaly titulky pravicového deníku La 

kdo neviděl Patagonii, nepochopí. (Pumalín)
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Tercera. Pumalín se svou rozlohou odpovídající zhruba troj-
násobku Národního parku Šumava byl najednou pro mnohé 
příliš velkým soustem: „Jako Chilan nemohu připustit, že ci-
zinec vlastní kus mé země od hor k oceánu, zvláště když není 
jasné, co s územím skutečně zamýšlí, a když jde o strategicky 
důležitou oblast,“ prohlásil do novinářských mikrofonů křes-
ťanskodemokratický senátor Gabriel Valdés.

Nervozitu z Tompkinse začala dávat najevo také armáda, jejíž 
vliv je v zemi i po pádu Pinochetovy diktatury významný. Puma-
lín totiž přetíná území Chile a rozděluje ho na dvě části. Území 
parku navíc leží také na březích fjordu Comau, který hraje vý-
znamnou roli ve strategických plánech armády pro případ hypo-
tetické ozbrojené konfrontace s Argentinou. Tompkins se svým 
parkem se tak ocitl na seznamu bezpečnostních hrozeb státu.

Nepřízeň vlády, podnikatelských kruhů, armády i médií na-
konec zasadila Pumalínu i praktický úder. Ve skládačce men-

ších i  větších pozemků vy-
kupovaných od  soukromých 
vlastníků chyběl Tompkin-
sovi jeden dílek  –  třicet ti-
síc  hektarů v  majetku Uni-
verzity ve  Valparaísu. Vláda 
vycítila svoji šanci a zasadila 
se o jeho odprodej energetic-
kému koncernu Endesa, přes-
tože Tompkins nabízel ně-
kolikanásobně vyšší cenu. 
Pumalínu se tak stalo přesně 
to, co on sám dělal s územím 
Chile: byl rozdělen.

„Já naivka si myslel, že mi 
budou děkovat,“ vzpomíná 
na tehdejší vášně Tompkins. 
Připočteme-li k uvedené poli-
ticko-mediální kampani ještě 

odposlouchávání telefonů, zastrašovací přelety armádních stí-
haček nad rančem a výhrůžky smrtí ze strany místní neona-
cistické skupiny Era hitleriana, je Tompkinsovo vystřízlivění 
a znechucení pochopitelné. Vláda prezidenta Freie sice for-
málně v roce 1997 podepsala s Tompkinsem dohodu, ve které 
se zavazovala udělit Pumalínu nově vytvořený status sou-
kromé přírodní rezervace oplátkou za vybudování infrastruk-
tury parku. Závazek se však snažil splnit pouze ekofilantrop 
a v roce 2001 měl všeho po krk. „Odstupuji od projektu Pu-
malín. Jisté mocenské kruhy si nepřejí, aby chráněné území 
vzniklo,“ oznámil Tompkins na schůzce s politickými špič-
kami země.

Záchrana projektu přišla v poslední chvíli. Tompkinsův zá-
měr odejít z Chile vyvolal v kruzích chilských ochránců přírody 
zděšení, otráveného milionáře přemlouvala i výše zmíněná Ad-
riana Hoffmannová. „Bez podobných lidí nemají chilské pra-
lesy šanci a Tompkins je navíc příkladem pro místní,“ vysvětluje 
svoji angažovanost bioložka. Do věci se vložil i nový chilský 
prezident Ricardo Lagos. „Mám o panu Tompkinsovi to nej-
lepší mínění a jeho činnost má pro nás velký význam,“ prohlásil 
a požádal amerického podnikatele o trpělivost.

O lidi tu nejde
V hlavním pumalínském centru – Caletě Gonzalo – brzdí 
na štěrkové cestě terénní vozy a náklaďák. Z aut vystupují 
do nepřetržitého deště dělníci v žlutých gumových pláštích 
a do rukou berou lopaty. Mezi nimi se v holinách a rozverné 
kšiltovce prochází Douglas Tompkins. Zaměstnanci parku 
přijeli zahlazovat škody – odklízet skládky a zalesňovat úseky 
zničené činností původních farmářů a stavitelů silnice. „Hlav-
ním smyslem parku je ochrana přírody. Park je dost velký 
na to, aby ochránil celý místní ekosystém. Lidé jsou tu až 
na druhém místě,“ říká správce parku Fernando Grandón 
(43). Teď v červenci, tedy uprostřed zimy, tady ostatně kromě 
přibližně dvou stovek zaměstnanců rozptýlených po celém 
chráněném území ani žádní lidé nejsou.

kdo neviděl Patagonii, nepochopí. (Pumalín)
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Park Pumalín je především prales. Ten porůstá strmé svahy 
vysokých hor i říčních údolí a je s výjimkou zmíněné Pino-
chetovy silnice, na jejímž severním konci právě stojíme, prak-
ticky neprostupný. Pro návštěvníky, jejichž počet se každým 
rokem zvyšuje, tu však vzniká síť stezek, tábořišť a infor-
mačních center. „Kempy, stánky informačních center a třeba 
i orientační tabule na stezkách navrhuje Douglas,“ prozrazuje 
správce. Malé kempy, zamluvené v letní sezoně na týdny do-
předu, jsou vybudovány tak, aby se návštěvníci navzájem ne-
rušili. „Chceme, aby se turisté ráno probouzeli s výhledem 
na jezero nebo na vulkán, a ne na sousedův stan. Měli by si 
odtud odvážet zážitek setkání se skutečnou divočinou, který 
v nich už zůstane.“ Sezona je krátká a loni se tu během dvou 
letních měsíců vystřídalo téměř osm tisíc návštěvníků. (Park 
je zdarma otevřen po celý rok, platí se pouze za ubytování – 
kemp stojí pět dolarů za noc.) „Jsme samozřejmě rádi, že sem 
lidé jezdí, nejdůležitější je pro nás ale příroda: mimo značené 
stezky nikdo chodit nesmí, na to naši zaměstnanci dohléd-
nou,“ říká správce Fernando.

Projektem přesahujícím běžnou agendu chráněných území 
jsou ukázkové biofarmy vybudované na území parku. Jejich 
idea je prostá: hospodařit tak, aby byly statky soběstačné a ne-
musely používat obvyklé nešetrné metody – umělá hnojiva, 
holoseč a vypalování pralesa pro skot. K rozjezdu a provozu 
byly ovšem potřeba značné investice – a bez velkých dotací 
z Tompkinsovy kapsy by žádná z farem nemohla existovat 
ani dnes.

Většinu farem Tompkins vybudoval podél hranic parku 
a jejich obyvatelé – někteří z nich původní místní farmáři, 
jejichž zájmy by se jinak asi s hlavním cílem parku křížily – 
tak zároveň fungují jako přirození strážci nově vznikajícího 
chráněného území. Na farmách se také chovají nepřikrmo-
vané včely, a přestože včelařství není v Patagonii tradiční, 
tvoří výnosy z prodeje medu hlavní komerční aktivitu parku. 
„Jsem tady rok a půl,“ vypráví argentinská včelařka Teresa 
McDonnellová (31) v úhledném domečku hluboko ve fjordu 
Reñihué. „V Argentině jsem přišla o všechno, a když jsem 
viděla v časopise inzerát, neváhala jsem ani minutu,“ říká.

Zanedbatelný není ani chov ovcí. Ten je na promáčené 
půdě náchylné k  erozi vhodnější než obvyklý chov skotu 
a zpracování vlny je zdrojem obživy pro tkadleny žijící za hra-
nicemi parku.

Před nuzným dřevěným domkem ve vesnici Piedra Azul 
pár kilometrů od  Puerta Montt zastavuje bílá dodávka. 
První místnost zabírá ušmudlaný prodejní pult s marmelá-
dou, máslem a sušenkami, vzadu se ukrývá tkalcovská dílna 
s typickým ručním stavem indiánů Mapuche. Robustní tka-
dlena Yolanda García (50) na něm se svou učednicí Martou 
(18) tká tradiční pokrývky a učí řemeslu dalších osm tkad-
len. „Díky paní Tompkinsové máme práci. Naši muži ry-
bolovem moc nevydělají, takže teď vlastně rodiny živíme 
my ženy,“ vypráví hrdě Yolanda. Koordinátorka projektu 
tkaných výrobků, nenápadná hnědovláska Carmen Joos-
tová nakládá hotové pokrývky barvené kaštanovým listím 
a zelenou barvou získávanou z listí bodláku. Pečlivě odmě-

žít, jako by na přírodě ZálEžElo
 

Zásady hlubinné ekologie poprvé formuloval norský filozof Arne 
Næss. Základním kamenem je odvrat od antropocentrismu, v němž 
je hodnota přírody dána pouze její užitečností pro člověka, a příklon 
k biocentrismu připisujícímu všemu živému vlastní vnitřní hodnotu. 
Základní teze hlubinné ekologie bývá zvykem formulovat v osmi zá-
kladních bodech:

1. proSpErita žiVota lidí i VEškErého oStatního 
žiVota na ZEmi má SVou hodnotu. hodnota 

žiVotních forEm jE nEZáViSlá na užitEČnoSti 
Z hlEdiSka úZkých lidSkých Zájmů.

2. hojnoSt a pEStroSt žiVota jSou hodnotami Samy 
o Sobě a obohacují lidSký i VEškErý oStatní žiVot 

na ZEmi.

3. ČloVěk nEmá práVo tuto hojnoSt a pEStroSt    
omEZit – Výjimkou jE uSpokojoVání Základních 

potřEb.

4. SouČaSné ZaSahoVání ČloVěka do přírody jE 
nEúnoSné a SituacE SE rychlE ZhoršujE.

5. žiVot a kultura lidStVa nijak nEutrpí 
podStatným SnížEním poČtu obyVatEl. dobrý StaV 

přírody SE bEZ takoVého poklESu nEobEjdE.

6. podStatné ZlEpšEní žiVotních podmínEk nEní 
možné bEZ proměny politiky, nEboť ta oVliVňujE 

Ekonomické, tEchnické a idEoloGické Struktury.

7. idEoloGická proměna SpoČíVá V uZnáVání 
přEdEVším kVality žiVota (jEjí podStatou jSou 

hodnotné SituacE), a nikoli žiVotní úroVně.

8. kdo SE S uVEdEnými body Ztotožní, má poVinnoSt 
SE přímo Či nEpřímo ZúČaStnit pokuSu 

o proSaZEní nEZbytných Změn.
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řuje vlnu na další výrobky a pak vyráží do sousední vesnice, 
kde na ni čeká skupina drobounké Ilse Gonzálezové (48). 
„Upletu tak šest svetrů za měsíc. Tompkinsovi oceňují tra-
diční tkaní a pletení. Hlavně ale umějí naše výrobky prodat 
ve Spojených státech. Naše děti by si tyhle ručně pletené 
svetry na sebe nikdy neoblékly, to, co děláme, jim připadá 
nemoderní.“

Tompkinsova manželka Kris zahájila projekt před dvěma 
lety. Farmy v Reñihué produkovaly vlny dost, naskytla se 
tedy možnost dát práci místním lidem. Výrobky pod znač-
kou Puma Verde se prodávají dobře a tkadleny jsou momen-
tálně zavalené objednávkami. „Kontakt s těmito ženami je 
pro mne obohacením, vždycky za nimi ráda zajedu, trávím 
s nimi hodně času. Povídáme si o nových vzorech, kvalitě 
vlny, dětech, nemocech, jsem ráda, že se díky projektu mají 
líp,“ usmívá se spokojeně Carmen a trpělivě odhání zabláce-
ného hafana, který nám vyrazil na přivítanou v další vesnici 
Reloncaví. „Mám pro seňoru Kris nový odstín zelené. A vez-
měte jí tuhle šálu, jsem zvědavá, co na ni řekne!“ volá tkad-
lena Manolita do ticha šedého obzoru.

Z hlediska věčnosti
Po více než deseti letech Tompkinsovy přítomnosti v Pa-
leně se zdá, že příběh spěje ke svému rozuzlení. V říjnu le-
tošního roku by měl prezident Lagos park oficiálně vyhlásit 
soukromou přírodní rezervací. Podpis na prezidentském de-
kretu však samozřejmě nemůže ze dne na den změnit tradiční 
uvažování lidí. Chilská společnost je se soukromou iniciati-
vou na ochranu přírody v podobném rozsahu konfrontována 
poprvé. „Já rozumím tomu, že si někdo koupí les, potom ho 
oplotí a vybírá vstupné, aby svou investici zhodnotil. Jenže 
Tompkins nic takového nedělá,“ kroutí zachmuřeně hlavou 
starosta Puerto Montt Rabindranath Quinteros (59). Možné 
příčiny dosud trvajících nedorozumění komentuje také rek-
tor univerzity v Santiagu de Chile Antonio Elizalde: „Naše 
společnost není zvyklá na lidi, kteří jednají průhledně a sku-
tečně dělají to, co říkají. Tompkins je navíc příkladem filan-

tropického podnikatele. Cítí odpovědnost vůči společnosti 
i přírodě a to je v Chile neslýchaná věc.“

Tompkinsův příklad však přesto začíná nacházet odezvu 
i mezi chilskou veřejností. Většina z loňských deseti tisíc ná-
vštěvníků parku byli Chilané, z nichž mnozí se do odleh-
lých končin své země vypravili ze zvědavosti. „Tompkins byl 
v tisku možná častěji než Pinochet a lidé chtějí jeho park vi-
dět. Většinou říkají, že se vrátí,“ popisuje část své klientely 
majitel hotelu v městečku Chaitén na hranicích parku don 
Carlos. Přestože jsou chilské pralesy nadále v ohrožení, je-
jich cena v očích alespoň části obyvatel stoupla. „V Chile exis-
tuje celá síť drobných soukromých chráněných území, teď 
se ale mezi místními úspěšnými podnikateli probouzí nová 
móda,“ vysvětluje s potutelným úsměvem Adriana Hoffma-
nnová. „Tompkinsův příklad svádí ostatní – ne, nechci ni-
koho jmenovat, ale vím, že skupinky významných lidí si jezdí 
za Tompkinsem pro rady, jak se to vlastně dělá.“

V malé pracovně v městečku Ancud sedí biskup Ysern. 
„Víte, Tompkins si mě vlastně definitivně získal, když jsem 
se dozvěděl, že ve svém parku založil školku pro malé alerce. 
Alerce je strom, který roste i tři a půl tisíce let, a my, Chi-
lané, ho považujeme za národní symbol. Jenže většina z nás 
ho ve skutečnosti nikdy neviděla,“ usmívá se biskup. „Alerse 
ve školkách nikdo nepěstuje, jednoduše proto, že se to ne-
může vyplatit. Doug ty stromky u sebe sází a já je jezdím 
světit. My dva se na svět díváme stejně – z hlediska věč-
nosti.“ X
RespeKt 38/2003

Od vzniku reportáže se toho spoustu změnilo. V roce 2008 explo-
dovala přímo v parku Pumalín sopka Chaitén (Respekt 52/2008), 
o níž se předpokládalo, že je vyhaslá. Obyvatelé městečka Chaitén 
museli být evakuováni, nánosy sopečného popela přehradily tamní 
řeku a následné záplavy město na pobřeží oceánu téměř úplně zni-
čily. Někteří obyvatelé se od té doby do Chaiténu vrátili, k úplné 
obnově ale nedošlo.

Douglas Tompkins spolu se svou ženou Kristine McDivitt 
Tompkinsovou pokračovali v rozvoji dalších chráněných území 
v oblasti Patagonie. 

Loni v prosinci Douglas Tompkins tragicky zahynul, když ho 
spolu se skupinou přátel při vyjížďce na kajacích na patagon-
ském jezeře zaskočila bouře. Kamarádi ledovou koupel zvládli, 
dvaasedmdesátiletý Tompkins ale strávil ve vlnách dvě hodiny 
a následkům podchlazení podlehl.

Kristine Tompkinsová o  několik týdnů později oficiálně 
na schůzce s chilskou prezidentkou Michelette Bacheletovou na-
bídla Pumalín chilské vládě. Jednání mají trvat nejméně dva roky.  

Poslední hřebík do rakve mořského ekosystému. (lososové farmy při divokém 

pobřeží Patagonie)
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pErla 
jménEm 
bhútán
každý cestovatel 
jej touží navštívit. 
království skryté 
uprostřed himálaje, 
jež se rozhodlo 
nevpustit dovnitř 
moderní dobu 
a zůstat stejné jako 
po staletí.
sI lVI E laU DE r
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b
ylo nás dvanáct. Energická historička umění 
z Londýna Tanya, jejíž pas je plný exotických 
razítek a víz, naposledy z Tibetu, kterým kočo-
vala loni. Architekt a manažerka ženevské firmy 
na počítačové hry Wayne a Melanie, kteří proces-
tovali Japonsko, Indii i Rusko a přežili nouzové 
přistání v Andách, když jejich letadlu upadl jeden 
z motorů. Andrew – jihoafrický bankéř a majitel 

farmy v Zimbabwe, toho času bytem v Londýně – byl snad 
úplně všude, naposledy ve Vietnamu. Velšští učitelé na penzi 
Norah a Ian si zase na cestách užívají našetřené peníze, napo-
sledy byli v indickém horském státě Sikkim. Tuhle skupinku 
zkušených cestovatelů doplňujeme my dva – česká novinář- 
ka a Anthony, anglický počítačový programátor. A doplňu-
jeme ji důstojně: spolu jsme už navštívili Keňu, Kostariku 
nebo Kambodžu, Anthony vedle toho procestoval i Mexiko 
či Srí Lanku.

Potkali jsme se jednoho slunečného listopadového rána 
ve frontě na pasovou kontrolu na jediném letišti nepřístup-
ného himálajského království. Na cestě sem z nepálské me-
tropole Káthmándú jsme obletěli Mount Everest a další os-
mitisícovky a po divokých výkrutech mezi horami přistáli 
v údolí Paro, které leží ještě o kilometr výš než nejvyšší česká 
hora Sněžka.

Naše dvanáctka cestovatelů toho nemá moc společného, 
jen touhu vidět Bhútán, perlu schovanou v nejvyšších horách 
světa. „Už dlouho se sem chystám, hodně mě zajímá buddhi-
smus,“ vysvětluje tmavovláska Tanya. A Wayne ji rozhodně 
doplňuje: „Bhútán byl jednička na našem seznamu míst, která 
ještě chceme vidět. A taky mě lákalo, jak komplikované je do-
stat se sem, a díky tomu je tu málo turistů.“

Komplikované to opravdu je. Nesmějí kouřit a sledovat 
MTV, přesto jsou Bhútánci jedni z nejšťastnějších lidí pla-
nety. Bhútánský král a vláda totiž hledí na cizince – a hlavně 
ty ze Západu – jako na nebezpečí pro unikátně zachovalou 
kulturu a přírodu a pouštějí jich do země jen velmi omezený 
počet. Cizinec se do Bhútánu může dostat pouze dvěma způ-
soby – buď na pozvání krále či vlády, nebo jako přísně hlí-
daný a nejrůznějšími podmínkami omezený turista. Vízum 
lze dostat jen za dodržení velmi striktních pravidel: třicet dní 
před vstupem do země musí návštěvník předložit smlouvu 
s lokálním průvodcem, který jej bude po dobu pobytu dopro-
vázet, předložit seznam míst, kde se bude zdržovat, a přes-
nou trasu cesty a jako malý bonus doklad, že za každý den 
strávený v Bhútánu utratí minimálně dvě stě dolarů (tedy 
částku, za jakou lze v sousední Indii pohodlně cestovat mě-
síc). Přesto – nebo spíš právě proto – země přitahuje stále více 
cestovatelů. Ještě v roce 1990 jich byly pouhé dva tisíce, loni 
už sedmnáct tisíc a rok 2007 končí s dvaceti tisíci. Vzhledem 
k tomu, že do Prahy jich za jediný den přijede o pětinu víc, 
se to může zdát málo. Ale vláda himálajského království je 
opačného názoru a rozhodla se příliv zvědavých cizinců opět 
omezit: od ledna denní povinně utracená částka vyskočí na tři 
sta padesát dolarů a vážně se uvažuje o obnovení kvót regu-
lujících počty turistů.

Království tlustých psů
To nás ale teď netrápí, protože my jsme do jedné z nejpodivněj-
ších zemí ještě proklouzli. Už na letišti člověk kulí oči. V době 
unifikovaných sklobetonových letištních budov tady mají do-
mek v tradičním bhútánském stylu, s pestrobarevně zdobenou 
a bohatě vyřezávanou střechou, na stěnách se prohánějí nama-
lovaní tygři a pasový úředník má na sobě něco, co vypadá jako 
župan ušitý ze skotského tartanu, holá kolena a hnědé pod-
kolenky. Na náš pokus pozdravit ho tradičním „Kuzuzang- 
po“ v místním jazyce dzongkha nás jen přísně sjede pohledem 
a bez jediného slova pohybem ruky, kterým obvykle odháníme 
komára, naznačí, že máme odejít. Tak tedy, vítejte v Bhútánu.

Království Druk Yul neboli Země hřmícího draka je 
opravdu fascinující místo. Veliké jako Švýcarsko a s necelými 
sedmi sty tisíci obyvateli, kryté himálajskými štíty před tlakem 
a choutkami svých obrovských sousedů, Indie a Číny. Jeden 
z posledních koutů nedotčených masovým turismem – lidé si 
na bílé cizince pořád ještě ukazují prstem, a když tu před čty-
řiceti lety viděli první džíp, prý prchali hrůzou; televizi král 
svým poddaným povolil teprve v roce 2000. Na domech tu mají 
kvůli plodnosti a štěstí realisticky namalované metr velké rudé 
penisy jako připomínku legendárního lamy Drukpy Kunleye, 
který v 15. století proslul neortodoxními metodami šíření bu-
ddhismu. Hory jsou tu tak vysoké, že pětitisícovky a nižší vr-
choly ani nemají jména.

Tradiční se tu divoce a podivuhodně mísí s moderním – 
mnich oplachuje uprostřed lesa vodou z potoka svoji zánovní 
stříbrnou toyotu; voda je totiž posvěcená modlitebním mlýn-
kem a mnich věří, že ho na cestách ochrání. Všichni tu mají 
nejnovější modely mobilů, ale rýže se sklízí ručně. Jen mini-
mum lidí má teplou vodu z kohoutku, ale koše na tříděný od-
pad najdete na každém kroku, vláda lidem přispívá na solární 
panely, a povinnost občanů chránit přírodu a nedopustit žádné 
její „vizuální, zvukové či fyzické znečištění“ je dokonce za-
kotvena v nové ústavě. Země je sebejistá a relativně dobře za-
bezpečená, protože její hydroelektrárny postavené na strmých 
himálajských svazích dodávají proud sousedícím velmocem – 
prodej elektřiny do Indie tvoří polovinu příjmů bhútánského 

státního rozpočtu.
Jde o  jednu z  posledních 

absolutistických monarchií 
světa, jejíž občané se v mezi-
národních průzkumech tra-
dičně umísťují na  prvních 
místech žebříčku v  pocitech 
životního štěstí. Monarchii, 
jejíž hlava se na sté výročí exi-
stence státu (1907) dobrovolně 
vzdala podstatné části své 
moci. Demokracie tu ovšem 
bude mít svá specifika – mini-
strům i vyšším státním úřed-
níkům se podle etikety prostý 
lid hluboce klaní. Sedmdesát 
procent území Bhútánu zabí-

nesmějí kouřit 
a sledovat mtV, 
přesto jsou 
bhútánci jedni 
z nejšťastnějších lidí 
planety.
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rají lesy a šedesát procent obyvatel jsou lidé mladší osmnácti 
let. Mají tu asi pět druhů domácí whisky a nepočítaně piva, ale 
koupit tabák je ilegální.

Je to snad jediná země na světě, kde pouliční psi vypadají 
blahobytně a nikdo si je nedovolí nakopnout – Bhútánci jako 
buddhisté věří, že to jsou dobří lidé, jimž při reinkarnaci jen 
těsně unikl návrat v člověčí podobě. Kriminalita je tu tak malá, 
že zpráva o krádeži fotoaparátu americké turistce se dostane 
na první stránky novin a vyvolá všeobecné zděšení. A krimi-
nál je obehnaný plotem z kaktusů.

V buddhistickém království Bhútán mniši tvorbou man-
dal i neúnavným obnovováním vyhořelých klášterů ctí hlavní 
heslo své víry „Vše se mění, nic není trvalé“. Té největší 
změně – vpádu moderního světa – se ale Hřmící drak brání 
zuby nehty. Díky tomu zde některá místa pořád vypadají stejně 
jako na kresbách Samuela Davise – ředitele Východoindické 
společnosti, který Bhútán navštívil na konci 18. století. A když 
tu ztratíte pas, čeká vás dlouhé a drahé čekání, neboť v této hi-
málajské pevnosti nemá ambasádu žádný západní stát.

Ten, který směl zůstat
Před letištěm na nás s bílými šálami, které nám na uvíta-
nou ovážou kolem krku, čekají naši dva průvodci – Brit Mi-
chael Rutland a Bhútánec Tandin Dorji. Rutland, energický 
štíhlý sedmdesátník s akcentem vyšší britské třídy, je expert 

na Bhútán na slovo vzatý. Když mu počátkem sedmdesátých let 
na jednom večírku v Oxfordu nabídli, aby šel učit fyziku kamsi 
do Himálaje, vzal si čas na rozmyšlenou a souhlasil v oka-
mžiku, kdy na mapách uviděl přes bhútánské území nápis „ne-
zmapováno“. Mezi jeho tehdejší žáky patřil šestnáctiletý mlá-
denec, otec současného krále. V Bhútánu mají učitele obecně 
ve velké úctě a králův učitel je v úctě obrovské. Michael Rut-
land později dostal od svého bývalého žáka bhútánské občan-
ství (kteroužto poctu cizinec jinak než královským darem zís-
kat nemůže) a ve svém domě kousek od metropole Thimphu 
žije devět měsíců v roce. Mimoto je bhútánským velvyslancem 
ve Velké Británii a před lety adoptoval místního chlapce Ke-
sanga. Turisty provází Michael Rutland pouze jednou do roka 
a důvod je prostý – britská cestovní kancelář, s níž jsme výlet 
podnikli, mu za to dobře zaplatí.

Druhý, místní průvodce Tandin je devětadvacetiletý vystu-
dovaný ekonom. Se svojí širokou tváří, vystouplými lícními 
kostmi a ostře vykrojenými štěrbinkami očí vypadá jako Bu-
ddha. Pod goretexovou bundou má na sobě stejný župan (alias 
tradiční oděv gho) jako muž z pasové kontroly, doplňují ho 
i supermódní letecké brýle, masivní náramkové hodinky a tre-
kařské pohorky.

Tahle dvojice se od  nás příští dva týdny téměř nehne 
na krok. Jednak, jak už bylo řečeno, bez předem najatých prů-
vodců do Bhútánu prostě nemůžete. Ale i kdyby se člověk chtěl 
nakrásně utrhnout ze řetězu, když už je na místě, samostatně 
cestovat není zrovna legrace. Na hranicích všech osmnácti dis-
triktů jsou checkpointy, kde ozbrojení vojáci v modrošedočer-
ných uniformách kontrolují projíždějícím doklady a zjišťují, 
kam kdo jede a proč.

Povinnost mít průvodce byla prý v minulosti zavedena hlavně 
kvůli bezpečnosti cestovatelů (aby se neztratili, někam nespadli 
či neumrzli), dnes je to spíš příležitost k obživě pro řadu míst-
ních. A také způsob, jak mohou královské úřady vědět o každém 
kroku cizího návštěvníka. To jsme později poznali i na vlastní 
kůži: když jsme se sami vydali do města třeba v metropoli Thim-
phu, vzbuzovali jsme bez nezbytného doprovodu u kolemjdou-
cích překvapené reakce. Žádná hlídka nás sice nezatkla – tohle 
není Severní Korea –, ale lidé si nás udiveně prohlíželi, protože 
pravidla jsou pravidla a ta se přece mají respektovat.

Na farmu!
Naše cesta začíná v údolí Paro. První dojem (a ty další taky) je 
ohromující. Vzduch je průzračně čistý, řeky blankytně modré, 
lesy neuvěřitelně husté, na svazích se ve větru třepotají pestro-
barevné modlitební praporky, na malých políčkách se honí děti, 
lidé se na nás usmívají, kudy chodíme. Ubytovali jsme se v hotelu 
Olathang – v jednoduše zařízených dřevěných chatkách s luxus-
ním výhledem na celé údolí. Taky za to platíme cenu, za niž se 
člověk vcelku pohodlně ubytuje uprostřed Manhattanu.

Bydlení v Bhútánu je vůbec zvláštní věc. Kvůli minimu tu-
ristů je hotelů pomálu, a návštěvník je proto důrazně upozor-
něn, že se může stát, že nečekaně přijede někdo důležitý a jeho 
ze zamluveného pokoje na poslední chvíli vyhodí. To se nám 
stalo v těžce přístupném ledovcovém údolí Phobjikha, kde 

má rád hip hop a svobodu. (sonam tobgye vlevo)
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z nás udělala bezdomovce íránská delegace. Naštěstí se tam 
dá spát na dvou místech – a rozlehlá usedlost dvaapadesátile-
tého farmáře a podnikatele v turistice Kezanga Phuntsha byla 
zčásti volná. Statek proměněný v ubytovnu živí devítičlennou 
rodinu už deset let a stojí je to mnohem méně dřiny než téměř 
výhradně ruční starost o pole. A nám pobyt tam asi nejlíp uká-
zal, jak bydlí místní lidé. Elektřinu pro tříposchoďovou, bíle 
omítnutou budovu z hliněných cihel dodávají solární panely 
na střeše (dráty nemohou v údolí být, rušily by let vzácného 
jeřába černokrkého), topí jen v kuchyni v plechových kamín-
kách a zájemce o horkou koupel mohl do Kezangovy privátní 
lázně: dřevěné boudy o velikosti autobusové zastávky, jejíž du-
bovou vanu plnila voda ohřátá v ohništi rozpálenými kameny.

Teď jsme ale ještě v Paro a jdeme navštívit jeden z nejstar-
ších bhútánských chrámů – Kichu Lhakhang. Vznikl v době, 
kdy české země začali osídlovat Slované. Před brankou sedí 
drobný stařec, tvář vrásčitá a hnědá jako vlašský ořech, vyhřívá 
se na ranním listopadovém slunci a upřeně na nás zírá. Bílého 
cestovatele vycvičeného z afrických či asijských zemí s rozvinu-
tou turistikou napadne jediná věc – a nás to napadlo všechny: 

bude po nás něco chtít. A opravdu, starý muž kývne směrem 
k nám a pak něco v jazyce dzongha říká Tandinovi. „Ptá se – 
vedeš si hosty?“ překládá průvodce. „A říká mi, abych vám vy-
řídil, že vás pěkně vítá.“ Před chrámem skupina starších žen 
točí modlitebními mlýnky a drmolí modlitby (za nejlepší mož-
nou reinkarnaci). Zvědavě si nás prohlížejí, jedna ze stařenek si 
váhavě sáhne na moje světle hnědé vlasy, kterým ostré dopole-
dní slunce přidává zářivý zrzavý nádech, tak neobvyklý v zemi 
výhradně černovlasých lidí. „Kde je tvoje země?“ překládá Tan-
din její otázky. Daleko, moc daleko – je tak jediná odpověď, 
kterou můžete říci lidem netušícím, že existuje Evropa.

Tradice budou – povinně
Tahle pohlednicová idyla země bez elektrických drátů 
a s upřímnými, dětsky otevřenými lidmi není jenom výsled-
kem přirozeného lpění Bhútánců na tradicích. Skrývá se za ní 
promyšlená politika.

Na dodržování tradic tu totiž dohlíží speciální vládní ko-
mise, která je zodpovědná za uchování kulturní identity a úcty 
k náboženství v podobě, jaká tu byla po tisíce let. A dělá to 
důsledně. Místní si kupříkladu nesmějí postavit dům v jiném 
stylu než tradičním a nesmí být vyšší než pět pater. Pro určené 
příležitosti je povinné nosit tradiční oděv a dodržování tohoto 
pravidla kontrolují vojáci. Každý dzong (klášter) či úřad nebo 
vstup na všechny náboženské festivaly či oslavy státních svátků 
tedy střeží armáda a nevhodně oblečeného člověka nepustí do-
vnitř nebo mu rovnou udělí pokutu.

Ochranou kultury vláda zdůvodňuje také regulace, které 
platily či stále platí pro média. Satelitní televize je ilegální, 
na kabelovce jsou programy vládou pečlivě vybrané a ty „ne-
vhodné“ – některé indické zpravodajské kanály, MTV, Fashion 
TV či wrestlingové stanice – jsou zakázané. Ilegální jsou rov-
něž exilová média vydávaná v Nepálu a kritická k současnému 
bhútánskému establishmentu, kupříkladu deník The Bhutan 
Reporter. Na druhou stranu v Bhútánu můžete s klidem sle-
dovat třeba CNN. Místní privátní média byla povolena teprve 
v roce 2006, do té doby měl Bhútán média výhradně provo-
zovaná vládou.

Indové v prachu cesty
Z  Paro se po  pár dnech přesouváme do  hlavního města 
země – Thimphu. Vzdušnou čarou je to asi padesát kilome-
trů a na mapě hned vedle, ve skutečnosti namáhavá, několi-
kahodinová a celkem nebezpečná cesta. Cestování po zemi, 
jejíž podstatnou část tvoří hory a z jednoho do druhého místa 
se lze dostat jedině vysoko položenými průsmyky, je dost 
dobrodružná a namáhavá záležitost. Údolí jsou až na pár vý-
jimek velmi úzká, na jejich dně divoce pění řeky. Veškerý 
život se tak odehrává na prudkých svazích. A po těch sva-
zích se taky cestuje – silnice v evropském slova smyslu nechal 
třetí král postavit až na začátku sedmdesátých let. Všechny 
jsou „vykousnuté“ do hor, bez zpevněné krajnice, o svodi-
dlech nemluvě, zato s mnohasetmetrovým srázem pár cen-
timetrů od okraje. Bhútánští řidiči ovšem často „nepřizpů-
sobují jízdu stavu vozovky“ a čas od času lze v novinách najít 

nEpálSký problém
Nepálci přicházeli do Bhútánu v několika vlnách hlavně v 19. století 
a usazovali se především v jižní části země u hranic s indií. V roce 
1959 ale Bhútán přestal Nepálce přijímat, protože tehdejší král se 
bál, že menšina čítající tehdy už čtvrtinu obyvatel se příliš rozrůstá. 
Výjimku dostala skupina gastarbeitrů, které král povolal na budování 
silnic a dalších staveb. stejně jako dnes indové, i tato skupina Ne-
pálců se měla po práci bez řečí vrátit domů. Jenže mnoho jich mělo 
v Bhútánu příbuzné nebo se tam po letech práce prostě usadili, zalo-
žili rodiny, začali hospodařit na vlastních farmách. Na přelomu osm-
desátých a devadesátých let zadala vláda první podrobné sčítání oby-
vatelstva podle velmi striktních kritérií. Ne každý obstál jako „pravý 
Bhútánec“ a těsně poté z království dobrovolně odešlo nebo bylo ne-
dobrovolně odsunuto přes sto tisíc Nepálců. „Vláda s hrůzou zjistila, 
že má v zemi desetitisíce ilegálních imigrantů, a musela něco dělat. 
přitom se bohužel stalo několik omylů,“ rekonstruuje události Michael 
Rutland. tím omylem je fakt, že mezi odsunutými byli i bhútánští ob-
čané, farmáři, kteří vlastnili půdu, děti narozené v Bhútánu. tito vy-
hnanci už bezmála dvacet let žijí v sedmi táborech v severním Nepálu 
a Bhútán odmítá jejich návrat. „Bhútán má bohužel nepěkný zákon, 
podle něhož občan, který ze země odejde, ztrácí občanství,“ říká Rut-
land.

právě v době naší návštěvy bylo okolo táborů znovu rušno – navští-
vila je zástupkyně amerického ministerstva pro imigraci ellen sauer- 
breyová a nabídla šedesáti tisícům uprchlíků možnost usadit se le-
gálně ve spojených státech. Američané to nedělají primárně z huma-
nitárních důvodů – tábory plné frustrovaných lidí se totiž staly terčem 
náborů nepálských maoistů a spojené státy se bojí destabilizace re-
gionu. Řada běženců, s nimiž mluvila, jí ale rovnou řekla, že nechtějí 
na druhý konec světa, že se jen chtějí vrátit domů. 
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zprávu o autobuse, který se zřítil do propasti a z cestujících 
nikdo nepřežil.

Cesta z Paro do Thimphu je obzvlášť náročná, za pár mi-
nut máme oči, nosy i ústa plné bělavého prachu. Silnice se 
totiž rozšiřuje – příští rok přijedou na korunovaci nového 
krále stovky hostů, tak aby se jim lépe cestovalo. Z mraků 
prachu se vynořují tmavé tváře, někdy jen pár černých očí 
na hlavě omotané šátkem. Muži dřepí na okraji cesty nad srá-
zem a kladivy rozbíjejí balvany na štěrk, ženy – s dětmi uvá-
zanými šátkem na zádech – v plachtách tahají písek, do toho 
posedávají batolata, větší děti nosí menší náklady. To jsou In-
dové, nájemná síla, která v Bhútánu staví – téměř výhradně 
bez použití strojů – silnice. V nejubožejších chatrčích z vlni-
tého plechu vmáčknutých ve skupinách do svahů jich tu ko-
lem cesty do Thimphu žije asi deset tisíc, v celém království 
je jich podle odhadů celkem až třikrát tolik. „Bhútánci si 
myslí, že pracovat v prachu vedle cesty je pod jejich úroveň,“ 
vysvětluje Tandin, proč tu nevidíme žádné místní. „Navíc 
oni si vydělají víc než doma.“ Vláda platí Indům sto dolarů 
měsíčně, většina pochází z chudých indických států, kde si 
manuální prací vydělají sotva třicet. Jinak ale nemají v Bhú-
tánu právo na nic, až dokončí, na co byli najati, musí se vrátit 
tam, odkud přišli.

Cizinci vstup zakázán
Snaha ochránit kulturu a strach ze ztráty národní identity jsou 
určujícím vysvětlením i dalších kroků, které vláda a král pod-
nikají, především vztahu k ostatním národům.

Padla už zmínka o tom, že pro cizince není možné se v Bhú-
tánu usadit, že bhútánské občanství může nerodákovi udělit 
pouze sám král. V nové ústavě se sice říká, že občanství může 
získat ten, kdo v Bhútánu „legálně žije patnáct let“ (a přitom 
„nikdy nepromluvil ani nejednal proti králi, státu a lidu Bhú-
tánu“), ale to je právě ten háček – legálně se zde usadit pro-
stě nejde. Výjimka z tohoto pravidla není ani pro Tibeťany, 
kteří mají kulturně, nábožensky i etnicky k Bhútáncům nej-
blíž (z Tibetu ostatně přišel jak nejuctívanější bhútánský svatý 
Guru Rimpočhe, tak sjednotitel a zakladatel moderního státu 
Šabdrung). Z okupované vlasti jich každý rok odchází kolem 
dvou tisíc, v Bhútánu se však neusazují, přestože přes uzavře-
nou hranici se dostat lze – proudí skrze ni čínské zboží.

Několik tisíc Tibeťanů uteklo do země Hřmícího draka 
hned zkraje okupace a král jim tehdy občanství nabídl; vět-
šina z nich ovšem odmítla, protože doufali v brzký návrat. Ten 
se však nekonal, stejně jako se už neopakovala královská na-
bídka – naopak, po nějaké době byli všichni Tibeťané bez ob-
čanství „zdvořile požádáni, aby následovali dalajlamu do Indie“ 

kudy do kláštera? na křídlech draka? (klášter tygří hnízdo)
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(tak to alespoň popisují naši průvodci). Takže dnes v Bhútánu 
žije v sedmi koloniích patnáct set Tibeťanů (v Nepálu jich je 
třináct a v Indii osmdesát pět tisíc), a přestože mají bhútánské 
občanství, „pravým Bhútáncům“ nejsou zcela rovni. Nemohou 
třeba pracovat ve státní správě nebo kandidovat do parlamentu. 
Zjistit, proč to tak je, v podstatě není možné. „Proč? Prostě 
proto, že nemohou,“ odpovídají naši průvodci.

Nejviditelněji se snaha o „ochranu před cizím“ projevila 
na problému Nepálců, kteří kdysi tvořili až čtvrtinu obyvatel 
země. Jejich hinduistická menšina žijící na jihu země dnes ne-
smí do centrálního Bhútánu ani cestovat, natož se tam usadit 
(aby svojí kulturou tyto oblasti „neposkvrnila“) a třeba děti se 
neučí na školách ve svém jazyce. Protesty Nepálců vykrystali-
zovaly v drama, které trvá už bezmála dvacet let a jehož konec 
není na dohled (viz rámeček Nepálský problém).

Tady se rovněž skrývá odpověď na otázku, proč jsou na hra-
nicích všech distriktů zmíněné kontrolní body: je to kvůli od-
halení případných ilegálních imigrantů – o nichž král mimo-
chodem několikrát prohlásil, že jsou „největším nebezpečím 
pro Bhútán“.

Je Thimphu ještě Bhútán?
Po třech hodinách kodrcání vjíždíme na novou dvouproudou 
silnici, lemovanou patníky a lampami pouličního osvětlení – 
tenhle nezvyklý luxus nemůže znamenat nic jiného než hlavní 
město. Vjezd do něj je po pohádkově krásném venkově trochu 
šok. Tady se z minulých století vracíme do toho našeho.

Thimphu má dnes zhruba sto tisíc obyvatel a za posledních 
dvacet let se zvětšilo asi dvacetkrát. Šineme se hustým provo-
zem, mezi nablýskanými černými landrovery bohatých státních 
úředníků a byznysmenů, kteří důležitě telefonují za volantem. 
Na chodnících trhovci prodávající exotické ovoce a zeleninu, 
maličké výlohy obchodů blikají elektronikou čínské provenien- 
ce, na rozích zevlují teenageři v plandavých džínách a tričkách 
s provokativními a zcela nebuddhistickými anglickými nápisy 
jako „Byl jsem v pekle, ale měli plno. Tak jsem se vrátil“. Tady 
jsou kluby a restaurace a taky jediné kino či tenisový kurt v ce-
lém království. Tady se obraz Bhútánu jako země, kde všichni 
ctí tradice, rozplývá v kouři z cigaret, které místní mládež kouří 
navzdory oficiálnímu zákazu. A jako neuskutečnitelný se náhle 
zdá i plán vlády a krále uchránit „starý“ Bhútán před moder-
ním světem, jak nejdéle to půjde.

„Thimphu, to už není Bhútán, to už nemá s tradičním Bhú-
tánem nic společného,“ kroutí jeden večer znechuceně hlavou 
nad miskou červené rýže a chilli se sýrem televizní producent, 
třicátník Kesang, adoptivní syn našeho britského průvodce. 
A není s tímhle názorem sám, hlavně starší Bhútánci vnímají 
svou metropoli jako místo, které začíná být „zkažené Zápa-
dem“ – hlučné, násilnické a zrazující tradice.

„Naopak, Thimphu, to je nový Bhútán,“ oponuje se smíchem 
o pár hodin později v jednom z nočních klubů osmnáctiletý stu-
dent angličtiny a historie Nima nad sklenicí místního pšenič-
ného piva Červená panda. Tradiční oděv gho má napůl svlečený 
a pod ním triko Nike. „Proč by měla televize zničit naši kulturu? 
Zničila ji snad Indům? Proč bychom se nemohli dívat na MTV? 

A proč by sem normálně nemohli jezdit cizinci bez omezení? Já 
myslím, že by se nemělo nic zakazovat,“ myslí si Nima.

Z tohohle klubu zastrčeného ve sklepě za rohem hlavní třídy 
je do tichých údolí a na farmy k sedlákům sklízejícím za vý-
chodu slunce ručně rýži opravdu daleko – dívky mají make-up, 
kalhoty bokovky a vysoké kozačky, kluci nejdrsnější možný vý-
raz, nagelované vlasy a džíny s rozkrokem u kolen. Pije se pivo 
z plastových kelímků a skoro všichni kouří. Z repráků zesíle-
ných na maximum vyhrávají místní pop hvězdy. „Myslím, že 
mladí už moc krále neprožívají,“ řve mi do ucha Nima.

A podobné odpovědi se dočkáme i od dalších lidí pod třicet, 
s nimiž zavedeme řeč. Jednadvacetiletý Sonam Tobgye pro-
dává v obchodě svého strýce televize a hi-fi věže. Za pultem 
ale jen brigádničí, právě se totiž vrátil z indické techniky v Zá-
padním Bengálsku, kde tři roky studoval, a jako čerstvě pro-
movaný počítačový programátor si teď hledá práci v Thimp- 
hu. Fanoušek hip hopu a komunitního serveru My Space 
se skvělou angličtinou připomíná své dvacetileté vrstevníky 
po celém světě. A zdá se, že chce stejně i žít. „Myslím, že dů-
ležitá je svoboda volby, možnost si vybrat,“ říká se zaujetím. 
Svoboda cestovat, vybírat si televizní program, oblékat se po-
dle svého, oženit se podle svého. A také si vybrat, kdo bude 
vládnout. „Moji rodiče a prarodiče nechápou, proč se má mě-
nit něco, co podle nich funguje,“ směje se Sonam. „Mně se ale 
ten plán s volbami zdá jako skvělý nápad.“

Demokracie po bhútánsku
Sonamova pochvala míří k hladce oholenému, mladistvě vy-
hlížejícímu muži v hořčicově žlutém oděvu, jehož zarámo-
vaný portrét visí na čestném místě ve všech domech v Bhú-
tánu. Král Džigme Singgjä Wangčhug (52) sice předal vládu 
nad zemí svému nejstaršímu synovi Džigme Namgjal Wang- 
čhugovi (27) už loni, ale vládnout bude až do korunovace, která 
je naplánovaná na rok 2008. Král otec (nebo také „čtvrtý král“) 
je pochopitelně stále ve velké úctě – oslava jeho narozenin je 
největším bhútánským svátkem, jehož se osobně účastní de-

sítky tisíc lidí a  obchodníci 
i soukromé osoby se předhá-
nějí v  tom, kdo zaplatí větší 
a barevnější přání v novinách.

Byl to právě Džigme Sin- 
ggjä Wangčhug, manžel čtyř 
královen a  otec pěti synů 
a pěti dcer, kdo před deseti 
lety rozhodl, že doba dozrála 
pro změnu a absolutní monar-
chii je nutné proměnit na mo-
dernější státní útvar. Když 
ovšem jeho pradědeček počát-
kem 20. století bhútánský stát 
zakládal, byla tehdejší absolu-
tistická forma trefou do čer-
ného. Země se od  poloviny 
19. století zmítala v občanské 
válce mezi kmenovými vůdci. 

občané 
se mohou 
shromažďovat 
a sdružovat, 
ovšem jen 
pokud nejde 
o „sdružení, 
které škodí míru 
a jednotě země“.
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Když byl Ugjan Wangčhug, vládce centrálního Bhútánu a ví-
těz bojů, jmenován absolutním monarchou, přineslo to ma-
lému království dlouhodobou stabilitu, nevídanou v bhútán-
ských dějinách i v celém regionu.

Je jasné, že přicházející bhútánská demokracie bude v po-
rovnání s evropským či americkým modelem trochu svérázná. 
Kupříkladu volit ani být zvoleni – a dokonce ani veřejně mluvit 
o politice nesmějí duchovní. Také možnost kandidovat do par-
lamentu je omezena; na kandidaturu mohou kupříkladu za-
pomenout lidé bez vysokoškolského vzdělání nebo ti, kteří 
vstoupili do manželství s cizincem. Nová ústava sice zaručuje 
základní svobody, jež v Bhútánu předtím neexistovaly (svobodu 
shromažďování či slova), ale na druhou stranu obsahuje řadu 
problematických pasáží. Občané se sice mohou shromažďovat 
a sdružovat, ovšem jen pokud nejde o „sdružení, která škodí 
míru a jednotě země“.

A domů
Po dvou týdnech, mnoha klášterech, výstupech do průsmyků 
a mnoha šálcích máslového čaje jsme zpět na letišti v Paro. 
Vtipkujeme o tom, že bychom třeba mohli „náhodou“ ztratit 
pas, Tandin nás však vrací do reality – klidně si ho ztraťte a zů-
staňte tu, ale dvě stě dolarů denně. Letadlo s drakem na ocase 

ještě udělá pár výkrutů, mine Everest a vrátí nás do našeho 
světa. Cokoli člověka napadne, zní jako klišé a také ty věty 
nejdou cestovatelům moc přes rty. „Země jako žádná jiná,“ 
zní ta nejméně patetická od Norah. „Moc bych se chtěla ještě 
jednou vrátit.“ X
RespeKt 1/2008

„V posledních letech jsme se politicky, ekonomicky i sociálně změnili 
k nepoznání,“ prohlásil před třemi lety v deníku The New York 
Times současný bhútánský premiér Tshering Tobgay, který v roce 
2008 zároveň stál u zrodu vůbec první zaregistrované bhútánské 
politické strany. Právě vznik politických stran a svobodné volby 
patří k nejzásadnějším změnám, které se v podivuhodném hi-
málajském Bhútánu udály. První svobodné volby, z nichž vzešel 
parlament a vláda, si do té doby absolutistická monarchie odbyla 
přesně v den, kdy text v Respektu vyšel. První lokální volby ná-
sledovaly o tři roky později.

jejich tradice tu hlídá vládní komise a armáda. a funguje to.
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křováci 
Se vrAceJí
Spor 
Bushmenů 
o domov ukázal 
možnosti 
globalizace
toMáŠ l i N dN e r
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on tu byl první. A bude zas. 

(lovec z namibijské vesnice Makuri)

foto prof i M e diA.cz
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Z
e západu se blíží bouřka. Pouštní vzduch je stále 
suchý a horký, ale na tmavém nebi se již rýsují 
blesky. Po prašné cestě jde drobný starý muž se 
svým oslem, zřejmě míří pro dříví. Mluví si sám 
pro sebe a šouravým krokem se sune kupředu, 
opilá postava oděná do starého saka, které kdysi 
patřívalo mnohem mohutnějšímu muži.

New Xade, osamělá osada na okraji jihoafrické 
pouště Kalahari v Botswaně. Nejbližší lidské sídlo odtud leží 
přes sto kilometrů cesty placatou křovinatou krajinou. Zde 
žijí původní obyvatelé jihu Afriky – Sanové, lépe známí pod 
urážlivě znějícím názvem Křováci. Dnes už jich v celém regio- 
nu naleznete jen sto tisíc, z toho polovinu právě v Botswaně. 
Náleží k různým kmenům, které se mezi sebou nedorozumí, 
společné jsou jejich jazykům pouze mlaskavky. Nikdy pro 
sebe neměli všezahrnující název, proto převzali jazyk bílého 
muže a říkají si „Bushmen“, „Křováci“. Politicky korektní ci-
zinec radši hovoří o „Sanech“, ale i kořen tohoto slova je pejo-
rativní – znamená „jiní“ či „ti, kdo nemají dobytek“. A Sanové 
toho opravdu moc nemají. V Botswaně, v Namibii, v Jižní 
Africe i v Angole – nikde nesedí v parlamentech (s výjimkou 
jednoho namibijského poslance), zato pobírají potravinovou 
pomoc a jejich děti chodí málo do škol.

Jsou čtyři hodiny odpoledne a vesničané již opustili po-
sezení před obchodem s potravinami, kde strávili valnou 
část dne. Zbyla po nich zem posetá rozházenými prázdnými 
plechovkami a krabicemi od piva. Prodavač je kvečeru na-
hází na rostoucí kopec plechovek, který jednoho dne zahrabe 
do vyprahlé písečné půdy. Z různých koutů osady se ozývá 
tleskání a bubnování oslavujících obyvatel. New Xade zažilo 
velký den, přijel sem sám botswanský prezident s kolonou 
ministrů a vládních úředníků v bílých nablýskaných terén-
ních vozech.

Pořádek musí být
New Xade, pro jehož správné vyslovení musíte použít jeden 
ze čtyř základních druhů „křováckých“ mlaskavek, je poušt-
ním městečkem narýsovaným podle pravítka na psacím stole. 
Rovnoběžné silnice lemují cihlová klinika, barevné dětské 
hřiště a nová škola. Úhledné sériové domky vypadají jako 
ze stavebnice, na střechách září solární panely a klimatizace. 
Opodál leží desítky stejně velkých parcel zastavěných slamě-
nými chýšemi. Na křižovatkách překvapují červené stopky, 
před jednou z mála křivolakých ulic dokonce varuje značka 
„Pozor zatáčka“. Pořádek musí být, i mezi chýšemi.

Před deseti lety vystavěla botswanská vláda New Xade 
proto, aby sem přemístila Sany z jejich dosavadního domova – 
několik desítek kilometrů vzdáleného národního parku Cen-
tral Kalahari Game Reserve, který má rozlohu zhruba jako 
Švýcarsko. Oficiálním důvodem přesídlení byla snaha demo-
kratické botswanské vlády – jejíž reformy a úspěšná admini-
strace bývají zbytku Afriky často předkládány za vzor (viz 
rámeček Diamanty, chytré elity a málo Britů) – dopřát výdo-
bytky moderního světa i dosud geograficky a také sociálně 
odstrčené menšině. Druhým zmiňovaným důvodem pak byl 

strach úřadů, aby Sanové při svém loveckém způsobu života 
nezničili část rezervace.

„Není to žádný národní park, je to náš domov!“ nesouhlasí 
Danqoo Xhukuri. Muž ve fialové košili s příliš dlouhou krava-
tou je předsedou nevládního sdružení First People of the Kala-
hari, které hovoří jménem zdejších Sanů. „Odnepaměti žijeme 
po boku divoké zvěře, ale oni najednou řekli, že to není možné, 
že se to nesmí, že musíme odejít.“ Stěžuje si, že pro vládu mají 
divoká zvířata větší cenu než jeho lid. Za vládním rozhodnu-
tím však vidí hlavně peníze, lépe řečeno diamanty, na nichž 
je botswanský hospodářský zázrak založen. Podle Xhukuriho 
si vláda a těžební koncern De Beers dělají zálusk na poklady 
přírody ukryté v půdě jeho uctívaných předků.

Homo monstrosis
Nebylo to poprvé, co „Křováky“ někdo vyháněl z domova, na-
opak. Tihle hubení malí lidé, jejichž malby divokých zvířat a ta-
nečních rituálů se na skalách jižní Afriky objevily již před dva-
ceti tisíci lety, jsou poslední dvě milénia na útěku vlastně pořád. 
Nejprve je vytlačili do méně pohostinných oblastí ze severu při-
cházející černošští pastevci a pak to dorazili Evropané. Když se 
začali před čtyřmi staletími usazovat na jihu Afriky, museli před 
nimi Sanové utéci do končin, kde už nikdo jiný žít nechtěl ani 
neuměl. „Žádní divoši nevegetují životem tak blízkým zvířatům 
jako Křováci, žádní neklesli tak nízko, žádní nejsou na škále ži-
vota tak bezvýznamní, žádní nemají tak nízké potřeby, starosti 
a radosti,“ načrtl pohled bělochů na původní obyvatele jihu Af-
riky počátkem 19. století německý biolog a cestovatel Hinrich 
Lichtenstein, zakladatel slavné berlínské zoo. Velká postava mo-
derní biologie a tvůrce jejího názvosloví Carl von Linné zase 
Sany vyčlenil z druhu Homo sapiens a vytvořil pro ně samo-
statnou škatulku s názvem Homo monstrosis monorchidei, člověk 
zrůdný. To vše jen proto, že se nevzdávali způsobu života lovců 
a sběračů, života bez stálého bydliště, života v rovnosti bez hro-
madění hmotného majetku, avšak s dostatkem volného času.

V New Xade se odehrává nejnovější dějství příběhu, ve kterém 
o osudu Sanů rozhoduje někdo 
jiný. Dnes ovšem za nitky ne-
tahají náčelníci pasteveckých 
kmenů ani bílí kolonizátoři, ale 
botswanská vláda, která sestává 
z politiků vyškolených na elit-
ních evropských a amerických 
univerzitách.

Školy, domky, silnice, do-
bytek, moderní klinika, voda, 
elektřina, dokonce i nově za-
vedené důchody – tím vším 
vláda lákala „děti Kalahari“ 
k přesídlení. A většina z nich 
slyšela a  šla. Mnozí se však 
zdráhali, a tak vláda v Gabo-
rone kromě cukru přichystala 
i  bič. Zajišťování veřejných 
služeb v  roztroušených osa-

Tihle hubení malí 
lidé, jejichž malby 
divokých zvířat se 
na skalách jižní 
Afriky objevily již 
před dvaceti tisíci 
lety, jsou poslední 
dvě milénia neustále 
na útěku.
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dách se prý neúnosně prodražuje, proto s nimi v budoucnu 
obyvatelé národního parku nemohou počítat – již žádné vzdě-
lání, zdravotní péče ani potravinová pomoc. Sanové v pří-
rodní rezervaci sice bydleli v roztroušených drobných osa-
dách, již dávno však nežili životem, na který Evropan pomyslí 
při vyslovení slova „Křovák“. Rodiny tam chovaly svá domácí 
zvířata a kluci chodili obutí do starých tenisek a oblečení 
do obnošených evropských fotbalových dresů.

Poslední z  původních dvou tisíc Sanů donutilo v  roce 
2002 k odchodu ukončení dovozu vody, který stát po desetiletí 
zajišťoval. Z jejich dávných domovů je odvezly vládní náklaďáky. 
Vláda tvrdí, že se po dlouhém přemlouvání všichni přestěhovali 
dobrovolně. Podle Sanů jim policisté vyhrožovali násilím. Při 
současném přerušení dodávek potravinové pomoci a nevydání 
povolenek k lovu se však ve své vlasti ocitli v pozici cizinců a je-
dinou alternativou odchodu do New Xade by byla smrt hladem. 
Někteří osadníci se v minulých letech pokusili vrátit do svých 
domovů, ovšem úředníci národního parku jim v tom zabránili.

Tohle že je rozvoj?
„Všechny hezké domky patří vládním zaměstnancům, učite-
lům, policistům, sestřičkám. My žijeme pořád v těch chýších, 
i když nám slibovali domy. A silnice sem taky stále nevede 

a mezi policisty nebo učiteli není nikdo z nás. Tohle má být 
ten rozvoj?“ rozohňuje se před obchodem v New Xade mladý 
Jumanda Gakelebone. „Vláda prostě lhala. Lidem se tady ne-
líbí a chtějí zpátky do svého domova. Ten je základem naší víry, 
naší identity, prostě všeho. Vláda tu provádí kulturní geno-
cidu.“ Jumanda je mluvčím First People of the Kalahari (FPK) 
a ujímá se slova namísto svého staršího šéfa Danqoa, kterého 
příliš zmáhá trápení s angličtinou. Všechny administrativní 
a úřední záležitosti v osadě vykonávají příslušníci botswan-
ského většinového národa – Tswanové – a jiná práce tu prostě 
není. Sanové za ní odcházejí do okresního městečka Ghanzi 
a domů ke svým rodinám se často vracejí nakaženi virem HIV.

Vláda ale nesouhlasí: „Přes polovinu rezidentů národního 
parku záviselo na vládní potravinové pomoci a absolutní chudoba 
se zvyšovala. Přesídlení se nelíbí jen několika jedincům, což je 
v demokracii normální. Nějaká menšina bude vždycky nesouhla-
sit s potřebami a zájmy většiny. A většina obyvatel nových osad 
by potvrdila skutečnost, že životní podmínky tu jsou mnohem 
lepší, než bývaly kdysi v kalaharské rezervaci,“ reaguje na Juman-
dovy výtky e-mailové stanovisko ministerstva zahraničí.

FPK se přesto rozhodli vládu žalovat a u nezávislého soudu 
podstoupit boj za právo na domov. S podporou západních ne-
vládních organizací rozpoutali soudní řízení, které po dlou-

A kde je naše místo ve světě 21. století? (Mladí Sanové v Makuri)
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hém a emocemi nabitém souboji nakonec loni v prosinci při-
řklo Sanům právo na návrat do kalaharského parku s tím, 
že jejich přesídlení bylo nezákonné a protiústavní. Soud dal 
v poměru dvě ku jedné Sanům za pravdu v tom, že byli zba-
veni domova „donucením, nesprávně a bez svého souhlasu“. 
I strážci parku se podle soudu chovali protiústavně, když ne-
chtěli některé „Křováky“ pustit zpět na půdu předků.

Velké vítězství se však možná stane triumfem Pyrrhovým. 
Dva ze tří soudců totiž rozhodli, že stát není povinen zajistit 
vracejícím se Sanům veřejné služby, a navíc se i oni budou muset 
řídit botswanskými zákony o národních parcích. Děti navrátilců 
tedy nebudou mít poblíž bydliště školy, vláda zřejmě neobnoví 
dovozy vody a pro důchody se bude starší generace muset kaž- 
dý měsíc nějak dopravit desítky kilometrů do New Xade. Život 
v kalaharské rezervaci už nebude, čím býval. Strážci národního 
parku budou nejen bránit pytlačení, ale i snahám Sanů vzít si 
s sebou zpět svá dříve tolerovaná domácí zvířata.

Zákon o národním parku Kalahari, který pro tehdejší pro-
tektorát Bečuánsko sepsali v šedesátých letech Britové, zaručo-
val Sanům živobytí v sousedství zeber, antilop, žiraf a lvů. „Děti 
Kalahari“ dostaly záruku, že mohou v zemi svých předků žít 
tradičním způsobem – lukem a šípem lovit divokou zvěř; sbírat 
kořeny a byliny, které skrývají zásoby nedostatkové vody a záro-
veň slouží jako bohatě vybavené přírodní lékárny. Vláda do roz-

ptýlených osad dovážela vodu 
a potravinovou pomoc, posta-
vila kliniky a školy.

Ale ani „křovácká“ kul-
tura není statická. To, že 
„starý svět se rozpadá“, platí 
i o světě Sanů. Moderní doba 
do něj vpadla podobně rázně 
jako lahev kokakoly z  nebe 
před udiveného Křováka Xi 
ve slavné komedii Bohové mu-
sejí být šílení. Lovci vyměnili 

luk a šíp za kovové pasti, oštěpy a někdy prý i pušky a honem 
nasedli na rychlé koně. „Nezávislý výzkum z roku 1985 uká-
zal, že obyvatelé kalaharské rezervace z velké části rezig-
novali na život lovců a sběračů… Při lovu někdy zabili celá 
stáda a naporcované maso potom prodávali lidem přicháze-
jícím zvenčí. Je zřejmé, že takový životní styl není slučitelný 
s udržitelným užíváním divočiny národního parku,“ tvrdí 
B. Chingapane z botswanského ministerstva zahraničí.

Sejdeme se v kgotle!
Kalaharské slunce nesmiřitelně pálí. Je teprve deset hodin do-
poledne, ale záření ohnivého kotouče nad New Xade se dostává 
do plných obrátek a písek se začíná rozpalovat. Vyhublí psi našli 
útočiště ve stínu vládních a novinářských aut. Prezident Festus 
Mogae, několik ministrů a vysokých vládních úředníků sedí 
na zastřešené tribuně. Je slavnostně vyzdobena – fasáda natřena 
bleděmodře, černě a bíle, tedy v barvách národní vlajky; pó-
dium zkrášluje spousta barevných umělých květin. Naproti tri-
buně v zastíněném přístřešku na židlích čekají bohatší Sanové, 
ženy v barevných šatech, muži ve špatně padnoucích oblecích 
a košilích. Mezi oběma přístřešky se na zemi ve stínu stromu 
tlačí starší Sanové a ženy s dětmi.

Kgotla, tradiční botswanská verze demokracie, africká po-
doba agory z řecké polis. Vesnice se od pradávna schází na pro-
stranství ve stínu největšího stromu a diskutuje o problémech 
komunity a o možných řešeních. Muži i ženy se mohou přihlásit 
o slovo a s rozhodnutím musí souhlasit všichni; neplatí princip 
většiny, nýbrž princip konsenzu. Místo náčelníka dnes hovoří 
prezident Mogae, absolvent ekonomie na Oxfordské univerzitě. 
Hovoří jazykem tswana, který je spolu s angličtinou úředním 
jazykem v zemi, a místní politik proslov překládá do řeči Sanů. 
„Není cesty zpět, musíme jít vpřed,“ jen toto heslo řekne Mo-
gae anglicky. Dnes se nehledá žádný konsenzus, prezident přišel 
vysvětlit, co bude vláda dělat po přelomovém rozsudku. Vesni-
čané se ptají, prezident a ministři odpovídají. Občas to v davu 
posluchačů zašumí, jindy se ozve potlesk. Sněm trvá nekonečné 
čtyři hodiny, nejžhavější čtyři hodiny dne.

„Prezident jen lhal a vyhrožoval, nevím, proč sem vůbec 
jezdil, asi jen aby zas něco sliboval a zastrašil nás. Lidé tles-
kali jen na znamení respektu; neznamená to, že s ním sou-
hlasí. Prý v národním parku nesmíme mít domácí zvířata ani 
lovit podle našeho uvážení. Ale prezident jen mate, je to náš 
legální domov, a proto si v něm můžeme dělat, co chceme. Co 

Sanové vládu 
kritizují, z cesty 
do moderního světa 
je však už nikdo 
neodláká.

DiAmAnTy, chyTré eliTy A málo BriTů
V Botswaně – na ploše větší než Německo s pouhými 1,6 milionu oby-
vatel – dokázala od získání nezávislosti bez přestávky přežít demo-
kracie. To se jinde v celé Africe podařilo jen na ostrůvku Mauricius. 
Žádná jiná země na celém světě v letech 1966–1998 nevykazovala 
tak vysoký růst hrubého domácího produktu, v průměru 7,7 procenta 
ročně. V roce 1966 zemi protínalo třináct kilometrů asfaltových silnic 
a stály tu celkem dvě střední školy.

Dnes auta sviští po 18 300 kilometrech cest a na středních školách 
i na gaboronské univerzitě se chudší studenti mohou vzdělávat zdarma, 
nejnadanější z nich pak dostávají vládní stipendia do Evropy a Ameriky. 
Světová banka dnes Botswanu řadí mezi „středně vyspělé“ země a v loň-
ském žebříčku korupce Transparency International se jí Česko i Sloven-
sko dívaly na záda.

Recept na úspěch? Hlavní přísady: diamanty nalezené počátkem 
sedmdesátých let a prozíravá, odpovědná politická elita. Koření: na af-
rické poměry velice homogenní etnické složení a minimální zásahy 
britských kolonialistů do pusté země, kterou drželi jen z geopolitic-
kých příčin. Současné zažívací obtíže: neúspěšné snahy diverzifikovat 
ekonomiku závislou na diamantech, přetrvávající obrovská nerovnost 
a nezaměstnanost, a především epidemie HIV/AIDS, která zde dosa-
huje druhého největšího počtu nakažených na světě, a to navzdory 
včasnému zásahu vlády.

Hlavní příčinou zdejší epidemie je právě modernizace spojená s re-
kordně rychlou urbanizací, s mohutným stěhováním obyvatel za prací 
a s následným rozpadem tradičních norem rodinného a sexuálního 
života. 
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je v našem teritoriu, to nám také patří, navíc jsme puškami ni-
kdy nelovili. A jestli dojde k novému konfliktu, tak je to jen 
dobře, bude další soud a vláda znovu prohraje,“ říká suverénní 
Jumanda, který často zdůrazňuje, že je „lidskoprávním aktivis-
tou“. Zdá se, že zástupci FPK chtějí obojí – žít svobodně jako 
jejich předci a bez omezení lovit divokou zvěř, ale i výdobytky 
moderního světa, které jim má zajistit vláda. Přeruší nás křik 
a nadávky. Mladí fanoušci FPK se právě pohádali. Agresivní 
záblesky v očích. Dva kluci s alkoholem zkřivenými tvářemi se 
chystají do boje. Jde o nedopitou lahev. Neméně opilí kamarádi 
od sebe oba kohouty po dlouhé strkanici odtrhnou. „Alkohol 
je tady problém, lidé by neměli pít, je to tímhle místem,“ říká 
Jumanda a sám si v tom okamžiku otevírá další pivo.

Politolog z pouště
Bihala Sekere je budoucností Sanů. Narodil se ve starém 
Xade, odkud jeho rodina odešla za lákadly blahobytu do no-
vého vládního města. Tehdy mu bylo patnáct. V módních, 
úmyslně ošoupaných džínách, mikině a botách Nike s námi 
ráno na korbě náklaďáku opouští New Xade. Brzy zjišťuji, že 
Bihala je chloubou přesídlených Sanů, o které jsem již slyšel 
vyprávět. Je jedním ze tří chlapců, kteří to ze slaměných chýší 
dotáhli až na univerzitu. Pětadvacetiletý nenápadný muž letos 

končí bakalářské studium politologie a veřejné správy na uni-
verzitě ve Windhoeku, hlavním městě sousední Namibie.

„Život ve starém Xade byl podle starších lidí lepší hlavně 
proto, že mohli bez potíží lovit. V nových osadách je nej-
větší problém alkohol, lidé se opíjejí už od sedmi ráno,“ vy-
světluje Bihala. Ve starém domově s možností celodenních 
loveckých výprav prý Sanové alkoholu holdovali méně. Kon-
centrací do velkých vesnic vznikly hospody, ve kterých se teď 
znudění a nezaměstnaní osadníci omamují jihoafrickým pi-
vem a krabicovým chibuku – tradičním pivem ze sorghumu či 
kukuřice. Důchody a peníze z načerno prodané potravinové 
pomoci často končí v rukou prodejců ohnivé vody.

Přes tyto vady na kráse Bihala Sekere se snahami předsta-
vitelů FPK o návrat nesouhlasí. „Vláda navrátilcům nezajistí 
sociální služby a bez nich bude život hodně těžký. Vrátí se 
maximálně dvě stě lidí, kteří podepsali protivládní žalobu, ti 
z národního parku odešli jako poslední. Ale nevěřím tomu, 
že tam ještě dokážou tradičním stylem přežít. Ani vůdci 
FPK tam nezůstanou, bez mobilu a limonády se neobejdou,“ 
říká mladý politolog, který se pro magisterské studium hodlá 
ucházet o stipendium univerzity v Norsku.

Až jednou získá dost zkušeností, chce uspět v politice a stát se 
třeba i poslancem, což se ještě žádnému Sanovi nepodařilo. Za-

propusťte náš lid. Vydržíme i bez mobilu. (Bushmeni čekají na soudní výslech)
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tím stihl vstoupit do vládní strany Botswana Democratic Party 
(BDP), prý kvůli její liberální, protržní ideologii. BDP vítězí 
i mezi rezidenty New Xade, protože – jak říká Bihala – „nabízí 
vždy nejkvalitnější osobnosti a podle nich se voliči rozhodují“. 
Sanové tedy hlasují pro stranu, která rozhodla o jejich přesídlení 
ze země předků. Podle Bihaly je to logické: „Ti chlapíci z FPK 
se vydávají za hlas Sanů a všech lidí v New Xade, ale doopravdy 
mluví jen za sebe, většina z nás s nimi nesouhlasí,“ říká student. 
„Dostávají odevšad peníze, ale pro lidi toho udělá víc vláda.“

Diamanty a geopolitika informací
Gaborone leží sedm set kilometrů na východ od New Xade. Je 
hlavním městem a centrem „afrického zázraku“, jak se botswan-
skému hospodářskému a politickému úspěchu často přezdívá. 
Peníze na bezplatné školy a kliniky, asfaltové silnice a moderní 
vládní budovy, důchody a bezplatné antiretrovirální léky proti 
AIDS pocházejí takřka z jediného zdroje – z těžby diamantů. 
Zajišťují padesát procent státních příjmů, čtyřicet tři procent 
hrubého národního produktu, osmdesát procent deviz. „Dia-
manty pro rozvoj,“ zní heslo těžební společnosti Debswana, kte-
rou společně spravují stát a jihoafrický koncern De Beers.

„Vláda nás chce vystěhovat i kvůli diamantům, nejde jen 
o divočinu. Geologové v národním parku hledali nerosty, 
kvůli nim se nás vláda potřebovala zbavit,“ tvrdí mluvčí FPK 
Jumanda. Britská nevládní organizace Survival Internatio-

nal, díky jejímž pravidelným e-mailovým depeším se o kauze 
dozvídal celý svět, tento pohled vzala za svůj a z jejích zpráv 
o situaci vyplývá, že i botswanské diamanty jsou „krvavé“. 
Pojem „krvavé diamanty“ se „proslavil“ během občanských 
válek v Sieře Leone a v Libérii, kde příjmy z prodeje diamantů 
živily válečníky – warlordy – a umožnily tak prodlužovat boje 
a utrpení civilistů. Botswana se nyní cítila v ohrožení a souboj 
tamních úředních míst se Survival International nazývaly no-
viny „válkou“. Britská organizace bránící zájmy domorodých 
obyvatel získala v komentářích botswanského tisku přívlastky 
„prolhaná“, „demagogická“, „fašistická“.

Survival International již skoro čtyřicet let po celém světě 
hájí zájmy domorodých obyvatel – ať už proti centrálním vlá-
dám anebo proti velkému byznysu. „Nejúčinnějším prostřed-
kem, jak dosáhnout změn, je moc veřejného mínění,“ píše 
na svém webu „nevládka“, která spoléhá pouze na dary sou-
kromých osob. V kampani ve prospěch romantizované tra-
diční „křovácké“ kultury využila mediální potenciál „krvavých 
diamantů“. Varovala, že pokud se Sanové nebudou moci vrátit 
na půdu svých předků, zanikne jejich jedinečný způsob života 
a mnozí z nich zemřou.

Všichni tři soudci však v prosincovém rozsudku diaman-
tovou stopu odmítli. Debswana tvrdí, že se na území Sanů 
k těžbě nechystá a že geologické průzkumy v minulých letech 
probíhaly po celé zemi, nejen v kalaharské rezervaci. Survival 
si však stojí za svým. „Nález diamantů je klíčovým motivem 
přesídlení Křováků, příjmy z diamantů zase financovaly re-
lokaci i postavení osad,“ píše se v e-mailovém stanovisku ne-
vládní organizace, která bez ohledu na soudní rozsudek na-
dále vyzývá k bojkotu diamantů De Beers.

Pověst Botswany v Evropě a  v Americe kvůli emotivní 
kampani utrpěla. „Survival International prodala světu pří-
běh, a protože lidé fandí outsiderům, vláda Botswany v tom 
souboji vlastně nemohla uspět. Ale celá kauza vypovídá o tom, 
jak funguje geopolitika šíření informací – africká vláda proti 
londýnské nevládce neměla šanci,“ vysvětluje svůj názor Marx 
Garekwe, mluvčí místní pobočky Programu OSN pro rozvoj.

Jeho kolega to vidí stejně: „Diamanty v tom žádnou roli ne-
hrály, to je podle mě blbost. Všechno neobjevené nerostné bo-
hatství patří státu, takže by se v Kalahari mohlo těžit, i kdyby 
tam Sanové dál žili. Celý ten rozruch nebyl nutný, vláda měla 
situaci zvládnout jinak, tohle ji stálo strašně moc sil. Krom 
ochrany divočiny to totiž se Sany možná myslela opravdu 
dobře. Potíž je v tom, že její pohled na rozvoj je strašně pa-
ternalistický. Ministři totiž mají nějakou představu rozvoje, 
třeba v podobě škol, silnic, moderních klinik, a myslí si, že 
taková cesta je jediná správná a oni jsou od toho, aby ji všem 
lidem obstarali. Ale zapomínají, že rozvoj, to nejsou jenom 
stavby a služby, ale že je to hlavně věc psychologická. Sami 
Křováci musí vidět výhody, vláda je k tomu nemůže nutit. 
Kdyby na přesídlení tak netlačila, možná by během několika 
let Sanové do nových osad odešli dobrovolně.“

Takhle z  toho všeho nakonec byli botswanští poli-
tici a úředníci v šoku – chtějí pomoci chudákům vybřed-
nout z bídy, postavili jim nové městečko a posílají jejich děti 

Africký ZáZrAk
Možná také ve spamu své e-mailové schránky najdete reklamu na „re-
voluční“ řešení problémů s nadváhou. Hoodia – „nejlepší hubnoucí 
prostředek omezující apetit“. Za otravným spamem se skrývá příběh 
o tom, jak farmaceutické firmy vydělávají na tradičních znalostech 
domorodých národů. A také o tom, jak Sanové dokázali z biopirátství 
v Kalahari poprvé něco vytěžit.

Vzácný kaktus hoodia rostoucí v nehostinných jihoafrických pouš-
tích a polopouštích Sanové po generace používali k utlumení hladu. 
„Když děti hladověly, tak jim Křováci dali hoodiu, aby aspoň na chvíli 
na hlad zapomněly,“ říká Axel Thoma z Jihoafrického koncilu Sanů. 
Léčivé schopnosti rostliny prozkoumali jihoafričtí vědci z výzkumného 
institutu CSIR, kteří si „svůj“ objev nechali patentovat a později licenci 
prodali farmaceutickým a potravinářským koncernům. V současné 
době se z hoodie pokouší vyrobit účinný lék na hubnutí koncern Uni-
lever, od něhož pochází například i slavný výrobek Slim-Fast.

Je to absurdní. Rostlina, která odjakživa pomáhala Sanům vydr-
žet dlouhé dny hladu, teď tedy pomůže řešit opačný problém Evropy 
a Ameriky – obezitu, která trápí zhruba pětinu obyvatel bohatých zemí.

Sanové však za komerční využití svých vědomostí dostanou ale-
spoň drobnou finanční odměnu – jejich zástupci vyjednali, že obdrží 
šest procent z příjmů, které díky hoodii získá CSIR. Z možných gigan-
tických zisků Unileveru sice půjde jen o drobty, i tak se nicméně jedná 
o přelomovou dohodu. „V minulosti bývalo normou vykrást naše tradiční 
vědomosti a kulturu, ale tento příklad dokazuje, že se věci mění,“ říká 
Kxao Moses z regionálního sdružení Sanů WIMSA. 
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do škol, přesto Sanové z celé země podpořili protivládní ža-
lobu a kritika se ozývá z celého světa. Uprostřed problematic-
kého kontinentu se nějaká vláda bez zahraniční pomoci snaží 
pomoci nejchudším a svět na ni plive. Botswanští představi-
telé a většina tamních občanů, kteří se na „Křováky“ dívají 
asi podobně jako Češi na Romy, to prostě nemohli pochopit.

„Vláda je chce rozvinout, chce, aby byli jako ostatní. V no-
vém městečku mají špičkové vybavení a pomáhají jim vládní 
úředníci. Nevím, co je vede k tomu zůstávat v buši,“ diví se 
Fidelis Molao, finanční manažer vládní BDP, a vystihuje tím 
kořeny problému – naprosté přehlížení kulturních rozdílů. 
Vláda má recept rozvoje, který fungoval pro většinu botswan-
ského obyvatelstva – školy, moderní medicína, život ve větších 
sídlech, práce za mzdu, jasná majetková hierarchie... Přes ko-
pírák se ho teď snaží aplikovat i na Sany, kulturně odlišnou, 
ekonomicky nejchudší a donedávna i politicky nejbezmocnější 
skupinu obyvatel. Sanové vládu kritizují, z cesty do moder-
ního světa je však už nikdo neodláká.

Pryč ze „zlatého věku“
„Venkovská chudoba, bez ohledu na to, jak si ji někteří idea-
lizují, je stav, který musíme překonat; není to žádná neměnná 
kultura,“ řekl před časem na adresu Survival International pre-
zident Mogae. Z tribuny v New Xade teď musel s potěšením 
sledovat zdejší školáky. Za zvuku bubnů mu předvedli tradiční 
tance – odění v kůži antilop, která tak krásně ladí s jejich těly. 
Po skončení show přes šaty svých předků v mžiku přehodili 
oblečení současnosti – někdo části školní uniformy, někdo rů-
žové přiléhavé tílko se stříbrným nápisem „Baby Girl“. Nová 
generace hledí dopředu – touží po mobilech, značkovém ob-
lečení, západní pop music. Oblečen v kůži s lukem a šípem 
v ruce, tak jak známe „Křováky“ z filmu Bohové musejí být šílení, 
již dnes v Botswaně nežije žádný San. Naposledy si tak v mládí 
vykračovali prarodiče dnešních školáků. A již není cesty zpět.

„Někteří Evropané by byli rádi, kdyby se Sanové zasta-
vili. Kdyby zůstali v nějaké romantizované minulosti jako 
živé muzeum, ale rozvoj se nedá zastavit. Vláda se jim v tom 
snaží pomoct a mladá generace chce jít do měst a žít tak jako 
vy. V tom jim nikdo nemůže bránit. Jen ta modernizace musí 

být kulturně citlivá a o to se 
tady snažíme,“ říká Mieke 
Kässová, Nizozemka žijící 
mezi Sany již dvacet let, která 
v osadě D’Kar, sto padesát ki-
lometrů od New Xade, spra-
vuje muzeum o kultuře „Křo-
váků“. Členka Holandské 
reformované církve zde spolu 
s mnoha mladšími Sany pra-
cuje ve sdružení Kuru Trust. 
„Snažíme se zachovat kulturu 
do budoucna, aby se celé bo-
hatství Křováků nevypařilo. 
Kolik v  Evropě vydáváme 
za muzea a záchranu klasic-

kého umění... Ze stejných příčin musíme chránit kulturu 
Křováků, aby si jednou v budoucnosti mohli ještě zastřílet 
z luku, zahrát na své hudební nástroje, podívat se na rituální 
tance. Děláme nahrávky, ve kterých nám lidé vyprávějí na ka-
meru o svém mládí. Bylo tady ale už tolik zahraničních an-
tropologů, kteří si svoje poznatky odnesli s sebou, že mnoho 
vesničanů musíme hodně dlouho přemlouvat. Křováci už mají 
plné zuby všech těch bělochů, kteří sem přicházejí a pořád 
se na něco ptají. Pak si doma napíšou své dizertace a repor-
táže a místní z toho nic nemají,“ vypráví Mieke, která mohla 
očima cizince pozorovat proměny života na pokraji Kalahari.

Mladí Sanové hledají své místo ve světě 21. století. Ne-
chtějí zůstat stát na jeho prahu jako generace rodičů a pra-
rodičů – jen s lahví vodky v kapse secondhandových kalhot. 
Chtějí jít dál. Sebevědomý „lidskoprávní aktivista“ Jumanda 
a nenápadný kritický student Bihala jsou projevem téhož fe-
noménu – křováckého národního obrození. Jménem „Křo-
váků“ donedávna hovořili bílí misionáři a antropologové, kteří 
zakládali zdejší nevládní sdružení. Jumanda a Bihala jsou už 
elitou generace, která začíná mluvit sama za sebe. X
RESPEKT 17/2007

Bez vody, potravinové pomoci a povolenek k lovu byl odchod do New Xade  

jedinou alternativou před smrtí hladem.

Přesné a spolehlivé informace o dalším dění v New Xade a poušti 
Kalahari se na dálku těžko dohledávají a zkušenost z deset let 
staré cesty ukazuje, že realita je mnohem barvitější než útržko-
vité zprávy ve světových novinách nebo z tiskových zpráv ne-
ziskových organizací. Faktem je, že na původních územích Sanů 
v minulých letech začala - navzdory předchozím ujištěním bots-
wanské vlády - společnost Gem Diamonds těžit diamanty, které 
jsou od minulého roku na trhu k dostání. V domově přesídlených 
Sanů uprostřed národního parku Kalahari vzniklo také luxusní 
ubytování pro turisty, kde noc stojí kolem pět set eur. Botswanská 
vláda, v mnoha směrech vzor demokracie v subsaharské Africe, 
v reportáži zmíněná soudní rozhodnutí interpretovala velmi úzce 
a komplikovala návraty Sanů do původních území a před dvěma 
lety plošně zakázala v celé zemi lov zvířat (vyjma rančů a lovců 
se speciálním povolením). 

někteří evropané 
by byli rádi, kdyby 
se Sanové zastavili, 
zůstali v nějaké 
romantizované 
minulosti jako živé 
muzeum.
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Tři TýDny 
mongolem
reportér respektu 
vyrazil do obrovské 
země, kde žijí tři 
miliony lidí a každý 
umí jezdit na koni
MArti N M. Š i M ečkA
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S
tep se chvěje v horkém vzduchu, ale hory, k nimž se 
díky Ligdenově terénní toyotě rychle blížíme, stojí 
pevně. Jsou bledězelené, protože z kamenité země 
teprve raší první výhonky řídké trávy. Je červen 
a tady začíná jaro. Když se vůz vyšplhá po prašné 
cestě do sedla, spatříme skupinu koní. Viděl jsem 
jich od rána už tisíce, ale pořád se nemůžu nasytit 
pohledu na jejich svobodnou eleganci. Z jedné ko-

byly trčí půl mláděte a vypadává z ní na zem právě v okamžiku, 
kdy projíždíme kolem. „Stůj,“ volám na Ligdena.

Koně jsou z  nás nervózní a  pohazují hřívami, přibíhají 
další. Kobyla se vydala rodit sem do kopců, aby byla co nejdále 
od lidí. Tak to dělají všichni zdejší koně, proto se jen málokomu 
z Mongolů poštěstí vidět čerstvě narozené hříbě. I šedesátiletý 
Ligden to vidí poprvé a rozechvěle opakuje: „Jsme svědky zro-
zení nového života.“ Eddie, můj třicetiletý tlumočník, dodává: 
„Máme velké štěstí. Pro Mongoly je kůň klíčem k životu.“

Matka olizuje černé hříbě, na nebi krouží sup, který čeká 
na rudou placentu, jež jí trčí z těla. „Nechme je na pokoji,“ za-
velí Ligden a nasedáme do auta. Není divu, že koně byli za-
skočeni naší přítomností. Ujeli jsme od rána tři sta kilometrů 
stepí po prašných cestách a nepotkali jediné auto.

Má první jurta
Míříme do městečka Cecerleg, protože tak je to v plánu. Jsem 
vyslán českou ambasádou v Ulánbátaru, abych pomohl zdejším 
novinářům v lokálních médiích lépe bránit jejich nezávislost.

Ligden je můj řidič, ale jinak dělá průvodce hledačům kos-
ter dinosaurů v poušti Gobi. Eddie žil léta v USA a teď je šé-
fem zdejší verze amerického magazínu Forbes. Vyprávějí mi 
své rodinné příběhy, jež se protínají s mongolskými dějinami 
20. století. Ligdenův děd byl slavný intelektuál, který zachraňo-
val mongolskou kulturu a jazyk před Rusy a komunisty, za což 
si ve třicátých letech odseděl několik let ve vězení. Eddieho děd 
zase bojoval ve druhé světové válce proti Rusům na straně Hit-
lera – spolu s pěti tisíci soukmenovců, kteří přejeli na koních 
přes Turecko až do evropských řad wehrmachtu –, Hitler totiž 
Mongolům slíbil v případě svého vítězství nad Rusy nezávislost. 
Nacisté prohráli a Eddieho děd jakýmsi zázrakem přežil válku 
i mongolské vězení. Díky čemuž je teď můj tlumočník na světě.

A  já se pohledu na tento svět nemůžu nasytit. Obrovský 
prázdný prostor působí na Evropana, jako kdyby se ocitl na jiné 
planetě. Vzduch je suchý a řídký, protože celá země je obrovskou 
náhorní plošinou, kde i údolí leží tak vysoko jako vrchol Sněžky. 
Skutečně ohromující je však rozlehlost prostoru, v němž se oko 
může opřít jen o horizont hor s občasnými tečkami bílých jurt 
na úbočích. Zdánlivě neobydlený prostor je plný života. Vidím 
světlehnědé sviště utíkat do svých nor buď před námi, nebo před 
párem orlů. O pár kilometrů dál hodují supi na mršině krávy, 
líně mávají obrovskými křídly a s plnými břichy se sotva doká-
žou odlepit od země.

Prašné cesty se různě větví a není jasné, která končí u jurty 
někde v horách a která vede do města. Dopravní značky jsou 
pouze na několika asfaltkách, jež protínají zemi, my jsme 
však daleko mimo hlavní tah. Ligden se orientuje podle GPS 

a kompasu, řítí se po stepi osmdesátkou a za námi se zvedají 
oblaka prachu. Teď se ale i přes pomůcky trochu zamotal a bere 
to rovnou mimo vyjeté koleje stepí nahoru k jurtě, aby se zeptal 
na cestu. Nomádská obydlí jsou rozeseta po celé zemi tak, že 
se tady prakticky nemůžete ztratit: téměř vždy je nějaká v do-
hledu nebo vás k ní dovedou stopy stád.

Před jurtou stojí džíp, motorka a mongolský kůň uvázaný 
na laně. Na kůlech se tyčí solární panel a satelit, vedle nich se točí 
vrtule větrníku. Mongolsko má v posledních letech dvouciferný 
růst HDP, v roce 2011 byl dokonce se sedmnácti procenty nej-
vyšší na světě. A život nomádů, jichž je asi půl milionu, prochází 
díky novým technologiím dramatickou proměnou.

Uvnitř jurty spořádaně sedí šestičlenná rodina, jako kdyby 
očekávala náš příchod. Domácí paní nás obchází se slaným ča-
jem s mlékem a mísou koláčků. Dvě malé děti si mě prohlížejí 
s neskrývaným údivem: bělocha viděly zatím jen v televizi, v níž 
právě běží Spiderman. Pak vyjdou všichni ven a ukazují nám 
cestu. Nejstarší muž si dřepne na bobek, dalekohledem sleduje 
svoje stádo sedmi set ovcí a krav pasoucích se v údolí a pohrává 
si s mobilem. Nač mu je mobil, když tady není signál? Ale je, 
směje se. Napíše esemesku a vyhodí mobil vysoko do vzduchu. 
Když jej chytí, ukáže mi, že esemeska byla odeslána.

„Kolik stojí taková kráva na trhu?“ ptám se Ligdena později, 
když přestaneme mávat na rozloučenou. „Kráva sedm set do-
larů, ovce dvě stě,“ říká. V přepočtu na české koruny jsou tito 
pastevci několikanásobní milionáři.

Novinářka Muugii
První známkou, že se blížíme k lidským sídlům, jsou plastové 
lahve pohozené podél cesty a igelitové pytlíky vlající ve větru. 
Městečko Cecerleg se vyloupne v jednom okamžiku po pře-
jezdu hřebene hor. Má tvar mělkého trychtýře, v jehož středu 
se bělají paneláky, boky pokrývá šachovnice oplocených po-
zemků s jurtami a barevnými střechami domků uvnitř. Nad 
tím vším se tyčí hory, kde se pasou stáda dobytka.

Toto město – jako ostatně většinu – založili Rusové v minu-
lém století, když Mongolsko ovládli s pomocí Sovětského svazu 
komunisté. Zůstaly po nich ony paneláky, pár administrativních 
budov v sovětském stylu z třicátých let a velké dlážděné náměstí 
před sídlem místní vlády. Od devadesátých let přibyl velký Bu-
ddha na vršku, spousta obchodů plných zboží a hospod.

Proti mně kráčí muž oblečený do tradičního délu – dlou-
hého lesklého kabátce přepásaného hedvábnou stužkou, o je-

hož praktičnosti vás přesvědčí 
první závan zdejšího ledového 
větru. Víc si však všímám žen 
oblečených vesměs s vysokou 
elegancí v šatech a kostýmech, 
v lodičkách s vysokými pod-
patky. Kotníky se jim viklají 
v kamení a hlíně, která je po-
važována za chodník, ale jejich 
pečlivě nalíčené tváře hrdě ne-
sou civilizační vzdor a touhu 
po ženské důstojnosti.

Ulánbátar je možná 
divokou směsí 
luxusu a špíny, 
a přesto je to 
svobodné město.
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Jednou z těchto žen je krásná drobná Muugii, jež nás sezna-
muje se svými kolegy – místními novináři. Přesněji novinář-
kami, neboť to jsou samé ženy, či spíše dívky sotva po dvacítce. 
Pracují v pěti místních televizích a dvou týdenících, přičemž 
město má sotva dvacet tisíc obyvatel. Ten počet mi nedává lo-
giku, na tak malém trhu se přece nemohou uživit. Muugii mi 
vysvětluje, že jejich televizi vlastní a financuje bohatý podnikatel, 
který sice žije v Ulánbátaru, ale pochází odtud a na jeho rodném 
městě mu záleží. Později se dozvídám, že v celém Mongolsku, 
kde žijí tři miliony lidí, existuje pět set soukromých médií, vět-
šinou televizí. Vlastní je převážně místní boháči a politici. Psaní 
článků nebo dělání reportáží na objednávku majitele či politické 
moci je tady hodně rozšířené a volby jsou tak pro média důle-
žitým obdobím finančních žní. „Cení se novinář, který dokáže 
zajistit politikovi zvolení,“ říká Muugii. „U vás to tak není?“

Přicházím k závěru, že množství médií a jejich vlastníků 
jakýmsi podivným způsobem snad zajišťuje alespoň pluralitu 
názorů a že to, co těmto novinářkám chybí, je především se-
bevědomí. „Jste hlasem veřejnosti, která ze svých daní platí 
politiky, aby jí sloužili. Proto se máte ptát politiků, jak s pe-
nězi daňových poplatníků nakládají,“ přednáším Muugii a je-
jím kolegyním známou poučku. „Aha,“ reagují s nedůvěřivým 
údivem a zní to úplně jako česky.

Televize, v níž Muugii pracuje, je jedna větší místnost v pří-
zemním domečku předělaná na studio. Přes den běží filmy 
a seriály, večer pak zprávy a reportáže vyráběné čtveřicí dívek. 
Zveme je po rušném dni s Ligdenem a Eddiem na večeři (mají 
mizerné platy, šeptá mi Eddie) a já se vyptávám, proč vedle nich 
nejsou žádní muži. Dívky krčí rameny. „Nejsou k mání,“ říká 
Muugii. V mongolských rodinách jsou dívky posílány na studia 
do města, aby vyrovnaly nevýhodu slabšího pohlaví v zemi, kde 
se ještě tradičně cení síla. Důsledkem ve stále modernější civi-
lizaci je, že ženy začínají mít navrch a z mužů se stává pomocná 
síla, v novinářské profesi například dobrá jen k nošení kamery.

Rudý bohatýr
Do Ulánbátaru je to zhruba pět set kilometrů, částečně po as-
faltce, jejíž povrch však na mnoha místech popraskal mrazem. 
Na křižovatce dvou cest stojí několik jurt a Ligden zastavuje 
u jedné z nich: chceme se najíst. Mohutná Mongolka vykukuje 
ze vchodu a zve nás dál. Ukrajuje z beraního stehna kousky 
masa a hází je do kotle, přihodí cibuli a posype solí, později 
přidá nudle. Za patnáct minut obědváme jídlo patřící k nejlep-
ším, jaká jsem kdy jedl.

Ulánbátar, jemuž dali jméno Rusové a v překladu znamená 
Rudý bohatýr, se blíží – step podél silnice se začíná bar-

Sen mnoha nomádů: mít svoji jurtu za plotem a žít v uB.
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vit plastovým odpadem. Mongolská metropole roste šíleným 
tempem, počet obyvatel se za posledních deset let zdvojná-
sobil a dnes v něm žije už polovina národa. Mnozí nomádi 
sem přijeli za pohodlnějším životem, často ale zůstali trčet 
bez práce ve svých jurtách na oplocených pozemcích bez vody 
a elektřiny daleko od města a postupně jim docházejí peníze 
za stáda, jež prodali.

Přistěhovat se do UB, jak tady městu říkají, je totiž až příliš 
jednoduché. Podle zákona má každý Mongol právo ohradit si 
na libovolném místě 0,7 hektaru, čímž se tato půda stává jeho 
majetkem. To platí i pro okolí UB. Naopak všechna ostatní 
neoplocená půda v celé širé zemi patří všem: každý má právo 
pást dobytek a postavit si jurtu, kde se mu zlíbí.

Noříme se do chaosu. Do nebe trčí betonové skelety mra-
kodrapů, dole se metr nad zemí plazí oprýskané a pokroucené 
roury teplovodů ze sovětských dob, v zácpách na sebe houkají 
velká terénní auta s volantem na opačné straně; jsou to většinou 
ojetiny z Japonska a tam se jezdí vlevo. A mezi tím vším lidé 
oblečení jako v Praze či v Londýně s mobily neustále u ucha, 
supermarkety napěchované zbožím, kabelky Louis Vuitton 
a hotel Kempinski a Heineken a KFC, přestože Mongolové 
kdysi vůbec nejedli ptáky považované za posly nebes. Globa-
lizace má své záhadné cesty, jimiž ovíjí planetu.

Naše trojice se rozchází, Ligden musí s výpravou paleontologů 
do Gobi, Eddie směřuje do redakce Forbesu a já do svého ho-
telu odcházím pěšky. Poprvé jsem bez průvodce a rychle ztrácím 
orientaci. Ocitám se mezi paneláky z komunistických dob, mezi 
nimiž se choulí jeden z pouhých čtyř buddhistických klášterů 
z původních sedmi stovek v celé zemi, které komunisté nezničili. 
Po dvou hodinách bloudění potupně mávám na taxík.

Velvyslankyně Ivana Grollová, jíž na druhý den podávám 
zprávu o první části výpravy za zdejšími novináři, mluví plynně 
mongolsky a zná tuto zemi jako málokdo z cizinců. Na její 
dramatický civilizační vzestup pohlíží se směsí naděje a obav. 
„Buďte rád, že tady nejste v zimě,“ říká. Tehdy se prý na město 
valí smog z okolních kopců, které jsou obleženy jurtami a domy 
přistěhovalců. Statistiky tvrdí, že vzduch v UB je v tom období 
to nejšpinavější ze všech měst na světě.

Navzdory prachu a smogu však cítím ve vzduchu vůni svo-
body. Toto město je možná divokou směsí luxusu a špíny, nejspíš 
mu vládnou zkorumpovaní politici, a přesto je svobodné. Jako 
ostatně celá země, jejíž parlamentní demokracie není na území 
bývalého sovětského impéria vůbec samozřejmostí.

Vzhůru na sever
Na ulánbátarském Čingischánově letišti chytáme spoj do se-
veromongolského Mörönu. Byť vypadá spíš jako velká vesnice, 
patří s nějakými třiceti tisíci obyvateli mezi největší mongolská 
města a informačně ho obsluhuje pět televizí plus dva týdeníky. 
I v nich pracují samé mladé novinářky.

Krátkovlasá, štíhlá Loogii je upřímná: „Náš majitel má do-
hodu se starostou, který mu platí za to, že ho nekritizujeme.“ Její 
kamarádka Dermee ale pracuje v televizi, jež trvá na své nezá-
vislosti a starosta odmítá odpovídat na její otázky – protože prý 
jeho odpovědi vytrhává z kontextu. „Co byste k takovému jed-

nání řekl?“ ptá se mě Dermee, a i když se ve sporu nevyznám, 
říkám na kameru obecnou tezi: „Starosta je veřejný činitel a jako 
takový má povinnost na otázky médií odpovídat.“ Za pár ho-
din to Dermee vysílá a vzápětí volá Eddiemu starosta, který je 
prý velice smutný z útoku zahraničního novináře na svou osobu. 
Druhý den jsem celebrita, lidé mne zdraví na ulici.

Se skupinou novinářek vyrážíme dvěma auty na reportáž 
sto kilometrů na sever k jezeru Chövsgöl, jemuž se přezdívá 
sestra Bajkalu. Vítr zvedá vlny do metrové výše a padají le-
dové kroupy. Na kraji poloprázdné vsi se schováváme v domku 
místní ekoložky Bajarmaa.

„Za komunismu tady byly tři ruské fabriky a v této ves-
nici žilo deset tisíc lidí. Téměř všichni odešli,“ říká Bajar-
maa. Má smutné oči, protože ji trápí stav mongolské přírody. 
Vláda rozdává licence těžebním společnostem, které devas-
tují poušť Gobi, čím dál více terénních aut nomádů a motorek 
brázdí step, jež začíná být rozryta pruhy prašných cest – když 
jsou koleje jedné příliš rozježděné, hned začínají novou vedle 
na trávě, která už nikdy nedoroste. Odpadky zaneřáďují celé 
oblasti, voda v městských studnách se pomalu nedá pít, protože 
splašky prosakují do spodních vod. „Rusové naši přírodu ničili, 
ale moji krajané nejsou lepší,“ shrnuje ekoložka.

Na cestě zpátky opět vyjde slunce. Dermee mi chce udělat ra-
dost: má tady nedaleko rodinu, zastavíme se tam a já můžu zku-
sit nepoznané – jízdu na pravém mongolském koni. Odbočíme 
z asfaltky travnatou pahorkatinou do hor a po pár kilometrech 
se vnoříme do pohádkového údolí, na jehož svahu se choulí dvě 
roubenky. Rodina nás očekává uvnitř, poselství o našem příjezdu 
vyřídil mobil. Sedíme namačkáni v tmavé světnici, pijeme slaný 
čaj a jíme koláčky, na klín mi vyskočí obrovský kocour. Tu scénu 
důvěrně znám. Mnohokrát jsem takto seděl ve slovenských dře-
věnicích na lazech a díval se na vrásčité tváře svých hostitelů. 
Tentýž ostýchavý úsměv, tatáž zamlklost a současně pohostin-
nost, tentýž západ slunce a dlouhé stíny na travnatých svazích.

Rozdíl je v koních. Jsou o něco menší než naši evropští, ale 
cítím pod sebou úžasnou, neklidnou sílu. Eddie si mne pátravě 
prohlíží a vzápětí se tento muž, který až dosud mluvil o nomá-

Moji krajané ničí přírodu stejně jako rusové. (ekoložka Bajarmaa vzadu,  

novinářka loogii vlevo)
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dech s pohrdáním městského člověka, mění v mongolského vá-
lečníka, nahrbí se nad koňskou šíji a vyrazí vpřed. Při trysku 
na mongolském koni jen stojíte ve třmenech v naději, že kůň 
pod vámi neuskočí na stranu a vy se nezabijete. Eddie na mne 
čeká na hřebeni a oči mu září. A já jsem chycen. Zamiloval jsem 
se do mongolských koní.

Při návratu jsem zdraven slovy „vítej mezi Mongoly“ a Eddie 
vyzývá na souboj dlouhovlasou novinářku v červeném sáčku 
a černých kalhotách jménem Jagaa. Za celé dva dny téměř ne-
promluvila a věčně si čistila dlouhé, modře nabarvené nehty. 
Jen jednou se prořekla, že jako dítě také závodila. Jagaa se 
na Eddieho mlčky podívá, vmžiku se vyhoupne na mou ko-
bylu a než se Eddie stačí vzpamatovat, je pryč. Eddie si sundá 
čepici, pleskne svého koně po zadku a jeho jekot brzy zaniká 
v dálce. Pohled na ten pádící pár mění vše: uvědomuji si, že kdo 
necválal na mongolském koni, nemůže této zemi porozumět.

Mezi nomády
Moje mise končí, zůstávají mi čtyři dny volna. Loučím se s Ed-
diem, který mne odevzdává do péče tlumočnice Puji s vlasy 
obarvenými na blond a řidiče jménem Gamba. Zorganizovali 
pro mne pobyt u nomádů nedaleko přírodní rezervace, kde 
žijí původní divocí koně Převalského. Nedají se ochočit, proto 
je Mongolové vystříleli a snědli. Poslední exempláře zachrá-
nili Češi a v devadesátých letech je začali vypouštět zpátky 
do mongolské přírody. V této rezervaci jich dnes žije na tři sta 
a cestou zahlédneme jedno stádo s několika hříbaty.

Ocitáme se v rozlehlém údolí rovném jako placka obklope-
ném horami a pročísnutém řekou. Ojuna, paní domácí, nás vítá 
ve slavnostním černém délu, na nose má brýle, vypadá jako uči-
telka. V jurtě je úzkostlivě čisto, mezi postel a skříňky je vklíněná 
puštěná televize, kterou upřeně sleduje dvouletý kluk s copánky. 
Venku stojí velký terénní vůz a malý náklaďák, do něhož se po-
hodlně vejde několik složených jurt. I tato rodina má tisíc kusů 
dobytka a její majetek by ji v Česku řadil k vyšší střední třídě.

Slunce klesá k horizontu, pomáhám honit telata, která jsou 
na noc přivazována k lanu, aby nepila mléko svých matek. Na-
jednou se k nám blíží stádo koní, jezdec nad ním mává lasem 
a smyčka padá na hlavu hnědáka. Mladý muž seskakuje na zem 
a bojuje s koněm, sedne si na zem a zapře se patami do země, 
jenže zvíře má obrovskou sílu a vleče ho desítky metrů. Ženy 
přestanou dojit a smějí se. Když se kůň unaví, mladík ho při-
vede ke kůlu a přiváže. „To je Hana,“ představuje mi Ojuna 
svého synovce. „A na tomto koni budeš zítra jezdit.“

Ráno se ukáže, že nežertovala. Hana si zkoumavě prohlíží, 
jak sedím. Jsem zvyklý na evropské koně, větší, zhýčkané a líné, 
a také na měkká anglická sedla. Jenže mongolské sedlo je malé 
a tvrdé a tento kůň je ďábelsky rychlý. Okamžitě se mnou vy-
ráží tryskem k horám, Hana cválá vedle mne a Puje zůstává 
v dáli. Je z města a dává přednost solidnímu klusu. Na úpatí 
hor jsme za chvíli a já si uvědomuji, že zdánlivě obrovský pro-
stor je díky koním podstatně menší, než se jeví.

V horách žijí šamani, ale také vlci, kteří na zimu scházejí kaž- 
dý den do údolí a Hana je odhání od ovcí a koz. Letos byla zima 
mírná, ale v roce 2010 byl šílený mráz, který prý přichází kaž-

dých deset let. Krávy zmrzly vestoje a zůstaly tak až do jara. Bylo 
jich tolik, že ani vlci a supi je nestačili sežrat. Ze čtyřiceti dvou 
milionů kusů zvířat, které Mongolové chovají, jich tehdy uhy-
nulo dvanáct milionů.

Přestože Hana své koně miluje, nebrání mu to v tom, aby je 
zabil a snědl, až zestárnou a jsou k ničemu. Tak to Mongolové 
dělají odjakživa. Velblouda by však Hana nesnědl. Zná je, pro-
tože žijí nedaleko kolem písečných dun. „Oni pláčou,“ vysvět-
luje mi. „Dokážou naříkat pro své mrtvé celé dny.“

Když se přiblížíme ke stádu, ukáže mi, kam ho chce hnát, 
a rozdělíme se po obou stranách. Můj kůň se okamžitě mění 
z nadšeného běžce na poslušného honáka, reaguje na každý 
můj povel s takovou samozřejmostí, až podléhám iluzi, že snad 
opravdu umím jezdit na koni. Hana tyto polodivoké koně krotí 
přes bolest, bičuje je za jízdy. „Musí pochopit, že když nebu-
dou okamžitě reagovat na povely, bude to velmi bolet,“ říká.

Před jurtou je motorka a uvnitř sedí návštěva. Dva muži 
od vlády přišli za nomády s dotazníkem. Čuka, pan domácí, 
odpovídá na jejich otázky: letos v zimě jim neuhynulo žádné 
zvíře a přírůstek je padesát mláďat. Vytáhne lahev vodky a spo-
lečně připíjíme na dobrý rok. Starší z dvojice úředníků se mne 
ptá na Putina. „Je to špatný člověk,“ říkám. A jak vidím bu-
doucnost Mongolska? „Jste vklíněni mezi Rusko a Čínu, ale 
pokud nebude v Asii válka, jste v bezpečí.“ Kývne hlavou a říká: 
„Dobře mluví ten Čech.“ Připíjíme na Mongolsko.

Život nomádů je rutina. Stáda přicházejí na noc k jurtám 
do bezpečí před vlky a pod ochranu velkých mongolských psů, 
při východu slunce ve čtyři ráno je celá rodina vyhání na past- 
vu a do snídaně po nich sbírá lejna z širokého okolí. Hromadí 
je v kopečcích za jurtami, kde v letním slunci rychle vyschnou 
na troud a skvěle hoří v peci. Z mléka dělají přes den jogurt, 
sýry a tvaroh, které suší v pekáčích na střeše jurt, vaří oběd, 
pozorují stáda a Hana je objíždí. V samozřejmosti jejich bytí je 
cosi hluboce uklidňujícího a začínám se trochu nudit.

Můj pobyt tady se chýlí ke konci a najednou, když se vracím 
z vyjížďky ke stádu, je v táboře plno lidí. „Pojď,“ vybízí mne 
Hana. „Jdeme připravit maso.“ Přijeli příbuzní. Před jurtou je 
přivázaná dospělá koza – mláďata nomádi nezabíjejí, považují to 
za hřích –, a když ji Hana vezme za rohy a jemně položí na záda, 
vůbec se nebrání. Vím, co mám očekávat, přesto cítím podiv-
nou hrůzu. Hana nařízne do břicha kozy deseticentimetrovou 
škvíru, ona se pořád nebrání. Pak jí do těla strčí ruku až po lo-
ket a hledá aortu u srdce. Během pár vteřin ji má a škubnutím ji 
utrhne. Koza dlouze vzdychne a tělem jí proběhne křeč. Je ko-
nec. Hana ji stáhne z kůže a rozporcuje pomocí jediného nože.

Ojuna rozdělá oheň a do pece přihodí kameny ze stepi. 
Do kotle hodí maso z kozy a zhruba po půl hodině vytáhne 
horké kameny z ohně a přidá je do kotle. Maso se tak vaří 
a peče zároveň. Od smrti kozy neuplynuly ani dvě hodiny a už 
s ostatními okusuji její žebra. Ojuna mi pak vloží do dlaně 
mastný horký kámen. „Dá ti to sílu,“ říká. Pořád vypadá jako 
paní učitelka. Hana ukazuje na mne a vykřikuje: „Je to Mon-
gol! Co kdybychom si ho tady nechali?“ Všichni se smějí a já 
s nimi. X
RESPEKT 27–28/2014
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ořící auta, létající kameny a zápach v luxusních 
restauracích. V loňském roce Berlín nezažil ani 
jednu noc bez politicky motivovaných násilností. 
A nejsou to jen radikálové, kdo pochybují, že 
se toto příjemné, ale zadlužené město ve snaze 
přilákat investory vydalo na správnou cestu. Ná-
jmy letí nahoru a staré továrny plné originálního 
umění mají vystřídat naleštěné kanceláře. Spor 

se vede nad otázkou, která se pomalu začíná týkat i českých 
měst: Komu prostor jejich ulic a dvorů vlastně patří?

Žádná příjmení, prosím. A žádné fotky. Jinak se to všechno 
roztočí hned znovu. Anonymní volání. Výhrůžky. Jízlivosti 
na internetu. Kirsten už o tom vlastně nechce mluvit. Nemá 
to smysl. A bolí to – tak, jak holt bolí, když se životní sen čím 
dál víc mění v noční můru. Původně Kirsten rozhovor ani ne-
chtěla poskytnout. Teď však tato tmavovlasá paní kolem čtyři-
ceti přece jen sedí v kavárně Marx v berlínské čtvrti Kreuzberg. 
Káva voní, kolem cinká nádobí a venku první vločky napoví-
dají, že je tu konečně zima. Pro Kirsten, jejího manžela a dvě 
děti to bude poslední zima ve starém nájemním bytě. Příští rok 
se rodina chce přestěhovat do vlastního apartmá – za předpo-
kladu, že dům, který si spolu s asi dvaceti dalšími lidmi mo-
mentálně staví v sousední čtvrti Treptow, mezitím nevzplane. 
A úplně vyloučit to nelze.

„Nepočítala jsem s tím, že narazíme na takový odpor,“ říká 
Kirsten. Podle ní neexistuje sebemenší důvod, proč proti no-
vému domu v Treptowě protestovat. „Jsme skupinou velmi 
různorodých lidí,“ vypráví Kirsten. „Mladí a staří, učitelé, 
psychologové, truhláři, profesoři nebo zahradníci, několik 
rodin s dětmi, ale také například lesbický pár, Němci, Švé-
dové i Mexičané.“ Každá partaj si může byt vytvořit podle 
vlastního vkusu a peněženky. A vedle toho v domě budou 
společné místnosti pro všechny. „Naším cílem je, abychom 
se navzájem podporovali, třeba při hlídání dětí či nakupo-
vání,“ vysvětluje Kirsten. „A samozřejmě stavíme ekologicky 
vzorně, s maximální izolací, s vlastní teplárnou, solárními 
panely a zařízením na recyklaci dešťové vody.“ 

Proti takovému domu, domnívali se Kirsten i ostatní, pro-
stě nikdo nic mít nemůže. Ale mýlili se: už několikrát se v ulici 
Karla Kungera, kde se nový dům staví, objevily plakáty a letáky, 
které stavební skupině vyčítaly aroganci, egoismus, bezohlednost 
a pokrytectví. Když se loni v únoru Kirsten a ostatní chystali 
na svém stavebním pozemku nechat pokácet několik starých to-
polů, skupina sousedů pozemek prostě obsadila. „Těch stromů 
mi také bylo líto,“ říká Kirsten. „Za kácení jsme museli platit tři-
náct tisíc eur jako kompenzaci. A chceme spolu se sousedy vysá-
zet nové stromy jinde.“ Poté  co po hádkách topoly nakonec přece 
jen padly, naštvaní starousedlíci na internetu oznámili, že „toto 
zdánlivé vítězství bude mít vysokou cenu“. Nikdo neví přesně, 
co to znamená, ale už dnes je jasné, že jakmile zaschne omítka 
na fasádě domu, zasáhne ji první sáček s barvou.

Spor kolem domu v ulici Karla Kungera není v Berlíně 
žádnou výjimkou. Konflikty o nové stavební projekty jsou 
na denním pořádku téměř ve všech částech městského cen-
tra. A u nevinných letáků přitom často nezůstane.

Již více než rok se především v sousedním Kreuzbergu útoky 
na novostavby pravidelně opakují. Pachatelé přitom na luxusní 
„lofty“ házejí sáčky s barvou, ale také dlažební kostky, či do-
konce zápalné nálože. Kdo za útoky stojí, policie zjistí jen 
vzácně. A to samé platí v případě zhruba pěti stovek aut, která 
loni po celém Berlíně padla za oběť žhářům. V městských čás-
tech Friedrichshain a Mitte, kam každý večer chodí „pařit“ 
jak Berlíňané, tak turisté, neznámí pachatelé několikrát za-
mořili úhledné „dražší“ restaurace odporně páchnoucí tekuti-
nou. V červnu zhruba pět tisíc demonstrantů uposlechlo výzvu 
nazvanou Squat Tempelhof a snažilo se proniknout do areálu 
slavného – a dnes již uzavřeného – letiště v centru města, o je-
hož budoucí podobu se vedou vášnivé spory (policie plochu 
ubránila jen díky nasazení patnácti set mužů).

Konzervativní tisk v souvislosti s takovými akcemi mluví 
o „chaotech“ a „levicových extremistech“. Tak jednoduchá 
ovšem celá záležitost není. I když totiž většina z tří a půl mi-
lionu Berlíňanů násilí jako prostředek politického střetu od-
mítá, argumenty, které násilníci používají, se mezi obyvateli 
německého hlavního města setkávají s porozuměním: Komu 
patří město? To je otázka, o kterou tady jde. Stane se z centra 
Berlína zóna vyhrazená jen pro hezké a bohaté lidi, jak to již 
dnes lze pozorovat v Hamburku nebo Düsseldorfu? Anebo si 
chce město zachovat svoji, v Evropě jedinečnou povahu me-
tropole, ve které platí, že peníze příliš velkou váhu nemají, 
ale o to více se cení uvolněnost, originalita a dobré nápady?

Ošklivým vstup zakázán 
Za to, že se Berlín stal obrovskou laboratoří pro všechny podoby 
lidské existence, město vděčí především své poválečné historii. 
Během studené války se v Berlíně sice nevyrábělo nic „pořád-
ného“, protože průmysl se po rozdělení města uchýlil do bez-
pečnějšího západního Německa. Zároveň se ale tučné subvence, 
kterými politici v Bonnu chtěli obležený Západní Berlín udržet 
při životě, postaraly o to, že jeho obyvatelům bylo docela hej.

Bohatá kulturní nabídka, velkorysá podpora pro vědecké, 
sociální či kulturní projekty a skutečnost, že obyvatelé města 
byli osvobozeni od služby v armádě, před pádem zdi přilákaly 
nekonvenční lidi z celého západního Německa. A po revoluci 
v roce 1989 tento trend ještě zesílil. Tok subvencí sice vysychal 

a průmysl se do města nevrátil, 
což je hlavním důvodem kata-
strofální zadluženosti města, 
ale Berlín takřka přes noc zís-
kal nejen 1,3 milionu obyvatel 
z východní části, ale také celý, 
pro „zápaďáky“ vzrušující svět 
„Divokého východu“.

Na  začátku devadesátých 
let se ve zchátralých bytech 
východního Berlína dalo by-
dlet víceméně zadarmo. A tak 
na každém druhém zadním 
dvoře vznikl ilegální bar, ga-
lerie, ateliér nebo hudební 

proměna,  
kterou zažívá  
Berlín, čeká 
pravděpodobně 
i prahu, Brno 
a ostravu.
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klub. V troskách velkých předválečných továren a na obrov-
ských opuštěných plochách mezi nimi si nadějní hudebníci 
a výtvarníci našli ideální podmínky, jak popustit uzdu své 
kreativitě. Často bolavý, avšak také zajímavý střet východu 
a západu, nepřehlednost města a z ní vyplývající pocit svo-
body způsobily, že německé hlavní město dnes není jen „sexy“ 
bydlištěm mladých Němců, nýbrž také velmi oblíbenou turis-
tickou destinací. To všechno se však nyní zdá být v ohrožení. 
A na vině je fenomén, kterému sociologové říkají gentrifikace.

Jde o proces, během něhož se ze zchátralé části města najed-
nou stane nejlepší adresa široko daleko – přičemž původní, chudé 
obyvatelstvo je novými, bohatšími lidmi ze čtvrti vytlačováno. 
Tento vývoj lze pozorovat ve všech prudce se rozvíjejících me-
tropolích na světě, v New Yorku stejně jako v Barceloně či São 
Paulu. A je pravděpodobné, že se po zrušení regulovaných nájmů 
gentrifikace stane tématem také v Praze, Brně nebo Ostravě. Vý-
sledkem gentrifikace jsou hezké, obnovené fasády a vkusné de-
signové obchody na straně jedné, soustředění chudých a nevzdě-
laných lidí – často příslušníků menšin – v chudinských čtvrtích 
na straně druhé. V českých městech jsme zatím zaznamenali 
problémy, které vyvolal přesun chudých Romů z center mnoha 
měst na periferii. Obrazy hořících aut na pařížských předměs-
tích, které v roce 2005 vyděsily celou Evropu, byly v neposlední 

řadě důsledkem gentrifikace městského centra, kterou pařížská 
vláda systematicky prováděla již od druhé poloviny 19. století.

Podstatné je, že gentrifikace – či naopak zbídačení měst-
ských částí – nejsou nevyhnutelné. Jedná se o proces, který po-
litika může buď podporovat, nebo brzdit. A nikde se to nedá 
pozorovat lépe než právě tam, kde si Kirsten a její stavební 
skupina chtějí splnit sen o vlastním bytě: v ulici Karla Kungera 
ve východoberlínském Treptowě.

Utopte to v pivu 
Ulice Karla Kungera je jednou z těch, které jsou všeobecně po-
važovány za „klidné“. Jen výjimečně ulicí projíždí více než deset 
aut najednou. Fasády většinou čtyřpatrových činžovních domů 
ze všech architektonických epoch 20. století září bílou, žlutou 
či červenou. V létě koruny vysokých stromů podél vozovky za-
stiňují jak široké chodníky, tak stoly a židle kaváren na nich. 
Ve stavební proluce uprostřed ulice se dvakrát týdně konají trhy 
s biopotravinami. A v neděli obyvatelé čtvrti na bleším trhu 
prodávají hračky, knihy či oblečení. V přízemí téměř každého 
domu se nachází nějaký obchod – a to, co je za obrovskými vý-
kladními skříněmi vidět, je docela pozoruhodné. V některých 
prodejnách stojí jen psací stůl s počítačem. V jiných sedí mladé 
ženy v chaotické spleti látek, knoflíků a tyčí na šaty a šijí. Zu-

takovouhle atmosféru jiná metropole nemá. A takové dluhy taky ne.
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baře lze pozorovat přímo při vrtání. A na druhé straně ulice 
izraelský sochař den co den vytváří jen a jen býky: z vosku, ka-
mene či skla – zatímco jeho palestinský kolega hned vedle pre-
zentuje díla, která se jmenují Výkřik nebo Utrpení.

„Tyhle malé obchody, ateliéry a galerie – to je teprve vývoj po-
sledních dvou tří let.“ Ačkoli Sigrun Merkleová donedávna žila 
na západě, sousedství kolem ulice Karla Kungera zná již více než 
dvacet let. V roce 1988 se tato vysoká devětačtyřicetiletá žena na-
stěhovala do domu v sousední městské části Neukölln a z okna 
měla výhled přímo na berlínskou zeď a za ní na východní ob-
last Karl-Kunger-Kiez (slovem „kiez“ se v Berlíně označuje malý 
městský okrsek). „V dobách NDR to tady byla zakázaná ob-
last,“ vypráví Sigrun. „Ulice Karla Kungera vedla přímo do zdi. 
Do některých ulic směli jen lidé s propustkou. Okna a dveře, 
které směřovaly ke zdi, byly zazděné. A všude se hemžili poli-
cajti, kteří kontrolovali, kdo se tu potuloval.“ 

To, že mezi obyvateli čtvrti převládali věrní příznivci socia- 
lismu, se rozumí samo sebou. „Hned po převratu tady bylo 
otevřeno docela hodně nových obchodů,“  vzpomíná Sig-
run. „Protože ulice Karla Kungera najednou přestala být slepou 
uličkou.“ Potom však v roce 1999 vzniklo nedaleko obrovské ob-
chodní centrum a malé pekárny, zlatnictví a papírnictví v ulici 
Karla Kungera zkrachovaly. Zároveň, stejně jako všude v býva-
lém východním Německu, také v Treptowě vyhlásila bankrot 
většina velkých podniků. Mužů, kteří své zoufalství před tra-
fikami v ulici Karla Kungera utápěli v pivu a kořalce, bylo čím 
dál více. „V roce 2004 krize vrcholila,“ říká Sigrun Merkleová. 
Polovina obchodů zela prázdnotou a jediný příznak života byly 
pravidelné pouliční rvačky mezi opilci. Treptow byl všeobecně 
považován za „Problemkiez“. A přesně v tomto momentě dostal 
mladý muž jménem Christian prostý nápad. Jeho následky dnes 
pociťuje Kirsten a její stavební skupina na vlastní kůži.

Život je jinde 
Dělnická čepice, tričko s  límečkem pod svetrem a na klíně 
mopslík. Christian Hesse (31) má rozhodně jemný cit pro to, 
co je právě v módě. Nejen jeho vzhled, ale i vybavení jeho baru 
Manyo přesně odpovídá tomu, co v Berlíně momentálně frčí nej-
víc: z tmavozelených a červených stěn svítí zlaté lampy, které by 
člověk ještě nedávno považoval za nevkusné. V pološeru se tlačí 
nízká křesla a pohovky v nejrůznějších stylech. A barový pult 
zřejmě kdysi sloužil v hospodě té nejnižší kategorie. Baru se vede 
dobře. Christian do něj pravidelně zve hudební skupiny a jednou 
za měsíc se zadní část hospody promění v taneční plochu oblí-
beného Klubu 40 Wattů. S tím, že bar bude mít takový úspěch, 
však v roce 2004 nikdo nepočítal. Nejméně sám Christian.

„Po  střední škole jsem pracoval jako elektrotechnik 
ve firmě Bosch,“ vypráví Christian. „A jednoho rána jsem se 
probudil a pomyslel jsem si: Podívej se, je ti pětadvacet a vů-
bec nežiješ.“ Při hledání cesty z pasti Christian rychle na-
šel východisko: „Dům na druhé straně ulice, ve kterém jsem 
tenkrát bydlel, patřil k těm, které zůstávaly zpustlé. Obchod 
v přízemí byl nejen prázdný, ale také k mání, a to neuvěřitelně 
lacino. Tak jsem si ve vetešnictví pořídil pár židlí a stolů, po-
stavil do toho pult – a otevřel jsem bar.“ To, že na začátku ne-

měl ani licenci na prodej alkoholu, nikomu nevadilo. „Úřed-
níci a policajti se o to nezajímali, protože měli dost práce 
se rvačkami mezi opilci. Navíc ten dům každý půlrok mě-
nil vlastníka, tak jsme si tam prakticky mohli dělat, co jsme 
chtěli. A do baru od prvního dne chodilo hodně lidí, kterým 
tady něco takového prostě chybělo.“

Christian se měl pro ulici stát tím, čemu sociologové říkají 
„pionýr gentrifikace“. Jde o lidi, kteří sice nedisponují kapi-
tálem, zato neobvyklými nápady – a ty se dají nejlépe zreali-
zovat v trochu zchátralém okolí, kde je lacino a finanční ri-
ziko podnikání je malé. Úspěch podnikání takových pionýrů 
může pak vyústit v situaci, kdy opuštěná čtvrť najednou při-
tahuje i takové lidi, kteří by se jí předtím obloukem vyhnuli. 
A tak tomu bylo i v případě ulice Karla Kungera.

Se svým podnikáním tu Christian totiž dlouho nezůstal osa-
mocen. Prázdné obchody se zase začaly plnit. Někdy to byli 
obyvatelé ulice, kteří si v přízemí svých domů zřídili kanceláře, 
ateliéry či obchody. Ale také mezi početnými „tvořivými lidmi“, 
kteří se za studené války soustředili v sousedním alternativním 
Kreuzbergu, se rychle rozšířila zpráva, že ve dříve vysmívaném 
Treptowě to zase není až tak špatné a je tam lacino. Po uměl-
cích, návrhářích a hezčích hospodách brzy přišli do Treptowa 
také noví obyvatelé. Ulice Karla Kungera se stala oblíbenou ad-
resou mladších lidí s lepším vzděláním a vyšším výdělkem, než 
měli starousedlíci. Čtvrť byla takzvaně gentrifikována. A mnoho 
obyvatel ulice Karla Kungera si tento vývoj nemůže vynachválit.

„Konečně má tady člověk večer kam jít,“ říká například tři-
cetiletá Paula, která v ulici provozuje obchod se šaty ze čty-
řicátých až osmdesátých let. „Náladě na ulici velice prospělo, 
že sem přišlo tolik dětí, už tady nejsou jen alkoholici,“ soudí 
Hannah, studentka z Rakouska. A Jürgen Albrecht, kterému 
v ulici patří obchod s jízdními koly, lapidárně podotýká, že 
„za každým novým majitelem bytu se skrývá kolo za tisíc eur“. 
Spousta sousedů ovšem tento optimismus nesdílí.

Ubytovna na kraji města 
Anja dnes věnuje velkou část svého volného času boji proti nové 
„buržoazii“ v sousedství. V únoru patřila k těm, kdo se snažili 
zachránit topoly na pozemku vzorového kolektivního domu, 
a teď je zapojena do výroby letáků proti němu. Stejně jako 
Kirsten si ani Anja nepřeje vyfotit ani uvést pravé jméno. I ona 
totiž druhé straně vyčítá, že bojuje neférovými prostředky. 

Donedávna byla tato pětačty-
řicetiletá žena nezaměstnaná 
a není vůbec jasné, jak dlouho 
její nová práce vydrží. Proto 
je Anja vděčná za levný byt, 
do kterého se před osmi lety 
nastěhovala. „Ti lidé profitují 
z chudoby tady ve čtvrti,“ říká 
Anja o Kerstin a jejích přáte-
lích. „Vydělávají velké peníze 
nebo jim jejich luxus platí bo-
hatí rodiče – a my už pomalu 
na život tady nemáme.“ 

Tady musíte 
na všechno 
přijít sám. proto 
je Berlín tak 
vzrušující město.
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V centru sporu, který se, jak bylo řečeno, vede v celém Ber-
líně, stojí rychle rostoucí nájmy. Více než osmdesát pět pro-
cent všech berlínských bytů tvoří nájemní byty – a v porov-
nání třeba s  Hamburkem nebo Mnichovem je průměrné 
nájemné stále ještě velmi nízké. Hlavním důvodem je, že 
vedení města po roce 1989 mylně počítalo s velkým příli-
vem nových obyvatel, a proto horečně stavělo nové byty. Ne-
jen že noví obyvatelé nepřišli, ale od poloviny devadesátých 
let do roku 2000 navíc lidí v Berlíně ubylo, protože mnoho 
Berlíňanů se přestěhovalo do „vlastního domečku“ v levném 
okolním Braniborsku. Druhým důvodem nízkých nájmů 
je, že většina Berlíňanů vysoký nájem prostě nezaplatí. Ty-
pický obyvatel hlavního města totiž dosáhne jen na osmdesát 
tři procent německého průměrného příjmu. A navíc každý 
pátý Berlíňan je odkázán na sociální dávky (což je dvakrát 
tolik, než je běžné ve zbytku země).

Kdo disponuje kapitálem, řeší problém růstu činží tím, že 
si prostě koupí či postaví byt vlastní. Pro lidi, kteří žádnou 
šanci na půjčku z banky nemají, však tento vývoj může zna-
menat, že se budou muset přestěhovat tam, kde se za nájem 
platí méně – často tedy do částí města, kde bydlí přistěhovalci 
a nezaměstnaní, jako jsou třeba Neukölln, Wedding nebo pa-
nelová sídliště na okraji východní části města. Také Anja se 
bojí, že už brzy bude muset z ulice Karla Kungera pryč. Není 
totiž vyloučeno, že její měsíční činže dvě stě šedesát eur (což 
je i na berlínské poměry málo) brzy stoupne až o čtyřicet pro-
cent. A kritici poměrů v ulici už dávno nepocházejí jen z řad 
těch, jichž se hrozba stěhování osobně týká.

Drahé děti krásných lidí 
„Vytlačením sociálně slabších obyvatel do levnějších čtvrtí se 
vytvářejí problematické městské části. Dnes je to vidět třeba 
v některých oblastech Neuköllnu,“ říká Sigmar Gude. V sou-
kromé agentuře pro městské plánování Topos se tento šedesá-
tiletý sociolog už velmi dlouho zabývá vývojem jednotlivých 
částí Berlína. Reprodukce chudoby je všude podobná: většina 
lidí v problematické čtvrti žije z dávek, šance získat práci ge-
neraci od generace klesá a kriminalita roste. „Druhý problém 

vzniká v gentrifikovaných částech samotných,“ pokračuje Sig-
mar Gude a poukazuje na onu čtvrť, která je ikonou gentrifi-
kace: ve východoberlínské části Prenzlauer Berg, která připo-
míná trochu větší Vinohrady, došlo od roku 1993 k výměně 
více než osmdesát procent původního obyvatelstva.

Za čerstvě opravenými fasádami velkolepých domů kolem 
Kollwitzplatz a Helmholtzplatz se skrývá biotop mladé dobře 
vydělávající elity. Staré, nemocné či chudé lidi mezi prodej-
nami lahůdek, doplňků do bytu, drahými butiky a biokavár-
nami nepotkáte. Zato čtvrť zažívá populační explozi. A právě 
v tom je problém. „Homogenní obyvatelstvo pro město způ-
sobuje úplně nepřirozené a vysoké náklady,“ vysvětluje Sig-
mar Gude. „Všechny tyto děti teď najednou potřebují místo 
ve školce, za šest let město bude muset pro tyto masy dětí 
otevřít další základní školy, potom bude nedostatek střed-
ních škol – a za dvacet let je po všem a město bude všechno 
zase muset vrátit zpátky. Pro společnost je samozřejmě lepší, 
když se různé věkové a příjmové vrstvy obyvatelstva rozdělují 
po městě rovnoměrně,“ míní Gude.

S tím koneckonců souhlasí i Kirsten ze stavební skupiny. 
Její manžel pracuje na východním sídlišti v Marzahnu. Právě 
sem se v poslední době stěhují první turecké rodinné klany, 
které si byt v Kreuzbergu – přitažlivé čtvrti, kde se berlínští 
Turci léta skvěle prolínali s alternativci – už nemohou do-
volit. „Vývoj ve městě směřuje k pařížským poměrům a to 
mě docela štve. Městská vláda by totiž proti tomu zakro-
čit mohla. Ale politici dělají, že se nic neděje,“ říká Kirsten.

Stejnou výčitku vyslovuje i Joachim Oellerich, šéfredak-
tor časopisu, který vydává berlínský spolek na ochranu nájem-
níků. „Náš hlavní požadavek zní: Město zase musí stavět so-
ciální byty. Z finančních důvodů se z toho městská vláda před 
několika lety stáhla a zároveň zprivatizovala velkou část obec-
ních bytů. To byla velká chyba.“ Hlavní problém s byty dnes 
spočívá v tom, že na trhu je nedostatek malých a laciných bytů. 
Joachim Oellerich v této situaci propaguje strop na růst činže 
při změně nájemníka a další utažení předpisů, které v Berlíně 
svazují majitele domů při stanovování výše činží.

Jestli berlínská radnice tyto troufalé požadavky vyslyší, je 
zatím nejasné. Hella Dunger-Löperová, náměstkyně berlín-
ské ministryně pro městský rozvoj (Berlín funguje jako spol-
ková země), odmítá v e-mailu pro Respekt jak fenomén gen-
trifikace, tak problémy na  berlínském bytovém trhu. Pod 
dojmem hořících aut a útoků na luxusní domy však čím dál 
více jejích kolegů z celého politického spektra volá po nové 
bytové politice, která v podstatě odpovídá představám Joa- 
chima Oellericha. A nehraje se zdaleka jen o vytlačení sociálně 
slabších z centra města.

Houpačky uprostřed džungle
Jedním z těch, kdo Kirsten připravil o klidný spánek, je také 
Zosch. I když právě jemu by nájmy mohly být ukradené. Už 
dvacet let žije tento padesátiletý štíhlý muž v jedné z asi dva-
ceti maringotek, které stojí naproti novému domu stavební 
skupiny, přímo u Landwehrkanalu. Od roku 1992 takzvaná 
„vozová hradba“ (jak se obyvatelům maringotek ve čtvrti 

„Říkal jsem si: je ti pětadvacet a vůbec nežiješ.“ (christian Hesse)
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říká) změnila pozemek o velikosti šest tisíc metrů čtvereč-
ních, který byl v dobách NDR součástí Mauerstreifenu (smr-
tící technikou prošpikovaného oraniště před zdí, které mělo 
zabránit útěkům), v zelenou oázu.

Tam, kde pohraničníci sypali tuny chemikálií, aby vol-
nému pohledu nebránilo ani stéblo trávy, dnes bují džungle. 
Mezi romantickými maringotkami roste křoví, stromy a kvě-
tiny. Dřevěné lavičky, malé stoly a houpačky hollywoodského 
typu svědčí o tom, že tady se život (alespoň v létě) odehrává 
venku. „Máme smlouvu s úřadem,“ vypráví Zosch. „Ten nám 
nechává pozemek za babku a my za to organizujeme bezplatný 
kulturní program pro veřejnost.“ Vystoupení hudebníků či ar-
tistů, letní kino a výstavy přitáhnou každý rok zhruba sto ti-
síc lidí. „Ale možná už brzo bude konec,“ říká Zosch. „Kvůli 
rostoucím nájmům tady ve čtvrti se náš pozemek totiž stane 
terčem zájmu investorů. Stavební proluka, kde se v ulici Karla 
Kungera dvakrát týdně konají trhy, už je na prodej.“

Podobnými starostmi trpí také cirkusáci a sociální pracovníci, 
kteří nedaleko vozové hradby provozují Circus Cabuwazi. I on 
vznikl tam, kde kdysi byla zeď, a dnes sem denně přichází čty-
řicet dětí, většinou ze sociálně slabších rodin, aby si zkoušely ba-
lancovat na provaze, kouli nebo jednokole. Mezi dětmi je mnoho 
přistěhovalců a cirkus za práci s nimi dostal cenu „prevence násilí 
a kriminality“. Nedávno však město prodalo pozemek, na kte-
rém cirkus stojí, a investor tady chce stavět supermarket.

Vozová hradba a Circus Cabuwazi jsou jen dva příklady z celé 
řady kulturních a sociálních projektů, které v těchto dnech bojují 
o přežití. Berlínské úřady ve velkém prodávají pozemky ve sta-
vebních prolukách a  plánují zastavovat nevyužitá prostran-
ství, kterých je v kdysi vybombardovaném městě pořád ještě 
dost a dost. Radnice chce proměnit východoberlínské nábřeží 
Sprévy, kde po revoluci vznikla spousta plážových barů a malých 
klubů, v „město médií“ s vysokými hotely, kancelářemi a lofto-
vými byty. Ani obrovský areál výše zmíněného letiště Tempel-
hof nemá sloužit veřejnosti. I tady se počítá s kancelářemi a ex-
kluzivními byty. Důvod stavební horečky je jednoduchý: Berlín 
se až po krk topí v dluzích: na každého obyvatele dnes vychází 
dluh v podobě sedmnácti tisíc eur (v Bavorsku jsou to necelé dva 
tisíce). A v příštích letech se situace ještě zhorší. Město naléhavě 
potřebuje investice, pracovní místa a růst a prodej atraktivních 
pozemků vypadá jako jasné řešení. Je jen otázkou, jestli zasta-
vováním nevyužitých ploch město nezničí právě to, co ho činí 
atraktivním pro jeho obyvatele i pro miliony turistů.

Najít svou skulinu 
„Berlín, to znamená něco vyzkoušet.“Winfried Hammann 
ke kritikům gentrifikace zrovna nepatří. Jako spolupracovník 
developerské akciové společnosti Občanské město podporuje 
tento sociolog všechny, kteří mají na to vyměnit nájemní byt 
za vlastní. Také on si však dobře uvědomuje, že to nejsou dobře 
situovaní lidé, komu Berlín vděčí za svou dnešní tvář. „Když 
ve Frankfurtu či Stuttgartu chcete něco dělat, vždycky uslyšíte: 
Jdi k tomu a tomu člověku, ten se v tom vyzná. Proto v těchto 
městech všechno vždy zůstane při starém. V Berlíně onen člo-
věk, který se vyzná, neexistuje, protože v důsledku rozdělení 

Německa město veškerý průmysl a veškeré know-how ztratilo. 
Tady musíte na všechno přijít sám, a proto je Berlín tak nová-
torské a vzrušující město.“ 

Něco vyzkoušet, vydat se novými cestami, budovat vše 
od nuly. Je pozoruhodné, kolik lidí na otázku, proč se jim 
v Berlíně líbí, vyjmenuje právě tyto věci. „Nic z toho, co život 
tady činí příjemným, nesouvisí s penězi,“ říká k tomu Mirco. 
Do července loňského roku byl učitelem angličtiny, biologie 
a divadelní vědy. Před několika týdny si však spolu s kamarády 
zřídil kancelář blízko ulice Karla Kungera, aby odtud řídili 
neobvyklý projekt: na stránkách www.mundraub.org nabízejí 
interaktivní mapu míst, kde si lze načesat ovoce, které jejich 
majitelé nesklízejí. „Chceme tím přispět k rozvoji venkova,“ vy-
světluje Mirco. Jako svoje bydliště však rozhodně preferuje 
Berlín. A to právě kvůli jeho „neperfektnosti“. „Tady nezáleží 
na fasádě, a proto není nutné, aby všechno bylo restaurováno. 
Hezký dům má sice svůj půvab, ale trávit volný čas s příjem-
nými lidmi, to přece má mnohem vyšší hodnotu. V Berlíně si 
svoje místo najde naprosto každý. Ale tato kreativita vyžaduje 
volný prostor. A tady hrozí, že se to všude zabetonuje.“

Je opravdu možné, že si Berlín systematickým zastavováním 
volných ploch podřezává pod sebou větev. Kolektivní zahrádky, 
dobrodružná hřiště, plážové bary, hudební kluby a galerie, které 
po revoluci všude po městě vznikaly v průmyslových troskách, 
totiž už dlouho neslouží jen zábavě provozovatelů a jejich přátel. 
Tato střediska alternativní kultury dnes tvoří jeden z nejdůleži-
tějších sektorů místní ekonomiky. Zatímco se vedení města bě-
hem devadesátých let oddávalo iluzi o návratu průmyslu a slu-
žeb, za zády oficiální politiky vznikl „kulturní byznys“, který 
teď město drží nad vodou. Ve městě se daří především firmám 
pohybujícím se na pomezí médií, reklamy a designu.

Byly to přitom právě nevyužívané průmyslové komplexy 
a  levné bydlení, co umělcům a  tvůrčím lidem všech typů 
umožnily, aby si mohli vyzkoušet všechno, co se jim zdálo být 
zajímavé. A rozkvět alternativní kultury má ještě další efekt. 
Dnes Berlín je, co se týká návštěvnosti, třetím nejoblíbeněj-
ším městem v Evropě (hned za Londýnem a Paříží) a je tomu 
tak evidentně nejen kvůli Braniborské bráně či Checkpointu 
Charlie. Za letních nocí se před slavným technoklubem Berg- 
hain ve Friedrichshainu tvoří dlouhé fronty mladých lidí ze 
všech koutů světa, kteří na vstup trpělivě čekají i několik hodin. 
Britský odborný časopis DJ Mag zvolil v dubnu loňského roku 
Berghain „nejlepším klubem na světě“, avšak toto označení by 
mohlo platit i pro spoustu dalších míst ve městě.

Vánoční zázrak v Hamburku 
Gentrifikace Berlína prostě není jen problémem radikálů 
a sociálně slabých. Pokračující „zušlechtění“ vyvolává otázku 
ohledně identity a budoucnosti města. Dosud se Berlín vy-
značoval tím, že poskytoval prostor i takovým lidem, jejichž 
životní styl neměl s modelem „tatínek-maminka-děti“ nic 
společného. Zosch z maringotky je například rád, že mu pe-
níze, které vydělá během sedmi měsíců jako vrchní v místní 
kavárně, vystačí na celý rok. Jestli si bude moci takový životní 
styl dovolit i nadále, však není jisté. Pro Anju by zvýšení ná-
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jmu bylo velkou ranou i proto, že její pohlavní identita jí asi 
vždycky bude bránit v tom, aby vydělala velké peníze. Anja 
se totiž narodila jako muž. Ve „starém“ Berlíně si „skulinu“ 
pro sebe našla celkem bez problémů. Ve městě, ve kterém 
ten, kdo nechce být vytlačen na okraj, musí disponovat ka-
pitálem, to bude těžší.

Podobné problémy se samozřejmě řeší ve všech metropo-
lích na světě. A přestože tlak na „leštění“ je velký, v poslední 
době se množí známky toho, že boj o jiný způsob městského 
plánování a rozvoje není beznadějný. O tom svědčí především 
zázrak, který se nedávno stal v Hamburku. Tamní radnice 
v roce 2008 prodala poslední zachovalou historickou část cen-
tra nizozemskému investorovi. Poté co koncem srpna budovy 
na protest proti tomuto kroku obsadila skupina dvou set umělců 
(a nabalila na sebe obrovskou podporu veřejnosti), město roz-
hodlo, že celou čtvrť koupí zpátky. Nyní radnice chce – spolu 
s umělci – zpracovat novou koncepci, jak budovy využívat. 
A také v berlínském Treptowě protesty proti „výprodeji“ města 
nezůstaly úplně nevyslyšené. Investor, který se na místech, kde 
zatím funguje Circus Cabuwazi, chystá stavět supermarket, ne-
dávno cirkusu část pozemku daroval. A také Zosch má naději, 
že „vozová hradba“ ještě letos dostane novou smlouvu.

„Město musí vstoupit s obyvateli do dialogu,“ říká Kirsten. 
„To, co potřebujeme, jsou kompromisy.“ Ty však vyžadují to-

leranci a sebereflexi také ze strany kritiků gentrifikace. Ko-
neckonců právo realizovat vlastní představy o „dobrém životě“ 
platí pro všechny stejně.

Nechceme vás tu 
Pro Cornelii má tento „dobrý život“ konkrétní jméno: Il so-
gno (Sen). Takto se jmenuje obchod s italskými lahůdkami, 
který si třiatřicetiletá drobná žena z Lipska otevřela v květnu 
loňského roku v ulici Karla Kungera. Mortadella, pecorino, 
pomerančová marmeláda ze Sicílie. Sedm let Cornelia pra-
covala jako ergoterapeutka, aby si našetřila nezbytné peníze 
na obchod. Několik týdnů potom vlastníma rukama natí-
rala stěny, strhávala tapety a brousila prkna. „A pak jednoho 
dne vidím, jak jeden z těch kritiků gentrifikace jde kolem 
mého obchodu. Vezme si informační letáky, které jsem po-
ložila do koše venku na stolku, a prostě je hodí do nejbližší 
popelnice. Samozřejmě jsem hned vyběhla za ním, co se to 
děje. Neustále opakoval jen jedinou větu – takové obchody 
tady nechceme.“ Cornelia tedy začala vyprávět, že tento ob-
chod je vše, po čem v životě toužila. Popisovala, jak dlouho 
o něj bojovala, a dodala, že její věci nejsou dražší než potra-
viny v supermarketu. „On se krátce zamyslel, šel zpátky k po-
pelnici a letáky vrátil zpátky do koše.“ X 
RESPEKT 4/2010

pozemek za babku a spousta spokojených dětí.
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U
vítání turistů v Nepálu vypadá jinak, než by si 
člověk u oficiálně nejchudší země světa uprostřed 
občanské války představoval. „Pane, chcete hotel? 
Vím o čistém, levném, s horkou sprchou,“ lákají 
na stanici v Káthmándú americky znějící anglič-
tinou naháněči cizince vystupující z dálkových 
autobusů od indických hranic. „Nepál je krásná 
a bezpečná země, sám uvidíte.“ Ve čtvrti Thamel, 

kam poté obvykle zamíří přivolané taxi, se návštěvníci oci-
tají spíš v Mnichově než v jižní Asii. Supermarkety, luxusní 
pekárny, kluby, vytříbené restaurace s cenami, které si může 
dovolit každý, kdo vydělává od Turecka na západ. Ulici plní 
hluk všudypřítomných motorek a Bob Marley z reproduktorů. 
Na každých dvaceti metrech je turistická kancelář nabízející 
výlety pod Mount Everest či túru kolem Annapurny. Náhle se 
zjevuje policejní dodávka, vyskáče několik policajtů a po chvíli 
s drsnými kopanci a ranami pěstmi do hlavy cpou do auta ně-
jakého mládence. Kdo to je? Že by jeden z rudých rebelů, kteří 
terorem ovládli provincie a teď pomalu utahují smyčku stra-
chu i kolem hlavního města? Ne. „Navečeřel se a nezaplatil,“ 
vysvětluje zatčení jeden z přihlížejících.

Podle oficiálních nepálských údajů jdou příjmy z turistiky 
po předloňském útlumu opět nahoru. Letos v březnu přijelo 
o šedesát procent víc turistů než ve stejný čas loni. To, jestli 
je Nepál skutečně nejchudší zemí světa, jak tvrdí statistiky 
OSN, není zcela důležité. Země osmitisícových hor je ale 
v současnosti zřejmě jediný kout světa, kde plný turistický 
provoz probíhá v kulisách regulérní, osm let trvající občan-
ské války, která – pro turisty i světové společenství zcela ne-
nápadně, pro místní lidi nepřehlédnutelně – uvrhává zemi 
do stále většího chaosu.

Na počátku devadesátých let se přitom zdálo, že nádher-
nou zemi pod Himálajem čeká slibná budoucnost. Nepálský 
král po čtyřicetiletém otálení vypsal svobodné volby a vládu 
předal politickým stranám. Nepál se měnil v přední turistic-
kou destinaci. Bohaté státy jako Japonsko, Británie či geogra-
ficky spřízněné Švýcarsko byly ochotné do rozvoje chudé země 
investovat peníze. Nepál tehdy zažíval stejně jako Češi zrod 
demokracie, i když samozřejmě v trochu jiné podobě. Místo 
komunistické devastace tu byla hlavním problémem zaosta-
lost odlehlých horských oblastí, kde se žije postaru tím nej-
jednodušším způsobem bez elektřiny, silnic, strojů či moderní 
lékařské péče. Pro lepší představu: pokud by bylo Česko vy-
baveno stejně jako Nepál, byla by zde jediná silnice od hranic 
do Prahy a pak ještě do Brna a Olomouce. Vše ostatní by bylo 
přístupné buď jen po prašných cestách, nebo pěšky. V Praze 
a okolí by se utrácelo devadesát procent rozpočtu. Elektřina či 
telefon by sahaly jen do okresních měst a dál ne. Cesta na nej-
bližší autobusovou zastávku by pro podstatnou část obyvatel 
státu byla otázkou celodenních pochodů.

Velmi dlouho sice Nepálci takto žili v  relativní spoko-
jenosti, jenže časy se mění. I sem dorazila vidina „rozvoje“ 
a lepšího, pohodlnějšího života. Žádná z nepálských politic-
kých stran – od sociálnědemokraticky laděných komunistů 
až po konzervativní Kongres –, které se během dekády vy-

střídaly u vlády, ovšem naděje lidí nesplnila. Konkrétně pře-
sun moci a peněz do regionů, potírání korupce a odstranění 
diskriminace nejnižších kast. V roce 1996 ale zemi postihla 
největší pohroma. Jedna ze zdejších komunistických stran, je-
jíž členové si říkají maoisté, odešla z parlamentu do podzemí 
a terorismem se snaží rozložit státní strukturu, aby na jejích 
troskách postavila svůj stát. A nutno dodat, že po osmi letech 
boje jsou maoisté překvapivě úspěšní. K formálnímu převzetí 
moci mají sice pořád daleko, ovšem zemi svírá takový strach, 
jako by se tak už stalo.

Útěk ze Solibazaru
Městečko Solibazar je ukryté v horách nepálského středozá-
padu a na první pohled vypadá trochu jako osady na Divokém 
západě. Tvoří je široká prašná silnice, podél které se tlačí jako 
korále na šňůře malé krámky, místy doplněné spartánskými 
hotely s prkennými postelemi uvnitř. Solibazar je místem bez 
telefonu, elektřiny a kokakoly. Každý den sem ale jezdí otlu-
čený autobus, což z něho činí veledůležitý výchozí bod pro 
cestu do civilizace. Ruch tomu odpovídá. Celý den sem z hor 
scházejí skupinky horalů, aby nakoupili nebo odjeli do nížiny, 
kde už je doktor, úřady či policie.

Je k večeru a mezi krámy se začínají trousit skupinky mla-
díků v zelených uniformách, úboru maoistických milicí. Ně-
kterým z nich ještě není patnáct. Nemají zbraně, protože je 
tady nepotřebují. Armáda a policie v tomhle kraji drží jen 
okresní město, vše ostatní ovládají maoisté. „Ovládají“ však 
není přesný výraz. Nemají tu žádné kanceláře, kasárna, vý-
cviková centra nebo cokoli podobného. Přebývají u běžných 
lidí, scházejí se ve školách nebo postavených stanech a místo 
pobytu často mění. Pokud by stálé objekty měli, vládní ar-
máda by na ně zaútočila. Takhle ale vládní ozbrojenci na-
vštívili Solibazar naposledy před třemi měsíci na pár hodin 
za denního světla. Vědí totiž, že zdržením přes noc by se na-
opak mohli stát terčem útoku. Mezi takto vymezenými pozi-
cemi žijí ostatní civilisté.

Se západem slunce začí-
nají maoističtí milicionáři 
obcházet místní podniky. 
„Kontrolují, jestli se tu ne-
prodává alkohol,“ šeptá maji-
telka jedné z restaurací, když 
si jednu takovou kontrolu 
odbyla. V Nepálu se na roz-
díl například od Indie zcela 
volně prodává alkohol, maoi- 
sté ale na „svých“ teritoriích 
nic takového nestrpí. „Kdy-
bych zákaz porušila? To by 
bylo špatné,“ vraští žena čelo. 
„Možná by mi ten podnik vy-
pálili.“ V rohu místnosti sedí 
asi třicetiletý muž. Na  roz-
díl od řady jiných domorodců 
je ochoten o maoistech mlu-

Se západem 
slunce začínají 
maoističtí 
milicionáři 
obcházet 
místní podniky. 
kontrolují 
alkohol.
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vit. V Solibazaru vlastní krámek s oblečením, štěstí mu ale 
nepřinesl. „Musím odejít, nemůžu tady už vydržet,“ šeptá, 
nervózně se rozhlíží kolem a odsedá si ze svitu petrolejky 
do tmavého kouta. „Napřed ke mně přišli, abych jim od-
váděl peníze. Proti tomu není obrana, dělají to všichni, tak 
jsem taky platil. Teď mě ale nutí vstoupit do jejich strany. To 
je nejhorší, protože tam mají tuhou disciplínu a musel bych 
dělat všechno, co mi řeknou. Třeba jít někam bojovat. Ob-
chod tady nechám manželce a ráno odjíždím pryč k sestře 
do města. Neplatí tady zákony, jenom zákony maoistů. Když 
tu někoho zabijí, policie nepřijede vyšetřovat.“

Sjezd v údolí
Pochod dál do kopců vede ještě hlouběji do maoistických 
území. Jak takový prostor vypadá, je vidět ve všech vesnicích 
kolem. „Sem policie ani armáda nechodí, naposled tu byli asi 
tak před třemi lety,“ říká v jedné z vesnic místní lékař, který 
vede ordinaci určenou zhruba deseti tisícům lidí z okolních 
kopců. Hlavní slovo tu tedy mají maoističtí lídři. U vstupu 
do osady vlají rudé prapory se srpem a kladivem, na obchodě 
visí maoistický plakát, jinak se ale další viditelná znamení 
maoistické nadvlády hledají obtížně. Kromě ordinace tu fun-
guje škola a pošta, vše v režii vlády. Vesnice sice mají nové ne-

formální starosty sympatizující s maoisty, ti však samozřejmě 
nemají žádné spojení s okresními penězi. „Maoisti mají i své 
regionální vlády a na papíře se pokoušejí o jakési rozvojové 
plány, tím to ale končí. V praxi nedělají nic,“ říká právník Go-
pál Jógí z města Nepálgandž. Maoisté sice vybírají mezi lidmi 
vlastní daně, ty však pokrývají potřeby jejich armády. Konec-
konců také vodovody ještě stačily udělat nevládní organizace 
ze Západu, než v obavě před násilím odešly pryč.

Podobně je život uspořádán i v dalších osadách, například 
v Kchoiragaru. Když sem poprvé před osmi lety přišli maoisté, 
rodina bývalého starosty spolu s dalšími pěti utekla do bezpečí 
okresního města. „Zbylí osadníci projevují k maoistům sympa-
tie a ti, kdo je nemají, raději mlčí,“ poznamenává jeden z uči-
telů na zdejší základní škole. K těm prvním patří i jeho kolega 
učitel Pradit Nepálí (25). Před pěti lety vstoupil do maois- 
tické strany, prý proto, že je to jediná naděje na lepší život pro 
chudé Nepálce. Ptát se na důvody je ale vcelku zbytečné: od-
povědí jsou obvykle fráze o svobodě, „skutečné demokracii“, 
rovnosti mezi lidmi a nutnosti vymýtit kapitalismus. Pradit 
Nepálí přes den učí, po večerech obchází lidi v okolí a agituje. 
Vedle toho má ještě třetí angažmá – dole v Solibazaru vlastní 
krám s botami. „Policie neví, že jsem ve straně,“ říká na vysvět-
lenou s tím, že jako učitel na státní škole pořád pobírá od vlády 

Vesničané v kchoiragaru. Někdo projevuje k maoistům sympatie, ostatní mlčí.
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plat. U maoistů je i jeho bratr Suman, ovšem jako voják. Sho-
dou okolností právě přijel na návštěvu rodičů. „Půl roku jsem 
tu nebyl,“ svěřuje se a popisuje svůj život maoistického rebela. 
„Pohybuji se zhruba po třech okresech, skoro jenom pěšky, jen 
výjimečně jedu někam autobusem. Naše jednotka má tisíc lidí 
a nemáme stálou základnu. Někdy postavíme v horách tábor, 
někdy spíme ve vesnicích.“ Po horách chodí kvůli utajení radši 
bez uniformy, tu si spolu se zbraněmi bere, jen když jde na cvi-
čení nebo do akce. Právě dům, v němž žijí rodiče obou bratrů, 
slouží jako příležitostný přístřešek pro maoistické funkcionáře 
a bojovníky při jejich pohybu horami.

Je třetí týden v dubnu a kolem Kchoiragaru je živo. Koná se 
tu totiž sraz okresního maoistického vedení. Po pěšinách schá-
zejí chodci s batohy na zádech. V rukách třímají tranzistoráky, 
z nichž se ozývá chraplavé vysílání ilegální maoistické stanice. 
Postavy míří kus dolů pod vesnici, kde ve skrytu údolí na jed-
nom z rýžových polí stojí jednací sál – velký stan potažený 
modrým igelitem. Vedle něj je tábořiště, kde se příští dva dny 
bude pro účastníky sněmu chystat jídlo. „Armáda nás opravdu 
nemůže překvapit, nechodí sem a nepřijde ani teď. Cítíme se 
tu bezpečně,“ culí se mladík, který se představuje přezdívkou 
Navaraz. Je jedním z těch, kdo přišli ve vojenské uniformě, 
a jako člen zvláštního maoistického přepadového komanda 
má na starosti bezpečnostní stránku sněmu. Nechce prozra-
dit, o čem se jedná, jen utrousí, že se tu plánují další akce proti 
státu. Ani prý nehrozí, že by sraz udal někdo z místních. „Lidi 
nás tady podporují,“ říká Navaraz a není důvod mu nevěřit.

V podkroví jedné z okolních chalup má svou přechodnou 
kancelář a bydlení i šéf okresní maoistické buňky, čtyřicetiletý 
Kirki Badrupun. Bývalý zemědělec se stejně jako jeho kolegové 
pohybuje po okresu pěšky, bydlí a pracuje na různých místech. 
V Kchoiragaru se cítí bezpečně, a tak tu tráví celý týden. Do-
zvědět se od něho o maoistické administrativě něco bližšího ale 
není možné. Napřed se dlouze vyptává, odkud a proč novinář 
přišel, na otázky směřující na soukromí či detaily fungování 
„úřadu“ stejně odpovídat nechce. „Dokud neobsadíme Káth-
mándú, nemůžeme se věnovat velkým rozvojovým plánům,“ 
odpovídá Badrupun na otázku, proč je přínos jeho strany pro 
život běžných lidí tak mizivý. A kdy obsadí Káthmándú? „Až 
budeme mít všechny lidi na své straně. Budeme je dále pře-
svědčovat, že na nich nynější vláda páchá násilí.“

Drsňák vyhlašuje válku
Kde se vlastně maoisté vzali? Jejich název naznačuje spojení 
s Čínou, tentokrát v tom jsou ale zřejmě tamní komunisti ne-
vinně. Levičácká hnutí s odkazem na Maa mají svou tradici 
ve východní Indii a také odtud se dostala v šedesátých letech 
do Nepálu. Tam až do konce osmdesátých let působila stejně 
jako všechny ostatní politické strany ilegálně. V roce 1990 se 
maoisté účastnili prvních svobodných voleb a získali v nich 
devět míst v parlamentu. Už tehdy měli velmi radikální před-
stavy o tom, že král má být odstaven, ekonomika přísně regu-
lovaná, svoboda projevu, mimo jiné i možnost vysílat indické 
filmy, omezená. Pořád ještě je však chtěli prosadit parlamentní 
cestou a Nepálci na radikální kritiku monarchie moc nesly-

šeli. Pak se ovšem stala chyba. Maoistická strana se rozpa-
dla na dvě části a nepálský soud pustil k volbám pouze jednu 
z nich, a sice tu umírněnější. Radikálové protestovali, doža-
dovali se jednání šéfů politických stran. Ostatní je ale ignoro-
vali. To byla pro maoisty poslední záminka jejich přesvědčení, 
že jinak než násilím svých plánů nedosáhnou. Proto 13. února 
1996 jejich vůdce Pušpa Kamal Dahal, lépe známý jako Pra-
čanda (Drsný), vyhlásil „lidovou válku“ a se svými spolustra-
níky odešel do ilegality.

Počet obětí posledních osmi let se odhaduje na deset tisíc. 
Cynik by mohl říci, že měřeno jinými jihoasijskými konflikty 
to není zase tak mnoho. V Kašmíru zahynulo čtyřikrát víc lidí, 
na Srí Lance dokonce šestkrát víc. Přesto válka v Nepálu pře-
rostla hlavně v posledních třech letech v nejbrutálnější a nej-
ničivější konflikt v Asii.

Tři výstřely a dost
Problém je, že po venkově maoistický rozvrat postupně pohl-
cuje i větší města. Jihonepálský leží v nížině těsně u indických 
hranic a ještě před dvěma lety byl násilností ušetřen. Během 
posledního půl roku ale zdejší úřady evidují dvacet maoistic-
kých útoků ve městě a blízkém okolí. Svoji největší sílu ukázali 
zdejší maoisté v dubnu, kdy všem obecním radám na okrese 
poslali výhrůžný dopis, aby radní rezignovali, jinak budou 
zabiti. „Po téhle hrozbě pak všichni odstoupili,“ říká právník 
Gopál Jógí. „Tenhle druh hrozeb funguje a maoisté tím chtějí 
zničit celou infrastrukturu, celý mechanismus státní správy, 
co tu funguje.“ Teď se čeká, co dál. Uspořádat volby, z nichž 
by mělo vedení radnic vzejít, není za dané situace možné. Stát 
tedy obvykle radní jmenuje, je však otázka, jestli se někdo 
k tak nebezpečnému podniku odhodlá.

Maoisté totiž mají po ruce odstrašující příklady, které se šíří 
po celém Nepálu. Jedním z nich je i okres Gorka, ležící jen 
asi tři hodiny cesty od hlavního města. Také tady jmenovala 
nedávno vláda šéfa místní správy. Teď je ale jeho dům vypá-
len, stejně jako mlýn, který mu patřil. Celá rodina si zachrá-
nila život útěkem do Káthmándú. Vesnice Čepetar, kde žil 
a kde teď zbytky domu stojí, neleží zasutá někde v horách, ale 

naopak hned u silnice směrem 
na Káthmándú jen několik ki-
lometrů od policejní stanice 
a kasáren, i její obyvatelé si ale 
o bezpečí můžou nechat jen 
zdát. „Pohybují se tu maoisti 
i vládní vojáci,“ popisuje situa- 
ci starší muž jménem Sanulet 
Sresta sedící před obchodem. 
„Všichni chodí v civilu, takže 
často nepoznáme, kdo je kdo.“ 
Tím ale nepřehlednost situace 
zdaleka nekončí. „Mezi sebou 
se tu o maoistech nebavíme. 
Vlastně nevím, kdo všechno 
s  nimi sympatizuje, a  mám 
strach otevřeně mluvit,“ sdě-

nevím, kdo 
ze sousedů 
s maoisty 
sympatizuje, 
máme strach 
o tom otevřeně 
mluvit.
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luje Sresta. Strach ostatně lidé pociťují i vůči těm, kteří by 
měli vesničany chránit. Své o tom ví i místní učitel Belvador 
Kumar. Nyní na jaře si odseděl tři měsíce ve vězení. „Někdo 
z místních mě udal za to, že pomáhám maoistům, že jim dá-
vám jídlo. Nebyla to pravda, ale kdyby byla, musel bych vy-
hovět. Všichni musí, jestli chtějí přežít.“

Jedním z největších terčů maoistických útoků jsou všechny 
soukromé školy, které maoisté jako příčinu sociální nerovnosti 
z principu odmítají. Vidět je to i na dohled od Čepetaru, kde 

stojí misijní škola svatého Josefa a Marie, nejvyhledávanější 
na okrese. Tady se maoisté ohlásili před třemi lety. „Přišel 
dopis, kde nám zdejší velitelé maoistické strany sdělovali, že 
ve svém okrese nechtějí soukromou školu, která má školné, 
vyučuje angličtinu a vede ji cizinec,“ vzpomíná ředitel školy 
otec Denis, původem z jihoindické Kéraly. „Jinak prý školu 
vypálí. Dostali jsme strach a na dva roky jsme školu zavřeli.“ 
Jde o tradiční internátní základní školu, kam se sjíždí pět set 
dětí ze širokého okolí. Jejich rodiče pak otce Denise po dvou 
letech přemluvili, aby hrozby ignoroval a školu opět otevřel. 
„Cítil jsem silnou morální podporu od lidí z okolí,“ vzpomíná 
páter. Jenže po několika týdnech se v noci objevila maskovaná 
maoistická bojůvka, vytáhla pátera z postele, zbila ho, zdemo-
lovala mu kanceláře a zapálila sborovnu. „Křičeli na nás, jak 
jsme si mohli dovolit otevřít bez jejich souhlasu,“ říká otec De-
nis. Krátce po útoku zorganizoval schůzi s rodiči a lokálními 
úředníky. „Pozvali jsme i zdejší zástupce maoistů. Přišli jejich 
studentští aktivisti a rodiče je tam žádali, aby škola mohla fun-
govat dál,“ popisuje otec Denis. Dohoda nakonec zněla tak, že 
škola bude každý rok platit maoistům výpalné. „Museli jsme 
to akceptovat,“ líčí ředitel. „Už se nám ozvali s tím, že chtějí 
víc než loni, ale zřejmě se nedá nic dělat. Teď už by nám za-
pálili celou školu. A říkat to armádě nebo policii? Jsme mimo 
město, nedokázaly by nás ochránit.“

K obětem maoistického násilí v oblasti kolem Gorky pa-
tří i Krišna Pokčerel – učitel, který ještě před dvěma lety vedl 
vzdělávací kurz pro budoucí venkovské kantory. A protože 
chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s maoisty, psal do novin kritické 
komentáře. Pak za ním jednou přišlo do školy několik mužů, 
vytáhli pistole a za bílého dne po něm začali střílet. Navzdory 
třem zásahům Krišna přežil. Když po návratu od lékaře zjistil, 
že mu maoisté ještě vyrabovali dům, na nic nečekal a odstě-
hoval se do Gorky, kde mu byl přidělen malý byt ve státním 
domě. Řada Nepálců, kteří se ocitli v jeho situaci, odjela ra-
ději rovnou do hlavního města, kde je policejní ochrana nej-
silnější. Pan Pokčerel však raději zůstal v okrese. „Je to tu bez-
pečnější než v Káthmándú,“ říká o své situaci. „Znám tu lidi, 
poznám někoho cizího. Jsem opatrný, dívám se hodně kolem 
sebe. V Káthmándú bych se cítil víc ohrožený.“ V novém byd-
lišti pracuje stále jako učitel, články už ale nepíše. „Mám pocit, 
že to nemá smysl. Lidé jako já potřebují cítit, že mají podporu 
od vlády. Pak by více bojovali i oni. Já tu podporu ale necítím.“

Nechte své auto doma
Zatímco v horách na venkově se maoisté snaží mluvit lidem 
do toho, co dělají, jak podnikají, do jakých škol chodí jejich 
děti, a zničí každý byznys, který podle nich může mít nějakou 
spojitost s vládními aktivitami, v Káthmándú zatím od boha-
tých vybírají „jen“ peníze.

Čtyřicetiletý Ariel má v hlavním městě jednu z největ-
ších dílen na výrobu stříbrných šperků se sto osmdesáti za-
městnanci. Před třemi lety mu poprvé přišel od maoistů do-
pis s tím, že vědí o jeho slušném příjmu a potřebují podpořit. 
Na schůzce pak příspěvek usmlouval na čtyři sta dolarů ročně. 
„Ptal jsem se, co když si přijdou pro peníze i další maoisté, oni 

Bratři Suman a pradit Nepálíové: voják a učitel ve službách pana drsného.

pracovat pro vládu má svoje rizika. (Vypálený dům šéfa místní správy v čepetaru)

Sjezd skončil. teď je čas plnit jeho závěry.
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mě ale ubezpečili, že ne, a byla to pravda,“ vzpomíná Ariel. 
„Letos už však chtějí sedm set dolarů. Zatím nevím, co budu 
dělat, ale mám strach nezaplatit. Vědí, kde bydlím a kudy 
chodí děti do školy.“

Kolik podnikatelů má podobnou zkušenost, není jasné: při-
mět Nepálce, aby o těchto věcech mluvili s neznámým člově-
kem, je velmi těžké. Každopádně jí však neunikla ani česká 
konzulka Zdeňka Garky, která v přízemí konzulátu provozuje 
mateřskou školku. „Přišli sem do školky v roce 2001 s dopi-
sem, že chtějí nějaké peníze. Řekli jsme jim, že jsme velmi 
malá školka, a dali pět tisíc rupií, asi dva tisíce korun. Pak 
jsem raději ze vrat sundala ceduli, že tam je školka. A pokud 
mohu soudit z výpovědí rodičů našich dětí, u všech maoisté 
byli. Dohadovali se s nimi na výši, ale platí. Řekli jim – víme, 
jaké máte auto, jaké máte konto. Mají velmi přesné infor-
mace. Jeden člověk z Káthmándú odmítl platit a oznámil to 
na policii. Maoisté mu pak usekli hlavu a pozabíjeli i nějaké 
příbuzné. Ten strach a teror trvá tady v Káthmándú asi čtyři 
roky. Přitom nemá smysl chodit na policii. Co by dělala? Jak 
by mohla ty lidi ochránit?“

Maoisté navíc začali paralyzovat Káthmándú novou tak-
tikou  – stávkami. Přesněji řečeno pokoutním vyhlášením 
zákazu používat v určité dny auta, autobusy, prodávat v ob-
chodech. Novináři napočítali, že takto, s pustými silnicemi 
a zavřenými obchody, prožilo loni Káthmándú jednaosmdesát 
dnů. Přitom právě tyto akce nejlépe vypovídají o míře strachu. 
Prostě stačí, aby vedení maoistů zákaz pustilo ústně „mezi 
lidi“, a strach, že bdělé bojůvky pak neposlušná auta či ote-
vřené obchody vypálí, udělá své.

Teď střílí armáda
Přes sílu, s kterou dnes maoisté po celém území státu působí, 
jsou zatím jasné i limity jejich moci. Podle odhadů různých ex-
pertů kontrolují zhruba sedmdesát procent plochy státu. Toto 
číslo je ale značně zkreslující. Zatím totiž ještě nedobyli žádné 
okresní město, a to ani v místech, kde armáda a policie jinak 
vyklidily všechny ostatní pozice.

Větší škody tedy maoisté způsobují nepřímo. Rozpa-
dem regionálních úřadů navíc stát ztratil možnost vybírat 
od mnoha svých obyvatel daně. Méně strachu a aspoň něja-
kou ekonomickou aktivitu lze pozorovat jen ve velkých měs-
tech a na venkově kolem vojenských základen. Nepál je zcela 
závislý na příjmech z turistiky a také na rozvojové pomoci 
z ciziny. Problém však je, že donátoři nechtějí vzhledem k po-
věstné korupci sypat do Nepálu peníze bezhlavě, ale raději je 
věnovat na konkrétní projekty. Jejich uskutečnění ovšem není 
vzhledem k bezpečnostní situaci možné.

Zastaven byl velký rozvojový projekt stavby nového vodo-
vodu pro káthmándské údolí, dojednané stavby nových silnic 
směrem na východ státu. „Maoisti zastavili všechny rozvo-
jové projekty, v nichž vidí americké peníze, a také ty, jichž se 
nějak účastní vláda,“ říká v Káthmándú žijící britský inženýr 
Greg Whiteside. Stavba vodovodů, kterou financují Britové 
a na níž se on sám podílí, může stále ještě pokračovat, i když 
s obtížemi. „Dostupnost pitné vody je v horách velkým pro-

blémem a maoisti usoudili, že pomáháme chudým lidem. Až 
do července 2001 jsme se jako cizinci mohli bez obav pohybo-
vat po celém Nepálu. S tím je ale konec. V horách teď na pro-
jektech pracují jen místní.“

Samotná armáda není schopná s  maoisty účinně bojo-
vat – v současnosti disponuje sedmdesáti tisíci vojáky, z nichž 
podstatná část stráží Káthmándú. „Hlavní je dohodnout se 
na konci násilí. Vláda by měla začít s maoisty jednat,“ shrnuje 
tváří v tvář patové situaci rozšířený nepálský názor komentá-
tor deníku Kathmandu Post Damakant Džajši. Problém však 
je, jak a na čem se vlastně s maoisty dohodnout. Pokus o mí-
rové rozhovory proběhl už před rokem a ztroskotal: maoisté 
opustili jednací sály. „Věřím, že se dá jednat,“ oponuje Džajši. 
„Patrně by se pro začátek spokojili s účastí na vládě, volbami 
a sepsáním nové ústavy.“ Jak se ale dohadovat s lidmi, kteří 
dnes za formu politiky zvolili násilí? I tady je pan Džajši smíř-
livý. Argumentuje totiž tím, že stejné hříchy má v posledních 
třech letech na svědomí armáda a policie. A to je fakt, který se 
nedá přehlédnout. Od roku 2001 platí podstatně ostřejší tak-

když přijdou maoisté požádat o bydlení nebo peníze, nikdo nedokáže odmítnout.  

Nejbližší policie je odtud několik hodin chůze a pak ještě další autobusem.
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tika boje. Zatímco během pěti předchozích let armáda maoisty 
prakticky ani jednou neatakovala, nový král vyhlásil na pod-
zim 2001 stanné právo a dal armádě a speciálně zřízeným po-
licejním útvarům pokyn zahájit proti maoistům boj.

„Od té doby se situace v regionech výrazně zhoršila, armáda 
ve velkém porušuje lidská práva,“ říká novinář Džajši. Podobně 
hodnotí roli státu i  advokát z Káthmándú Góvinda Bandi: 
„Na začátku vláda lidi jen zavírala, pak změnila strategii. Lidé 
začali mizet nebo umírat. Přitom devadesát procent civilistů za-
bitých armádou umírá tak, že vojáci přijdou v noci do vesnice, 
obviní vesničany, že spolupracují s maoisty, a na místě je zabijí. 
A jako právník vám říkám, že není šance obrátit se na soud. Po-
licie to prostě vůbec nebude vyšetřovat.“ Podle poslední ročenky 
INSEC, organizace pro dohlížení nad lidskými právy, v roce 
2003 zabili maoisté 646 lidí, armáda a policie 1217.

My se nebojíme
Jedním z hlavních problémů pokračujícího boje je také otázka, 
jak pomoci jeho obětem. Na začátku povstání maoisté zabí-

jeli nebo vyháněli z domovů své politické odpůrce nebo jen 
kritiky. Po roce 2001 ale začali útočit i na vesničany, kteří se 
nijak do „politiky“ nepletli a třeba jen odmítali poslouchat. 
V Káthmándú působí organizace, která se snaží vylobbovat 
u vlády finanční podporu obětem maoistů. Mnoho úspěchů 
však zatím nemá. Do loňského roku vyplácel stát nejchudším 
obětem sto rupií (dolar a půl) měsíčně – nynější vláda to ale za-
stavila. Účinnější pomoc postiženým navíc výrazně zkompli-
kovala událost z letošního března, kdy maoisté zastřelili před-
sedu zmíněné organizace přímo v jeho káthmándské kanceláři.

„Je riskantní zastávat se tady jedné skupiny obětí,“ míní 
Bidžaj Guindel z Káthmándú. Právě on dostal před časem 
nabídku od jednoho z evropských dárců, aby zkusil navrhnout 
plán, jak rozdělit peníze Nepálcům postiženým konfliktem. 
„Musel jsem to zatím odmítnout,“ říká Bidžaj. „Existují totiž 
dva druhy postižených – oběti maoistů a oběti armády. Pokud 
někdo začne pomáhat jen jedné skupině, koleduje si o pro-
blémy. A pomáhat oběma je prakticky nemožné. Oběti maoistů 
utekly do Káthmándú nebo do okresních měst. Není ale vůbec 
jasné, kde žijí oběti armády. Někteří migrují do Indie, mnozí 
však zůstávají někde v horách. Pro státní úřady oficiálně vlastně 
oběti armády a policie neexistují. Pokud se někdo takový při-
hlásí, je to pro ně sympatizant maoistů nebo rovnou maoista. 
Pokud by jim někdo začal pomáhat, armáda to zastaví.“

S většími nadějemi se na tento problém dívá citovaný Gopál 
Jógí z Nepálgandže se svojí organizací Bee Group. „Víme, že 
to je riskantní, my se však nebojíme,“ říká odhodlaně. Mys-
lím, že se nám podaří najít i lidi skrývající se v horách.“ Ale 
k tomu přece potřebuje povolení od maoistů. Jak jim vysvětlí, 
že chce pomáhat obětem konfliktu, který sami příslušníci této 
politické sekty vyvolali? „Už jsme s nimi mluvili,“ odpovídá 
Jógí optimisticky. „V devadesátých letech měli maoisti to-
tálně negativní postoj k nevládním organizacím, měli pocit, 
že je tam jezdí špiclovat. Teď se to mění a zřejmě nám po-
volení dají. A jak vysvětlíme naši práci? To se ještě uvidí.“ X 
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Po deseti letech občanské války, jež přinesla víc než dvanáct tisíc 
obětí, se přece jen našlo smírčí řešení. V červnu 2006 pozval před-
seda nepálské vlády Koirala šéfa maoistů Pračandu k rozhovorům, 
z nichž vzešlo příměří a také dohoda o návratu maoistů do oficiál- 
ní politiky. Pračanda si vymínil odstoupení krále a změnu Nepálu 
na republiku. Celonárodní volby z dubna 2008 pak maoisté jasně 
vyhráli, absolutní většinu – jak se mnozí obávali – ale nezískali. 
To mělo především ten efekt, že se jim nepovedlo prosadit vlast-
ního prezidenta. Pračanda se v srpnu 2008 stal předsedou vlády, 
po necelém roce však rezignoval, protože prezident nepodpořil jeho 
návrh na výměnu šéfa nepálské armády.

V posledních volbách maoisté získali pětkrát méně přímo vole-
ných křesel než o pět let dříve. Dnes jsou až třetí nejsilnější stra-
nou v parlamentu, ovšem sedí ve vládě vedené komunisty. Sám 
Pračanda jasně prohrál v jednom z volebních okrsků v hlavním 
městě Káthmándú. Nechal se pak ale zvolit do parlamentu v ji-
ném okrsku. Nepál má zřejmě hrůzy občanské války za sebou.
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vZhůrU 
nA Sever
ruská tajga 
na poloostrově 
kola přikryje vše, 
i minulost
Marti n M.  Š i M eč ka
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v
 Oleněgorsku vystupujeme z vlaku jen my čtyři. 
Na prázdném plácku před modře natřenou bu-
dovou nádraží pije pivo Sergej a opírá se o svou 
dodávku Toyota. „Budou to čtyři tisíce rublů,“ 
říká (asi 2500 korun), dopije pivo, vykouří ciga-
retu a naloží nás i s batohy do auta.

Náš vůdce, slavný český polárník Miroslav 
Jakeš, sedí vpředu, archivářka z Liberce Hana, 

manažer z Pardubic Mirek a já se vzadu držíme v poskaku-
jícím autě všeho, čeho se lze chytit. Dal nás dohromady Jakeš 
(60), jenž si přijel prohlédnout trasy na poloostrově Kola, 
který chce v zimě projít na lyžích. Hana (60), jeho partnerka 
z cest po Grónsku, je zkušená trekařka, prošla půl světa, 
Mirek (45) a já (54) jsme spíše nováčci. Sem na sever, kde se 
v tajze rozpouštějí poslední ruiny někdejšího souostroví sta-
linských koncentráků, jsme přijeli zažít ruskou divočinu se 
vším, co to obnáší. Náš plán je projít lesy až do hor, pak se 
obrátit na jih a dorazit na pověstné Solovecké ostrovy. Podle 
místních tady za polárním kruhem až do minulého týdne pr-
šelo a teplota se nepřehoupla přes pět stupňů. Teď je modré 
nebe a podle předpovědi to nějakou dobu vydrží.

Vzrušeně koukáme ven na tajgu vedle cesty rovné jak pra-
vítko a plné děr, jimiž Sergej obratně kličkuje. V šikmém 
světle nízkého slunce vypadá les majestátně a vlídně. Na-
jednou bleskne mýtina a na ní pět temných paneláků s vy-
mlácenými okny, mezi nimi trčí kolmo do vzduchu dva-
cetimetrová raketa. „Opuštěná základna,“ říká suše Sergej. 
Ale co ta raketa uprostřed? „Pomník na okrasu,“ odpovídá 
vládce vozu, kterého naše otázky mírně unavují. „Časem se 
to všechno rozpadne. Základen je tu kolem spousta, ale vo-
jáci odešli už před léty.“

Rozpadá se i město Revda, ale Sergej je ve střehu. „Za-
pněte si pásy,“ říká. „Milice zůstala.“ Jedeme téměř opuš-
těnou ulicí, v níž se hroutí dřevěné domy a vyrážejí z nich 
břízy, o kus dál stojí paneláky s děravými okny. Sergej zastaví 
u obchůdku se smíšeným zbožím, odkud právě vyšla paní 
v kostýmu a lodičkách. Obchod jako kdyby vypadl z české 
vesnice – dobře zásobený vším potřebným pro život. Jenže 
Revda umírá. „Doly jsou zavřené, fabrika taky,“ říká Sergej. 
„Prý zavřou celé město.“

Vysazuje nás o pár kilometrů dál, kde cesta končí, před 
stavbou, jejíž betonový strop se propadl k zemi. Je to zby-
tek vojenské základny. „Dál už není nic,“ říká Sergej. „Jděte 
na sever a dorazíte k jezeru.“

Tajgou a tundrou
Ruská tajga je krásná, až se tají dech, a v polovině srpna je 
vlídná jako česká Vysočina. Po prvním kilometru padám 
k zemi, noha se zapletla do drátů trčících ze země. Ráno 
budu mít kotník fialový, ale jít se dá. Do večera jsme k je-
zeru pořád nedorazili, je půl jedenácté, slunce už zapadá 
a komáři začínají běsnit. Táboříme u potoka a k večeři jsou 
houby, rostou tu jak šílené.

Druhý den scházíme k jezeru, jehož obzor se v dáli ohýbá 
jako u moře, ale nedaleko má úzké hrdlo, jímž se brodíme 

s vodou do pasu. Sušíme se na slunci, vůdce studuje mapu, 
ťuká do GPS (kompas tady nefunguje, protože nedaleké hory 
jsou plné kovů) a vypráví o svých zážitcích s ledními med-
vědy na Špicberkách. Tady je tajga pustá, medvědi jsou prý 
v této době sytí, takže se nám vyhýbají. Z chůze v tlustém 
mechu a z překračování padlých stromů nás pálí chodidla, 
Hana má první puchýře, mírně zaostává a Mirek se drží ga-
lantně s ní. Já kráčím ve vůdcových šlépějích.

Kráčet tajgou je jako chodit po trampolíně – nikdy ne-
máte jistotu, zda vůbec došlápnete tlustým mechem na ně-
jaké dno. Navíc člověk ze střední Evropy stále podvědomě 
očekává stezku, každé světlé místo mu ji připomíná, ale vždy 
se ukáže, že je to jen flek žlutobílého mechu, který mají sobi 
tak rádi. Přesto je tajga překvapivě průchodná, břízy, osiky 
a jehličnany všeho druhu rostou ve zdvořilém rozestupu, 
padlé stromy spořádaně práchnivějí do půdy, balvany v ře-
kách jsou rozhozeny tak, aby se po nich dalo projít suchou 
nohou.

A stačí vystoupat jen o sto metrů výše a tajga se mění 
v tundru, v křoviska, borůvková pole a pak už zbývají jen ka-
meny, od obřích balvanů až po suť rozdrcenou nelítostným 
počasím za polárním kruhem.

Po třech dnech dorážíme k úpatí Chibin. Vrcholy tohoto 
pohoří mají sotva přes tisíc metrů, ale i v pěkném počasí 
na nich fouká ledový vítr, v rozeklaných průsmycích mají 
sněhová pole hloubku desítek metrů a třímetrové balvany 
se v nich vrší v  chaosu, jako kdyby se tam Bůh učil há-
zet kostky. Na jednom z balvanů je tabule a na ní nápis, že 
v osmdesátých letech tady pod lavinou zahynuli dva mladí 
lidé. Jdeme konečně po vyšlapané stezce, která nás vede 
do údolí a do tábora horské služby.

Na kamenitém plácku stojí několik drahých terénních 
aut, kolem se krčí pár zchátralých dřevěných domků a jeden 
zděný v dobré formě. Patří Dimovi z Moskvy, který tady pro-
vozuje malou ubytovnu (1500 korun na noc a osobu). Těch 
pár hostů je z lepší střední vrstvy, výlučně z Moskvy a Pet-

rohradu, jako třeba Vladimir, 
který pro nás objednává ba-
ňatou lahev vodky. Vladimir 
má maskáče, přísně střižené 
vousy a  suverénní pohled. 
Mohl by to být voják. Říkám 
tedy, že dnes je 21.  srpen. 
„Mně bylo tehdy patnáct,“ 
odpoví a jízlivě dodá: „A při-
šly k vám také jiné bratrské 
národy.“ Vladimir je chirurg.

Před ubytovnou stojí dře-
věný panel s textem zalitým 
do fólie. „Je to petice za ná-
rodní park, aby tady v údolí 
nemohli oligarchové otevřít 
doly,“ vysvětluje Dima. Je 
mu kolem čtyřiceti, je štíhlý 
a  má přesné pohyby horo-

potomci vězňů 
i dozorců si 
vytvořili drsnou 
estetiku, ze 
které vyzařuje 
divoká síla.
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lezce. Kdo rozhodne, zda zvítězí ochranáři, nebo oligar-
chové? „Putin,“ ušklíbne se.

Vůdce Jakeš se uvnitř zmocní kytary, Mirek se ukáže jako 
znalec českých trampských písniček, pět ruských hostů se vděčně 
houpe do jejich rytmu. Třicátnice Saša a Máša mne vášnivě pře-
svědčují, že v příštích volbách už Putin nevyhraje, protože Ru-
sové ho mají dost. „Už nechceme korupci a lež,“ říká Saša. Obě 
pracují jako ekonomky ve velké developerské firmě v Moskvě. 
„V naší firmě je korupce zakázána. A takových jako my je stále 
víc. Chceme lepší Rusko.“ Venku se vrcholy hor barví kýčovitě 
do ruda a v jejich stínu kouří tenkou cigaretu a třese se zimou 
hubená Anna, traumatoložka z Moskvy. Plaše souhlasí, že zí-
tra půjde s námi do průsmyku, za nímž právě zapadlo slunce.

Na druhý den sedíme vysoko nad údolím a okouzleně hle-
díme na tajgu s jezery a prstencem hor, jež vypadají netknuté 
člověkem. Jenže u paty jedné hory se tyčí jakýsi uťatý ku-
žel, příliš pravidelný. „To je zapečetěný vchod do hory, kde 
v sedmdesátých a osmdesátých letech provedli dva jaderné 
výbuchy,“ říká Anna. Výbuchy prý měly otřást horou a roz-
lomit ji, aby se v kráteru pak dal těžit apatit, vzácný minerál 
pro fosfátová hnojiva. „Jenže hora vydržela a oni pak místo 
výbuchu zalili betonem. Ekologové přísahají, že tady žádná 
radiace není,“ říká Anna, která je tady už poněkolikáté.

Možná mají pravdu. Ale je to jedno, stejně padesát kilo-
metrů odtud a dvě stě kilometrů od norských hranic běží 
jaderná elektrárna větší než Temelín. Norové marně protes-
tují, že už měla být zavřená. V moři leží jaderný odpad ze 
stovky ruských ponorek a průzračná voda v jezerech a ře-
kách, z nichž jsme pili, je podle vědců obohacena těžkými 
kovy z nedalekých dolů. Vody je však tolik, že koncentrace 
je neškodná. Celý poloostrov je ve skutečnosti největším 
průmyslovým komplexem za polárním kruhem na světě. 
Tajga je ovšem tak obrovská, že se v ní ztratí jako jehla 
v kupě sena. „To je Rusko,“ říká Mirek. „A já vždycky tou-
žil ho zažít.“

Tvrdá ruka státu
Kirovsk je hornické město na okraji Chibin, které založil 
(podobně jako většinu ruských měst za polárním kruhem) 
Stalin v roce 1929 jako koncentrační tábor. Z obrovské fab-
riky na zpracování apatitu stoupá dým a zakrývá slunce. 
Hora nad městem je z poloviny uříznutá, jako kdyby ji uťal 
sekerou ruský bohatýr. Západní vědci se s ruskými dodnes 
přou o to, zda lze takovou masu skály odlomit jen bagry 
a krumpáči, a někteří tvrdí, že bez jaderného výbuchu to 
možné není.

po roce 1939 nastěhovali na ostrovy čtyři tisíce kadetů námořní pěchoty. Žili v zemljankách u jezer a měli se připravovat na válku, mnozí si však raději podřezali žíly. 
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 „Musíte se zaregistrovat,“ připomněl nám Dima, když 
se s námi v táboře loučil. Vyrážíme tedy k poště, kde se 
tento úřední výkon dělá a jejíž budova ve stylu socialistic-
kého realismu padesátých let dominuje hlavní ulici. Mi-
rek si všímá, že auta, od žigulíků až po toyoty a mazdy, 
jezdí pomalu a zastavují chodcům na přechodech. Milice 
zjevně funguje.

Polovina přepážek na  poště je nahrazena vitrínami 
s drogerií. Dvě dokonale upravené a  vonící mladé ženy 
obstarávají poštovní služby i prodej šamponů. Dostáváme 
formuláře se spoustou kolonek a dáváme se společně do vy-
plňování. Chci si přisunout židli blíž ke stolu, kovové nohy 
jsou přivařené k podlaze. Po hodině vypisování a dohadů, 
co do které kolonky napsat, se dostáváme k části, v níž 
se po nás žádá potvrzení od toho, u koho jsme až dosud 
v Rusku bydleli.

Náš vůdce trpělivě vystojí frontu a mladá žena za pře-
pážkou mu potvrdí naše obavy. „Ano, musíte přinést potvr-
zení ubytovatele a fotokopii jeho pasu.“ Jenže my jsme byd-
leli v přírodě, namítne náš vůdce. „Potřebujete potvrzení,“ 
opakuje slečna. Co teď? „Bez bumažky jsme ztraceni. Ne-
pustí nás zpátky do Česka, zavřou nás, až zčernáme,“ směje 
se Mirek, ale náš vůdce propadá zoufalství. Bez razítka nám 

možná neprodají jízdenku na vlak. Jde opět k přepážce a vy-
stojí frontu. „Vím, jak vám pomoci,“ říká slečna. „Dva ki-
lometry odtud je hotel Chibiny. Jděte tam, oni vám poradí, 
co dál.“

Hotel má průčelí obložené zeleným plastem, z bočních zdí 
padá omítka. Recepční se zachmuřeně probírá našimi pasy 
a pak řekne: „Ano, dá se to udělat. Ale bude to stát osm set 
rublů na jednoho. To víte, bude s tím spousta práce. Přijďte 
za dvě hodiny.“

Nadáváme s Mirkem na ruskou buzeraci a vyděračský stát 
a náš vůdce, který má Rusko rád a přátelí se s ruskými polár-
níky, je z toho nesouladu nešťastný. „Nevím, proč to úřady 
tak komplikují,“ kroutí hlavou. „Protože to je nesvobodná 
země, chce mít každého pod dohledem a ještě na tom vydě-
lat,“ rozčiluji se a Hana mě pohledem prosí, ať našeho vůdce 
neprovokuji.

Jdeme se projít, dým se už rozplynul a slunce začíná hřát. 
Uprostřed města leží umělé jezero, kolem něhož dělníci do-
končují promenádu z dlažebních kostek. Nad vodou se tyčí 
budova obložená mramorem, s obrovským Leninovým řá-
dem na průčelí – sídlo firmy Apatit, jež vládne celému kraji. 
Kdysi ji zprivatizoval dnešní Putinův vězeň Michail Cho-
dorkovskij, dnes ji vlastní Putinovi oligarchové, většinový 

Říká se mu tady kreml. prošlo jím sto tisíc vězňů. (klášter na Soloveckých ostrovech)
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podíl údajně patří nejbohatšímu muži celého severu, gu-
bernátorovi Murmanské oblasti Andreji Gurijevovi. Přístup 
k jezeru je zatarasen kovanou mříží po celém obvodu, vejít 
k vodě se dá jen vchodem z firmy. Náš vůdce si to prohlíží 
beze slova.

Důstojnost žen
Ruská města za polárním kruhem vypadají všechna stejně: 
široké „náměstí“ mezi panelovými domy z holého betonu je 
zarostlé křovisky a stromy, na parkovištích stojí zrezavělé 
žigulíky vedle naleštěných mazd, kolem pobíhají přátelští 
huňatí psi bez obojků.

Veřejný prostor přežívá jen stěží, ale ten soukromý srdnatě 
bojuje. Okna paneláků v Kirovsku už jsou ze třetiny plas-
tová, dobře zásobené obchody, krámky s globálními tret-
kami od mobilů až po plazmové televizory a hadříky všeho 
druhu obsadily hlavní ulice, jež si ponechaly názvy jako Le-
ninova, Dzeržinského nebo Prospekt proletářů. Názvy ob-
chodů a reklamy jsou často psány azbukou i latinkou. Nikde 
nejsou vidět hospody.  

V žáru letního slunce je z atmosféry města cítit opatrnou 
naději, když je však od prosince do února celý den tma, fouká 
vichr a je minus dvacet, žít tady vyžaduje značnou odvahu. 
Možná proto zde lidé vyjadřují svůj postoj i vzhledem. Ženy 
každého věku ze všech sil jako kdyby chtěly ubránit svoji 
důstojnost neústupnou elegancí kostýmků a šatů, obratně 
manévrují v lodičkách po rozpraskaném asfaltu a dívky se 
na nás koketně usmívají. „Co se divíte,“ říká Hana. „Jste ci-
zinci.“ Cizí původ je na nás patrný i přes dny strávené v di-
vočině. Mužští představitelé zdejší ruské populace totiž pů-
sobí hrozivě: jsou to buď policisté v černém, nebo mládenci 
s vyholenými hlavami; zbytek má na sobě levné maskáče 
z army shopů. Koneckonců, je to pochopitelné – všude tady 
kolem ještě docela nedávno nebylo nic než lágry. A zdá se, 
že si potomci vězňů i dozorců vytvořili společnou drsnou 
estetiku, z níž vyzařuje divoká síla. Muži také vtiskli tvář 
zdejšímu veřejnému prostoru, v němž se smí svobodně házet 
vajgly na zem, posedávat s pivem na obrubníku a ulevovat si 
do keřů. Rychle jsme se s Mirkem přizpůsobili.

Přijeďte zas
Čekáme před obchoďákem na autobus. Babička i mladý pár 
s kočárkem nám potvrzují, že k nádraží nás zaveze osmička, 
byť nevědí, kdy se objeví. Přijíždějí třináctky, šestky i dvojky, 
jen to naše číslo 8 pořád nikde. Po hodině vyjde z obchodu 
paní, která vypadá jako učitelka, a říká nám: „Už se na vás 
nemůžu dívat. Bůhví, kdy osmička přijede, ale k nádraží je 
to zkratkou dvacet minut, já vás tam odvedu.“ Volá mobilem 
(všichni mají mobily) manželovi, že přijde s večeří později, 
a cestou nám vypráví, jak se jí tady líbí, přestože se sem při-
vdala z Petrohradu: „Lidé jsou tady dobří a příroda krásná.“ 
A jak se jim tu žije? „To víte, jako všude. Někteří jsou bo-
hatí, jiní jsou chudí. Ale žije se nám tady dobře.“ Takové 
prohlášení nestrpí odpor, takže přikývnu. „Tady je nádraží 
a přijeďte zas.“  

Vlak je nástrojem státu a jezdí na minutu přesně. Na kaž- 
dém nádraží jsou policisté, pokladní žádají od cizince pas, 
bez něhož si jízdenku nekoupí. Naše pasy si prohlížejí i prů-
vodčí, jichž jsou na každý vagon s lůžky bez kupé dva. Lidé 
polehávají a chovají se vůči sobě s tím zvláštním ohledupl-
ným nezájmem, který je tak typický pro velké národy včetně 
Američanů. „Obdivuji ruské ženy, s jakou noblesou to zvlá-
dají,“ říká Hana, když se vrátí ze záchodu. V chodbičce ce-
lou noc chodí sem a tam jurodivý muž v maskáčích a něco 
si tiše mumlá.

Hana má sukni
Z nádraží městečka Kem nás do přístavu k Bílému moři 
veze taxikář. „Byla tady obrovská fabrika na dřevo,“ uka-
zuje ven na opuštěné pily. „Jenže jsme si vykáceli všechny 
stromy v širém okolí a teď ji nikdo ze Západu nechce kou-
pit.“ Prázdné dřevěné domy podél cesty se kácejí k zemi také. 
Na hlavní třídě mezi paneláky stojí socha Lenina, u nohou 
kytice z umělých růží.

V malém opuštěném přístavu čekáme na loď, jež jednou 
za den pluje na Solovecké ostrovy vzdálené sedmdesát kilo-
metrů. Třicátník v brýlích s plachým úsměvem čeká také. 
„Možná budeme mít štěstí. Berou jen organizované skupiny, 
ale když zůstanou volná místa, vezmou i soukromníka,“ říká. 
On sem jezdí každý rok, meditovat do kláštera. Původem 
matematik z Moskvy žije ve francouzském Lyonu, kde pra-
cuje ve výzkumném ústavu, protože „v Rusku z čisté mate-
matiky žít nelze“. Zděšeně počítáme desítky žen v šátcích, 
jež se na molo hrnou ze dvou zájezdových autobusů. Nako-
nec však máme štěstí – místo na palubě lodi Vasilij Kosja-

kov, jež vypadá jako parník 
na Vltavě, je.

Bílé moře, které díky 
Golfskému proudu neza-
mrzá, avšak i  v  létě v  něm 
člověk může zemřít na pod-
chlazení během několika mi-
nut, je klidné. Loď doprová-
zejí rackové, ženy v  šátcích 
jim hodí pár kousků chleba, 
ale pak se hrnou do podpa-
lubí, kde pějí pravoslavné 
chóry. Náš vůdce jako zku-
šený polárník šetří každou 
kůrku. „Nikdy nevíte, který 
kousek chleba je právě ten, 
co vám zachrání život,“ říká.

Pohled na stovky let starý 
klášter od moře bere dech. 
Z mohutných (prý sedm me-
trů tlustých) zdí trčí obrov-
ské balvany, uvnitř je pev-
nost velikosti Hradčan. 
„V roce 1920 tady sovětský 
systém uvěznil mnichy v je-

mužští 
představitelé zdejší 
ruské populace 
působí hrozivě: 
jsou to buď 
policisté v černém, 
nebo mládenci 
s vyholenými 
hlavami.
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jich domově,“ líčí mladá průvodkyně. Stát platí rekon-
strukci, proto zdejší kláštery vlastní spolu s církví, mniši 
se sem vrátili v roce 1990. Ženy jsou žádány, aby z úcty 
ke svatým místům nosily po celou dobu návštěvy šátek 
a dlouhou sukni, a podle regulí též nikdo nemá fotogra-
fovat mnichy. Sukni si Hana půjčuje z veřejného koše pro 
turisty a místo šátku nosí klobouk se sítí proti komárům, 
který jsme si všichni koupili hned po příletu v Murman-
sku.

Poslouchám výklad mladé ženy o dějinách kláštera a če-
kám, zda zaznějí jména Lenin, Stalin či slovo komunismus. 
Marně. Všechno to utrpení a krutost zavinil prostě sovět-
ský systém. Vzpomenu si na starou ruskou průpovídku, že 
v Rusku nelze předvídat vůbec nic, dokonce ani minulost.

V klenutém sále s ikonami ženy mlčky oprašují štětečkem 
pozlacené svícny, ruský matematik z Francie stojí zadumaně 
u zdi, když chodbou zaduní chór a kolem se žene zástup ble-
dých vousatých mnichů v černém s blýskavýma očima upře-
nýma před sebe. V závěsu klušou ženy v šátcích. „Černo-
kněžníci,“ syčí tiše Mirek a oči mu blýskají. Hana se hned 
u východu z kláštera vzdorně vrací do civilu.

Zarostlé hrůzy
Vesnice za klášterem je rusky malebná: prašnou cestu lemují 
dřevěné domy (s pokojíky pro turisty). Prostorem se loudají 
krávy, kozy a psi, lidé jsou vůči nám přívětivě nevšímaví. Mír 
a klid by se tu dal vyvěsit jako reklamní slogan.

Půjčujeme si kola (ano, i horská, 350 rublů na celý den) 
a jedeme po písčitých cestách vyražených do tajgy před stov-
kami let, kolem jezer s průzračnou tmavou vodou. Po deseti 
kilometrech se z jemně zvlněné roviny zvedá ostrý kopeček, 
na jehož vrcholu stojí malý klášter. Kopeček se jmenuje Se-
kernaja Gora, na travnatém plácku před klášterem mnich 
v černé sutaně nakládá cosi do traktoru a krásná mladá žena 
v červených šatech hledí z dřevěné rozhledny zamyšleně 
na moře. „Obrázek jak z ruské literatury,“ říká Hana. Jenže 
všechno tady je ještě jinak.

Z hřebenu pod klášterem označuje dřevěná šipka cestu 
ke hřbitovu. Mezi stromy je tu rozeseto asi deset hrobů, 
na každém kříž s vyraženým číslem – tu 8, tu 29... Pečlivě 
tvarované kopečky hlíny ometá metličkami několik chlapců 
a dívek. Jediná dospělá mezi nimi je útlá černovlasá žena. 
„Sekernaja Gora byl nejhorší lágr, tady se masově popravo-
valo, vězni si sami kopali hroby,“ říká nám, když se jí ptáme 
na důvod jejich přítomnosti. „Už patnáct let sem vozím žáky, 
vyhrabáváme kosti a počítáme mrtvé. Každý masový hrob 
má svůj kříž a číslo znamená počet mrtvých.“

Žena má jemnou tvář a smutné oči, učí dějepis na gym-
náziu v Moskvě. Kolik je v Rusku takových škol? Pokrčí ra-
meny. „Moc ne, ale přibývají další. Už nám vyrůstá gene-
race, která zná pravdu o ruských dějinách.“ Proč ta mladá 
žena v klášteře nezmínila Lenina, Stalina ani komunismus? 
„Je těžké zejména starším lidem připomínat, že žili ve vra-
žedném systému, že obdivovali vrahy. Co jim pak zůstane 
ze života?“

Na Soloveckých ostrovech byl první komunistický lágr 
v Sovětském svazu. Byl založen v  roce 1920 na Leninův 
osobní příkaz a podle Solženicyna se stal „matkou Gulagu“. 
Statistiky jsou zamlžené, odhadem však prošlo jen těmito 
ostrovy sto tisíc vězňů, z nichž asi třetina zemřela zimou, 
hladem, vyčerpáním, na tyfus či kulkou. Přijížděli sem ze 
stejného přístavu v Kemu jako my, z místa, kde dodnes stojí 
Leninova socha. V roce 1939 lágr zrušili a na ostrovy nastě-
hovali čtyři tisíce kadetů námořní pěchoty. Žili v zemljan-
kách u jezer a měli se připravovat na válku, mnozí si však 
raději podřezali žíly. Po válce do zdevastovaných klášterů 
nastěhovali dvacet tisíc sirotků. Když v šedesátých letech 
začala celková rekonstrukce, deset let prý trvalo jen vyvá-
žení sutin a odpadků.

Vracíme se ke kolům a jedeme dál tajgou, v níž leží beze-
jmenní mrtví, na několika místech vidíme zbořené zdi za-
rostlé vysokou trávou – pozůstatek políček, na nichž vězni 
pěstovali brambory. Až na pár místních taxíků (staré „žuky“ 
z padesátých let) s turisty, kteří vystoupí z auta jen u kláš-
terů, nevidíme za celý den nikoho. Voda v jezerech ponoře-
ných do lesů je teplejší než v moři, skáču do ní, abych vylovil 
háček uvízlý mezi kmeny padlých stromů. Ryby, až na pár 
okounů, neberou, jdu tedy raději na borůvky v zalesněném 
svahu u jezera. Dvě velké prolákliny ve svahu s vyústěním 
k vodě mají zdi ještě pořád vyztužené balvany, mezi nimiž 
rostou statné břízy. V jedné takové zemljance žilo na pade-
sát mužů. Jejich osudy, stejně jako toto místo, zmizely pod 
příkrovem mlčení a vegetace.

Stavíme stany daleko od vesnice u břehu moře, jež se při 
západu slunce opravdu bíle leskne. Praskání ohně přeruší hu-
čení motorového člunu, který už za chvilku kotví u nás. Mi-
rek jde návštěvě naproti a přivádí čtyřicetiletého ošlehaného 
Rusa. „Dal bych si čaj,“ říká Roman a vodku zdvořile od-
mítne. Žije v Kemu, kde dělá hasiče, kromě toho vlastní čtyři 
taxíky, ale jeho hlavní láskou je moře. „Nevěřím v Boha, jen 

v osud a v sebe sama,“ pro-
náší se slovanským patosem. 
„Na moři buď přežijete, nebo 
se utopíte.“

Vyptáváme se ho, co si 
myslí o  tomto ostrově. Se-
vřenými ústy zavrčí: „Nená-
vidím mnichy. Jsou to pede-
rasti, do kutlochů v klášteře 
tahají děvčata a zmocnili se 
všeho v  okolí. Tyto ostrovy 
leží na kostech desítek tisíc 
zapomenutých nevinných lidí 
a oni se tady roztahují!“ Po-
děkuje za čaj a dodá: „Už mu-
sím vyrazit. Nejraději spím 
na moři.“

Roman nemá úplnou 
pravdu, není všechno zapo-
menuto. V  dřevěném srubu 

Deset let trvalo 
vyvážení sutin 
a odpadků 
z kláštera, 
kde žili vojáci 
a sirotci.
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ve vesnici se skromnou tabulkou na dveřích je muzeum Gu-
lagu, které s obdivuhodnou pečlivostí zpracovalo dokumenty 
o lágru a mnoha osudech vězňů. Pod sklem leží dřevěný hře-
ben, lžíce i hrací kostka domina, zápisky titěrným písmem 
do ušmudlaného notesu, na stroji psané rozsudky, fotografie, 
z nichž čiší utrpení. Na konci prohlídky běží v nekonečné 
smyčce propagandistický film z roku 1929 o tom, jak skvělý 
život tady vězni mají. Koukáme na něj mlčky se dvěma Rusy. 
Jinak je muzeum prázdné.

Ve vlaku
Zpátky do Murmansku jedeme dvanáct hodin, okolí mého 
lůžka obsadili vojáci. Dohola ostříhaní polonazí kluci pijí 
čaj ze sklenek vsazených do hrníčků z tepané mosazi, neu-
stále jedí ze svých vojenských zásob a baví se šeptem. Vědí, 
že průvodčí je pozorně sleduje a na každém nádraží jsou po-
licisté. Jsou malí a hubení. „Jako dělaní do ponorek u Mur-
mansku,“ říká Mirek, který má ve vyprodaném vlaku lůžko 
o kus dál.

Vlaky mají delší přestávky každých pár hodin, lidé se 
vždycky vyhrnou na peron a kouří. V Murmansku je ko-
nečná, příjezd ve čtyři ráno. Přísná průvodčí nás však upo-
zorňuje: „Ve dvě začíná sanitární čas. Bude se vstávat, mýt 

se a balit ložní prádlo.“ Jako v lágru, říkáme na to s Mir-
kem a ona se hlasitě směje, jako kdyby už dávno neslyšela 
tak dobrý vtip.

Murmanské letiště je moderní s velkou plazmovou tele-
vizí v odletové hale. Část naší výpravy bloumá po kioscích, 
vůdce jako správný polárník dojídá zbytky slaniny a chleba, 
já se koukám na zprávy regionální televize Rossija 1. Začí-
nají Putinem, který mluví o modernizaci zdravotnictví. Po-
kračují Gurijevem, oligarchou a gubernátorem Murmanské 
oblasti s tváří aparátčíka. Mluví o modernizaci zdravotnictví. 
Následuje reportáž ze cvičení protiteroristické jednotky. Pak 
reportáž ze setkání Gurijeva s občany, mluví o modernizaci 
bytů. Potom reportáž z nového domova důchodců. Nakonec 
opět Gurijev, tentokrát o modernizaci školství. V Rusku jsou 
v prosinci parlamentní volby.

Venku začíná pršet a rázem vše potemní. Utrácíme s Mir-
kem poslední ruble za pivo a ze zadrátované klece pro kuřáky 
u ranveje koukáme na tajgu. „Pamatuješ na tábor u řeky, co 
jsme jí říkali Medvědí? A jak ses přejedl hub? A ten západ 
slunce na ostrovech,“ říká Mirek. Přichází vůdce i Hana, 
která nám rozdává poslední gumové medvídky. „Byl to dobrý 
výlet,“ říká vůdce. Naše letadlo je připraveno. X
RESPEKT 37/2011

Ani jaderný výbuch horou nehnul. (uťatý kužel na úpatí je betonem zalitý vstup do hory)
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TUláci 
v čArovném 

měSTě
každý může 

ochutnat slasti 
života bez  

závazků  
a starostí
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S
vět už dávno nekončí u zabetonované závory 
na  česko-německé hranici v Rozvadově. Ani 
není nutné čekat na otevření bran Evropské unie 
či na vytoužené vyšší platy. Stačí mít odhodlání 
a trochu peněz a už dnes se celá Evropa může 
stát normálním životním prostorem. Na vlastní 
kůži to poznává stále více lidí bez závazků a sta-
rostí: na léto do Londýna nebo Amsterdamu, 

na podzim na brigádu do severní Itálie či Řecka a na zimu 
třeba do jižního Španělska. Cestovat stopem a spát venku, 
nakupovat v levných supermarketech nebo na trzích a o by-
rokratické „papírky“ se nestarat. Někde to jde snáze, někde 
vůbec ne, ale netrápit se riziky je také jedním z rysů tohoto 
životního stylu.

To sladké slovo Granada
Nad španělskou Granadou září slunce. Turisté se cestou ze 
starobylé pevnosti Alhambra trousí ztichlými alejemi euka-
lyptů a platanů. V centru města je právě poledne. Úzkými 
ulicemi se valí nekonečné řady aut, chodci spěchají na rychlý 
oběd. Zahraniční návštěvníci si jdou prohlédnout klášter San 
Jerónimo, náhle však obezřetně přecházejí na druhou stranu 
ulice. Od vývařovny San Juan de Dios před stejnojmennou 
nemocnicí k nim doléhá hlasitý štěkot psů, na chodníku po-
sedávají a polehávají postavy v obnošených šatech. Skloněné 
obličeje starších mužů jsou zarostlé šedivým strništěm, hlavy 
mladších zdobí dredy. Vzduchem zavíří kužely. Jedna z po-
stav na chodníku natahuje ruku a španělštinou s nezaměni-
telným českým přízvukem se ptá: „Tienes cigáááróó? – Ne-
máš cigaretu?“

Granada je město s třemi sty tisíci obyvatel a středisko 
jedné z nejchudších provincií Španělska. Zasněžené vrcholky 
Sierry Nevady propůjčují městu charakteristickou fotogenic-
kou kulisu a po většinu roku zpříjemňují horké andaluské 
podnebí. Na sjezdovku je to z centra necelých čtyřicet kilo-
metrů, na pláž Středozemního moře zhruba osmdesát.

Během staletí se zde vystřídaly různé kultury i nábožen-
ství a na atmosféře města je to znát. Vedle sebe tu žijí ka-
toličtí Španělé i silné komunity přistěhovalců z Maghrebu, 
subsaharské Afriky či jihovýchodní Asie. V úzkých uličkách 
historické čtvrti Albayzín prodávají své zboží obchodníci 
z Maroka a jejich čajovny patří spolu s proslulou Alham- 
brou, bývalou pevností muslimských vládců Granady, k nej-
větším turistickým trhákům města. Peníze z kapes japon-
ských, severoamerických a západoevropských návštěvníků 
ostatně tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel Granady.

Na počátku osmdesátých let sem začaly proudit skupinky 
nonkonformních obyvatel západní Evropy – punkeři, anar-
chisté a tuláci nejrůznějšího druhu. K nim se po pádu že-
lezné opony připojili také lidé z postkomunistického tá-
bora – Poláci, Ukrajinci, Češi a Slováci. Granada, sama 
jedno z nejchudších španělských měst, jim může ledasco 
nabídnout: teplé podnebí, toleranci formovanou staletími 
soužití mimo jiné také se svébytnou cikánskou komunitou 
a dnes i přebytky konzumního životního stylu. Mladí cesto-

vatelé a dobrodruzi se sice dnes už nemohou ubytovat v po-
lorozpadlé Alhambře, jako to v první polovině 19. století 
udělal americký spisovatel Washington Irwing – památka 
je dnes obehnaná plotem a dobře hlídaná, pokud však mají 
dostatek odvahy a vynalézavosti, najdou hned za městem 
svou možná první střechu nad hlavou po dlouhých měsících 

jeskynní lidé. (Shora Matúš, Merlin a petr)

f
o

to
 j

iŘ
í 

S
o

B
o

tA



91

putování: legendární sacromontské jeskyně, kdysi obývané 
granadskými cikány.

Dva roky prázdnin
Komunita tuláků je nestálá. Někteří zůstanou na chvíli, vy-
chutnají si zdejší vyhlášený hašiš, poslechnou si nejlepší fla-
mengo ve Španělsku a táhnou dál. Jiní zůstávají roky. Mladí 
Češi a Slováci patří teď k těm, kteří se nemohou odtrhnout.

„Nejdřív odjíždíš za týden, potom příští měsíc a nakonec 
tady vykvasíš roky,“ říká Matúš (25). Nenápadný blonďák 
pochází z rozpadlé dělnické rodiny ze slovenského Martina. 
Vyučil se mechanikem-opravářem, dnes si ale vzpomíná, že 
rozebraný motor spatřil na učilišti všehovšudy dvakrát. Učení 
ho nebavilo, na střední školu jít nechtěl. Zbývala práce v to-
várně nebo v otcově řezbářské dílně, ani jedno však Matúše 
příliš nelákalo. Jednou v létě se osmnáctiletý mládenec vy-
pravil do Řecka sklízet pomeranče. „Chtěl jsem trochu při-
lepšit našim,“ vysvětluje. Očekávaný výdělek se nedostavil 
a příspěvek do rodinného rozpočtu byl zanedbatelný. Zkla-
maný Matúš se s přítelkyní vydal stopem zkusit štěstí na jih 
Španělska do Andalusie.

Granada na ně zapůsobila. Krásné město i okolí, památky, 
za kterými sem o dovolené míří turisté z celého světa, stře-
domořské podnebí. „A hlavně ty západy slunce, ty se fakt ni-
kde jinde nevidí!“ říká Matúš. Přítelkyně se po pár týdnech 
vrátila na Slovensko studovat, Matúš zůstal. Jeho výlet už se 
protáhl na dva roky a sedm měsíců.

Na  začátku měl kytaru a  na  jídlo si vydělával hraním 
na ulici. Přespával u nových kamarádů v  jedné z  jeskyní 
za  městem. Žebrat nechtěl. Pak mu kytaru přejelo auto. 
Matúš strávil nějaký čas na farmě hnutí Hare Kršna nedaleko 
Malagy, ale přísný životní rytmus náboženské sekty se mu 
příliš nezamlouval. V zimě tedy pracoval bez pracovního po-
volení jako zahradník v Malaze a na jaře se vrátil do Granady.

I  tentokrát našel ubytování v  jeskyni. Bydlení v  jesky-
ních má v Granadě tradici dlouhou několik staletí a taky 
nesporné výhody. „Cuevas jsou především zadarmo,“ zdů-
razňuje Matúš. Na rozdíl od levných podnájmů do nich ne-
praží v létě slunce a v zimě se v nich člověk netřese mrazem. 
Na druhé straně do nich samozřejmě není zavedená elekt-
řina a pro vodu je třeba chodit dva kilometry do městských 
kašen. „V zimě často prší a může se stát, že se vám část jes-
kyně sesune na hlavu,“ říká Matúš. „Když je ale hezky, mů-
žete sedět před jeskyní v tričku s krátkým rukávem, trochu 
dělat nebo se jen tak koukat před sebe.“ Město se však roz-
růstá a za oběť padlo i nejedno tradiční cikánské obydlí. I le-
tos se po Sacromonte šíří zvěsti, že buldozery jeskyně zasypou 
a učiní tomuto způsobu bydlení rázný konec.

Kytaru se opravit nepodařilo a Matúš se musel něčím ži-
vit. Domníval se, že zdědil šikovné ruce po otci, a začal na-
podobovat drhané náramky prodávané ve stáncích kolem 
nejnavštěvovanějších turistických atrakcí. Počáteční pokusy 
za moc nestály, prodej také ne. Své výrobky přitom nepro-
dával pouze v Granadě, stopem je rozvážel po celém španěl-
ském a portugalském pobřeží. Na jedné ze „služebních“ cest 

ho v Lisabonu kamarád z Brazílie naučil vyrábět náušnice 
a náramky z drátků a Matúšovy obchody se odrazily ode 
dna. Jeho denní výdělek však zůstává nejistý, někdy prodá 
zboží za dvacet eur, jindy se u jeho stánku nikdo ani neza-
staví. Kromě toho mu kamarádka vloni obstarala stálé za-
městnání, samozřejmě načerno: jednou za týden chodí vyle-
povat plakáty a za osm hodin práce si vydělá třicet eur. Může 
si tak dovolit bydlet společně s dalšími čtyřmi kamarády 
v pronajatém bytě ve studentské čtvrti García Villatoro. „Je 
to pohodička, mám střechu nad hlavou a nemusím kdoví-
jak makat, stačí, když jdu vylepovat jednou nebo dvakrát 
za týden.“ Společnost nájemníků je mezinárodní, dvě dívky 
ze Španělska, Slovák Matúš a dva Češi. „Holky jsou v men-
šině, a tak už se učí česky a slovensky,“ pochvaluje si Matúš 
nečekanou převahu Slovanů.

Letošní zimu už tedy přečká v suchu, s jedním stolkem 
a židlí, a bude moci vyrábět ozdoby, které chce v létě prodá-
vat na plážích poblíž Tarify a v Portugalsku. Domů se ne-
chystá. „V Granadě jsou zajímaví lidé z celého světa, kama-
rádím s uměleckým kovářem z Japonska, s jednou holkou 
z Belgie a s Angličany. Většinou se domlouváme lámanou 
španělštinou. Život je tady mnohem veselejší, pořád je na co 
se dívat,“ vysvětluje. „Doma bych se unudil k smrti.“

Návrat neplánuju
Také pětadvacetiletý David přijel ve svém potrhaném znač-
kovém oblečení do Granady stopem. Pochází z Chomutova, 
štěstí na malém městě však hledat nechtěl. Rodiče mrzelo, že 
jeho kroky nevedou po ukončení odborného učiliště na vyso-
kou školu, David ale ze všeho nejvíc toužil cestovat a poznávat 
nové lidi. Také nechtěl plánovat budoucnost a toužil od života 
brát to, co mu on sám přinese. Projel stopem téměř celou Ev-
ropu. Pracoval na farmě ve Švýcarsku, jako sezonní zeměděl-
ský dělník ve Francii, Španělsku a Portugalsku. V Granadě 
pobývá už potřetí. Nejdříve v jeskyni na Sacromonte a teď – 
jako Matúš – ve společném podnájmu. David umí metat ohně 
a během sezony si v turistických střediscích dokáže vydělat 

i šedesát eur za večer. Někdy 
je utratí za „výlet do kosmu“, 
jak popisuje svoje zážitky 
po požití omamných houbi-
ček. V zimě je to s  výdělky 
horší, a tak občas zajde do ně-
které z katolických vývařoven 
nebo něco „zrecykluje“ – ro-
zuměj sebere na ulici: „Špa-
nělé jsou strašně konzumní, 
vyhazujou všechno možný, 
někdy jsou ty věci skoro nový. 
A když odpoledne obejdeš ci-
kánky na trhu, vždycky ti ne-
chají něco z toho, co už ne-
můžou prodat.“

Obydlí sdílí David se svým 
pitbulem Matějem. „Lidé se 

život je tu 
mnohem 
veselejší, pořád 
je na co se 
dívat. Doma 
bych se unudil 
k smrti.
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ho na ulici bojí, asi budu muset koupit nějaký špagát jako vo-
dítko,“ říká. „Tady máme všichni psa, člověk se občas cítí sám 
a v jeskyních je to v noci i někdy nebezpečný, hlavně když se 
vracíš potmě z města. Lidé v jeskyních jsou ale někdy nezod-
povědní. Nejdřív se bez psa bojí, pořídí si ho, ale protože jsou 
to tuláci, tak se potom seberou a jedou jinam, ale psa, který 
se jim na stop nehodí, tady nechají jen tak volně pobíhat.“

Také David je dobrodruh a tulák a v Granadě nevydrží 
nikdy delší dobu – ale Matěj putuje s ním. „Je šikovnej, 
na stopu ho většinou berou,“ říká David. Léto tráví nejra-
ději na plážích v okolí Tarify, podniká výlety k místní pře-
hradě (koupil si nový rybářský prut a loví s ním pstruhy), 
jezdí na koncerty sound systémů v Alpujarras nebo se toulá 
po horách. Tulákem ale nechce zůstat navždy. „Jednou bych 
si chtěl koupit barák v bílých vesnicích Alpujarras na opačné 
straně Sierry Nevady a mít tam koně a psy. A taky solární 
panely, abych nebyl na nikom závislý s energií. Tady na to 
stát přispívá.“ A co návrat domů? „To tedy zatím neplánuju. 
Je tam pořád strašný počasí a tady se vždycky něco děje, po-
řád narážíš na zajímavý osudy a tak. Prostě je ta Granada 
nějak začarovaná.“

Pomoc bez otázek
Je přesně půl jedné a dovnitř sociální vývařovny v centru 
města se netrpělivě tlačí zástup lidí. Granadští bezdomovci, 
lidé závislí na drogách a mladí tuláci z východu Evropy. Je 
potřeba si pospíšit. Dnes budou makarony s rajčatovou omáč-
kou a na opozdilce nic nezbyde. Vývařovna San Juan de Dios 
je jednou ze tří, které v Granadě provozuje katolická cír-
kev. „Může sem přijít úplně kdokoli, nikoho nikdy nevyhodí,“ 
říká častý „zákazník“ Matúš. „Vloni v dubnu jednu jídelnu 
kompletně řetězama rozmlátili italští pankáči. Přijíždí sem 
vždycky na sklizeň máku. Jsou to ostří hoši, mezi sebe si ni-
koho nepustí. Mají svoje auta a s nikým se moc nebaví. Asi 
jim nechutnalo, tak to tam rozmlátili. No, a teď se musí ve-
čer vždycky čekat na lístek s pořadovým číslem, aby nad tím 
měli trochu kontrolu.“

Jídelně vévodí světle hnědé kachlíky, hnědé plastikové 
židle a na dveřích tmavé dvojité mříže. Hlídač s obuškem si 
novináře bedlivě prohlédne, potom zavolá bratra Julia. Ne-
nápadný obrýlený muž v doktorském plášti poletuje od vý-
deje čistého prádla k jídelně a nemá ani minutu volného času. 
Nakonec se přece jenom na chvíli zastaví a ochotně odpo-
vídá: „Češi sem chodí také, ale není jich příliš mnoho, tak pět 
někdy i deset lidí. Jsou slušní, nedělají výtržnosti, nejsou kon-
fliktní. Jsou většinou hodně mladí, člověk si říká, proč vlastně 
tak mladí lidé potřebují naši pomoc. My se ale neptáme, kdo 
je kdo, a nezpovídáme naše klienty, proč nás vyhledali. Kdo 
přijde, dostane najíst, dvakrát týdně si u nás může vyprat prá-
dlo, máme tady i základní zdravotnickou pomoc, čisté kar-
táčky na zuby, holicí potřeby a sociálního poradce. Kdo naši 
pomoc potřebuje, může ji využít. Veškerý personál jsou dob-
rovolníci. Snažíme se pomoci bližním, kteří se ocitli v nouzi. 
Na věku a národnosti nezáleží. Víte, když by nedostali najíst 
u nás, co by ti lidé dělali? Museli by krást a dopouštěli by se 

trestných činů. Takhle mají alespoň jednou denně teplé jídlo. 
Jsme křesťané a konáme to z lásky k bližnímu, víte.“

Druhým záchytným bodem v Granadě je už zmíněný 
jeskynní komplex Sacromonte. „Kulturu a způsob života 
obyvatel jeskyň na Sacromonte považujeme za své kulturní 
dědictví,“vysvětluje ředitelka sociální správy granadské rad-
nice María Ángeles Blanco. „V osmdesátých letech se o to 
místo začali zajímat především umělecky založení lidé z Ně-
mecka, Japonska a Anglie. Sacromonte je totiž oslavováno 
jako meka svobodomyslných lidí, kteří zde nacházejí jedi-
nečnou inspiraci. Dnes umělce většinou vystřídali tuláci.“

Jeskyně byly původně vyhloubeny do svahu jako útulky 
pastevců nebo provizorní stáje pro dobytek. „Životní pod-
mínky v nich jsou dosti příšerné,“ hodnotí María Ángeles 
Blanco, „ale na tom nesejde, ať si každý žije, v čem uzná 
za vhodné. Nás jako radnici především znepokojuje, že při 
každém dešti hrozí sesuv svahu a že by tak v jeskyni mohl 
být někdo z těch mladých lidí zasypán.“ Zatím se tak ale 
nestalo. Dalším problémem je hygiena. V jeskyních není 
tekoucí voda ani záchody, loni v létě se pracovníci radnice 
celé týdny potýkali s epidemií svrabu a zaznamenán byl 
i případ cholery.

Přes veškeré komplikace se radnice prozatím k žádné ráz-
nější akci proti jeskynním úkrytům nechystá a trpělivě od-
klízí velké množství odpadků, které novodobí tuláci pro-
dukují. „Občas při úklidu asistuje i místní policie a při této 
příležitosti obyvatele jeskyní donutí k odchodu, ale oni se 
za pár dní samozřejmě vrátí. Je to jen taková hra,“ konstatuje 
paní ředitelka. Informací, že v jeskyních na Sacromonte žijí 
také Češi a Slováci, je viditelně zaskočena. „Já znám hlavně 
Angličany a Němce, ti přijíždějí kvůli teplu, mají rádi fla-
mengo a buďme upřímní i hašiš z Maroka, v létě je jich tady 
hodně, tak kolem padesáti. Nikdy se ale nezdrží příliš dlouho, 
přečkají tu jednu dvě zimy, prožijí si tady svou mladickou 
vzpouru a vrátí se zpátky ke svým středostavovským rodinám. 
Často mi sem volají nešťastní rodiče z Anglie, Itálie nebo 
Německa, že hledají dítko, které se jim zatoulalo do španěl-
ských jeskyní.“

Klauni
Na náměstí Bib Rambla pro-
dávají dva šašci barevné ba-
lonky naplněné moukou. 
Na  baloncích jsou nalepené 
oči, ústa a  chocholka še-
dých vlasů. Granaďané před-
školního věku ztrácejí hlavu 
a  drobnými pěstičkami ne-
lítostně mačkají poddajné 
míčky. Občas některý „pa- 
ňáca“ praskne a ve světle po-
uličních lamp zavíří oblaka 
mouky.

Mladí Češi Petr (24) 
a Karolína (18), kterým šaš-

v Andalusii 
pracují a žijí bez 
povolení desítky 
tisíc cizinců  
a jejich záležitosti 
„obstarává“ jak 
zahraniční, tak 
místní mafie.
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kovské úbory patří, také procestovali více zemí Evropy, teď 
se jim ale nejvíce líbí ve Španělsku. Petr se na cestu vydal 
po dosažení plnoletosti, Karolína odešla ze střední knihař-
ské školy vloni tři měsíce před maturitou rozhodnutá ná-
sledovat Petra kamkoli. Do Granady se dostali stopem přes 
Německo a Francii. „V Praze jsme slyšeli zvěsti, že Gra-
nada je exotická, dá se tam sehnat levné bydlení a kouření,“ 
říká Petr. „A že tam nejsou žádné velké problémy s vyhoš-
ťováním.“

Po příjezdu se protloukali, jak se dalo: spali v jeskyních 
za městem nebo ve squatu v centru. Na ulici žili téměř půl 
roku. Pak si ale Petr vzpomněl na prodej „paňáců“, řemeslo, 
které se před lety naučil v  Izraeli. To pozvedlo jejich ži-
votní úroveň až k pronájmu levného bytu na náměstí Nue- 
va. Výroba je pracná a ne právě příjemná: „Musíme používat 
ochrannou masku z lékárny,“ vysvětluje Petr. „Z těch lepidel 
a sajrajtů je nám obvykle špatně. V Izraeli se mi celkem da-
řilo, paňácové se prodávali dobře, naučil jsem se je dělat v jed-
nom kibucu. Pak mě ale vyhostili za nelegální prodej. Chvíli 
jsem čekal v lochu na letadlo a pak jsem se vrátil do Prahy. 
Prodával jsem nejrůznější věci, mapy, mobilní telefony… Ale 
v Česku se nedá nic vydělat a pořád prší a vůbec je tam strašná 
nuda. Tady je kromě tří měsíců pořád hezky, hašiš stojí pár 

eur, kam se podíváš, je něco zajímavýho a Španělé si od nás 
kupují hodně.“

Obchody se slušně daří a dvojice si dokáže vydělat i více 
než tisíc eur za měsíc. Povolení k prodeji ani dlouhodobému 
pobytu však Petr s Karolínou nemají, slušný příjem je proto 
vykoupen větším strachem z vyhoštění nebo několikadenního 
vězení. Na rozdíl od ostatních tuláků se o ně totiž policie za-
jímá celkem pravidelně: „Házejí nás do jednoho pytle s lidma, 
kteří tady prodávají přepálený cédéčka. Když jeden prodává, 
tak ten druhý má pořád strach, jestli ho neseberou.“ Policie 
zboží už několikrát zabavila, „šaškové“ ale nakonec vždy vy-
vázli pouze s pohrůžkou. Strach z policie je o to nepříjem-
nější, že v Andalusii Petr a Karolína poprvé objevili místo, 
kde se jim opravdu líbí. „Koupili jsme si ve frcu oba kolo, aby-
chom pořád jenom neseděli a nelepili paňáci. Je to tady vážně 
nádherný, stačí vyjet kousek za město a už jsi v horách, a než 
dorazíš až k těm sjezdovkám na Sieře, tak si docela mákneš.“

Když se právě nevěnují obchodu nebo se netoulají se svými 
dvěma psy po kopcích Sierry Nevady, kouří levný hašiš. Ně-
kdy ho vykouří tolik, až se klapot jejich výnosného mlýna 
zastaví – prodej a kouření prý nejdou dohromady. Domů se 
nechystají, nic je tam prý nečeká. Všechno, co mají, vykřesali 
z ničeho tady v Granadě.

tento pohled se naskytl už muslimům prchajícím odtud před vojsky katolických králů. (Andaluské pohoří Sierra Nevada)
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Od mé lavičky ruce pryč
Na policejní stanici v Granadě ale situaci nijak dramaticky 
nevidí. „Zkušenosti s lidmi od vás jsou minimální a trestná 
činnost nulová. Tedy to, co mi považujeme za trestnou čin-
nost, krádeže, obchod s drogami a podobně,“ sděluje na poli-
cejní stanici tiskový mluvčí Ángel Castillo. V moři problémů 
se zkrátka česká komunita, která podle odhadů policie čítá asi 
třicet lidí, dokonale ztrácí. Skutečnost, že jsou to lidé bez víz, 
povolení k dlouhodobému pobytu a někdy i platných cestov-
ních dokladů, prý je sice nepříjemná, policie má však daleko 
vážnější starosti. Jiné přistěhovalecké komunity jsou mnohem 
početnější a problémovější. Vyvíjejí organizovanou trestnou 
činnost, kvete obchod s drogami, systematické pašování ute-
čenců ze zemí Afriky a Asie. V Andalusii pracují a žijí bez 
povolení desítky tisíc přistěhovalců a jejich záležitosti „obsta-
rává“ jak zahraniční, tak místní mafie.

Češi se do těchto aktivit zatím nepouštějí. A kromě toho, 
bez jisté „výpomoci“ ze zahraničí se dnes prosperující španěl-
ská společnost neobejde. Farmáři mají velké problémy najít 
mezi místními lidmi sezonní pracovní sílu pro sklizeň ovoce 
a zeleniny, přesto španělská vláda vypisuje kvóty, jimiž re-
guluje počet pracovních povolení vydávaných pro námezdní 
pracovníky ze států severní Afriky a východní Evropy. Ně-
jaký ten nelegální česač oliv je proto pro nejednoho majitele 
sadu vítaným řešením.

„Jistě, na pouliční prodej náramků by měl člověk mít 
správně povolení,“ dodává ještě policista,  „ale my ostře 
rozlišujeme například mezi emigranty ze Senegalu, kteří 
kopírují hudební nosiče a okrádají tak třetí osobu a po-
rušují autorská práva, a lidmi, kteří si sami vyrobí vlast-
níma rukama umělecké zboží, rozloží si svůj stánek a sem 
tam něco prodají. Ti pro nás nepředstavují žádný problém. 
Většinou je jenom vyzveme, ať si svůj stánek sbalí, ale spíš 
ani to ne. Je to jejich způsob života. Ano, mají velké psy, 
jsou často výstředně oblečení a špinaví, nicméně každý má 
právo žít si po svém.“

Na Miradoru San Nicolás, jednom z turisticky nejpřitaž-
livějších míst města, sedí stárnoucí cikánka Carmen a ve své 

domácké zástěře vábí turisty klapotem kastanět. Když to ná-
vštěvníkům nestačí, předvede i několik flamengových kroků.
„Ty mladý hipíky znám, v létě tady kvůli nim není k hnutí. 
Mně nevadí, když tady prodávají ty svoje náramky a náušnice, 
kšefty se mi hýbou i tak, ale když mi nechtějí udělat místo, to 
mě fakt může namíchnout. Já tady prodávám dvacet let, a tak 
mám na svoji lavičku právo. Oni jsou hodní, někteří dokonce 
milí, jenom ti jejich hafani mi lezou trochu na nervy, mohli 
by si na ně koupit nějaký provaz nebo něco. Někdy se opijí 
a dělají rámus, ale většinou si hledí svého tak jako já. Každý 
prodává, co umí a jak umí. Nebezpeční nejsou a nekradou. 
Jenom je jich někdy moc.“

Flamengo na Svaté hoře
Sacromonte (Svatá hora) je granadská čtvrť rozkládající se 
na příkrém svahu kopce, na jehož vrcholku bylo v dobách 
muslimské vlády popraveno několik křesťanských mučedníků. 
Hornina je měkká, takže je snadné do ní vyhloubit jámy, a zá-
roveň dosti soudržná a stabilní, aby se zdi takto vytvořených 
jeskynních obydlí nezhroutily.

Těchto vlastností využili na konci 15. století muslimové 
prchající z Granady před křesťanskými vojsky katolických 
králů. Po nich jeskyně osídlili cikáni, jejichž první pobyt je 
zaznamenán v roce 1538. Na rozdíl od kočovných cikánů v ji-
ných oblastech se zde usadili a postupem času vytvořili smě-
šováním muslimských a vlastních tradic svéráznou kulturu, 
jejímž nejznámějším projevem je flamengo.

Jeskyně se od 19. století staly poutním místem příznivců 
tradiční andaluské kultury, životní podmínky v nich však 
stále více zaostávaly za běžným standardem doby. V šede-
sátých letech minulého století se většina jejich cikánských 
obyvatel odstěhovala do moderních granadských čtvrtí. Když 
ale jeskyně v osmdesátých letech „objevili“ turisté a umělci 
z bohatších zemí, došel jejich původním majitelům turistický 
potenciál jeskyní: dnes je do nich zavedena elektřina i voda 
a najdete v nich všechny běžné civilizační vymoženosti. Část 
obydlí slouží pro více či méně kašírovaná představení fla-
menga, jiné se pronajímají návštěvníkům ze zahraničí. Re-
alitní kanceláře mají jeskyně běžně zařazeny ve svých na-
bídkách.

Ve svahu nad čtvrtí Sacromonte jsou vyhloubeny další jes-
kyně, které buď „modernizací“ neprošly, nebo nikdy nebyly 
určeny k soustavnému obývání: sloužily jako útulky pro pa-
sáky dobytka nebo pro zvířata. Právě ty využívají tuláci z růz-
ných koutů Španělska a Evropy, mezi nimi také Češi a Slo-
váci. Nenaleznete zde jakékoli základní hygienické vybavení, 
je v nich však sucho a stálá teplota po celý rok, což je ne-
sporná výhoda. Běžně pronajímané lacinější byty v Granadě 
totiž postrádají topení, zato v nich nechybějí netěsnící okna 
a dveře. Ve městě přitom v zimních měsících klesá teplota 
v noci pod bod mrazu.

Jeskynní obydlí nejsou v Andalusii pouze specialitou Gra-
nady. Nacházejí se také ve městech Baza či Guadix, kde byla 
část jeskynního komplexu dokonce přebudována na hotel. X
RESPEKT 12/2003

elektřina tu není, ale tepla dost.
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Kobaní
veřejná sbírka
SOS Kobaní
veřejná sbírka
na obnovu válkou zničeného syrského města

číslo účtu 2700854655/2010

Nad sbírkou převzaly záštitu
novinářky Markéta Kutilová
a Lenka Klicperová, které se
nedávno ze Sýrie vrátily.

Sbírku provozuje spolek
Femisphera
– www.femisphera.com

Díky vám jsme mohli vyrobit lavice pro školy, nakoupit vybavení pro nemocnici
a začít stavět provizorní školu ve válkou zničené vesnici. Jedna školní lavice
pro tři děti stojí 520Kč. Pomáhejte
s námi těm,kteří nechtějí do Evropy! www.soskobani.cz
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OstrOv 
bOhatých 
dětí
Je to podivná země. 
všichni jsou tu 
bohatí a spokojení, 
ale když přejdou 
špatně ulici, může 
je úředník seřezat 
rákoskou. vítejte 
v singapuru.
Mar e k Šve h la /  foto M i lan b u r eŠ
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s
ingapur je ostrov, a  pokud náhodou nejedete 
po některém ze dvou dálničních mostů směrem 
z Malajsie, začíná cesta do tohoto asijského ráje 
na letišti. Už vstup do jeho haly dává leccos tu-
šit. Uprostřed je orchidejová zahrada s jezírkem, 
o kus dál les pultíků s počítači a internetem za-
darmo. Na rychlé projetí e-mailu a posledních 
novinových zpráv je tu automatem odměřeno 

patnáct minut, pak obrazovka zhasne a na řadě je další ces-
tující. Návštěvník ze středu Evropy si rychle ověří, že ani 
v Singapuru není počítač vševědoucí, a dopřává si druhé kolo, 
byť jen do chvíle, kdy se střetne se zrakem opodál stojícího 
domorodce, který jako by dával najevo, že tohle se tady prostě 
nedělá. Naštěstí vzájemný úsměv první náznak civilizačního 
střetu rychle vyžehlí.

Slovan bratry neděsí
Na singapurské letištní hranici se stejně jako v Londýně či 
New Yorku stále víc bojí teroristů, od kulatého slovanského 
obličeje tady ale evidentně nikdo nic zlého nečeká, odbavení 
tedy probíhá okamžitě. Hned po něm se do návštěvníka opře 
vlhko a příjemných pětadvacet stupňů Celsia (to se přes rok 
moc nemění). U některého z řady kiosků s mapami a propa-
gačními letáky každé singapurské čtvrti stačí naplnit si kapsy, 
opětovat široký úsměv a vykročit na nedaleké metro, první 
z divů singapurského ráje. Dává totiž odpověď na otázku, jak 
přežít v ostrovním městě, které nemá žádný obchvat, a podle 
evropských měřítek tu přitom každý disponuje dostatkem pe-
něz na vlastní auto. Ostrov má nějakých čtyřicet kilometrů 
na délku a dvacet na šířku a celý je prošpikovaný supermo-
derní, levnou rychlodráhou, v centru podzemní, mimo cent-
rum nadzemní. Lístek stojí zhruba stejně jako v Praze a tam, 
kde náhodou není v dohledu zastávka metra, jezdí městský 

autobus. Navíc auto je tu čestně povýšené na luxus, za který 
se draze platí. Už od devadesátých let tu funguje systém mýt-
ného, navíc kvůli speciální dani stojí pořízení auta dvakrát 
víc než v Evropě a kupující musí přesvědčit úřady, že má kde 
zaparkovat, jinak mu vůz nedovolí koupit.

Kdo se přijel do Singapuru divit (a tomu se úplně neubrání 
nikdo), může začít už ve zmíněném metru. Svojí dokonalou 
čistotou budí dojem, jako by ho teprve před hodinou uvedli 
do provozu. Království skla a kovu září novotou, všude kolem 
visí plány podzemí i všeho nad ním, vysvětlující nápisy, dis-
pleje, obrazovky, z nichž se cestující dozví, za kolik minut do-
jede do jakékoli další stanice, ale také to, že pokud uvidí něco 
podezřelého, má volat na číslo 99 nebo se hlásit u dozorce sta-
nice. Na chvíli pak znervózní při zjištění, že pokud náhodou 
zavadí o knoflík na zastavení jezdících schodů, zaplatí pokutu 
v hodnotě čtyř průměrných českých platů anebo dostane rákos-
kou výprask a možná obojí. Do údivu pak znova upadá u stěny 
s automaty na lístky, do kterých se musí hodit víc peněz a které 
po odjetí jízdy cestujícího odmění vrácením části jízdného.

Uklidnění přichází až uvnitř vozu. Po běžné asijské zvě-
davosti z pohledu na bílého muže není v Singapuru ani pa-
mátky. Cestující mají iPody na uších a koukají do prázdna 
nebo na displeje mobilů, ti malí ve svých ručkách drtí elek-
tronické kapesní hry. Bizarní dojem z ostrovního města stvr-
zuje poznání vyčtené z bedekru už před cestou: tahle pestrá 
směs Číňanů, Malajsijců a Indů tady v zapadákově na konci 
světa mezi sebou skutečně mluví anglicky.

Pozor na zebry
Vstup na území supermoderního státu, kde má žít podle ta-
bulek na jednom kilometru čtverečním přes šest tisíc oby-
vatel (skoro třikrát víc než v Praze), není tak drtivý, jak by 
možná člověk čekal. Auta jezdí i po širokých silnicích krokem 
a chodníky od nich oddělují hradby tropické zeleně, takže 
chodit po ulici je na rozdíl od jiných asijských velkoměst ra-
dostí. Město je poseté mrakodrapy, ale také řadami patrových 
koloniálních domů s čerstvě omítnutými fasádami.

Celodenní ruch je i kolem nově otevřené Národní knihovny 
v samotném centru. Lidé proudí nahoru do čítáren, divadel 
a desítek výstavních sálů. Zrovna začíná pršet, a tak u vchodu 
půjčují igelitové obaly na promáčené deštníky, aby si je lidé 
mohli vzít nahoru. Díky celoročnímu teplu se v přízemí přímo 
na dvoře prodávají knížky, pije kafe a pojídají vysoké dorty. 
Okolní ulice jsou vystavěné z prosklených stěn moderních 
domů nebo patrových koloniálních domků, hned za  nimi 
v druhé řadě už se ale tyčí monstra ze skla a betonu. Na mnoha 
místech se domy rozestupují a střídají je palmové háje v noci 
osvětlené reflektory stejně jako v Praze kostely. Pouliční ka-
várny jsou obestavěné květináči se zelení, nad nimi se vrtí vě-
tráky, u těch luxusních horký vzduch rozhání pouliční kli-
matizace. Západní fast foody střídají indické jídelny a čínské 
vývařovny, podobně jako kostely střídají mešity nebo buddhi-
stické a hinduistické temply. Blíž k pobřeží shonu ubývá, sil-
nice se rozšiřují, mrakodrapy rostou a plochu mezi nimi protí-
nají kanály spojené s mořem, po kterých se šinou nízké čluny.
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Teprve cedule hlásající zákaz přecházení ulice mimo pře-
chod posunou pozornost návštěvníka z Evropy k tomu, na co 
je možná nejvíc zvědavý. Singapur je nejen město blahobytu, 
ale i zákazů, rigidní morálky a tělesných trestů třeba za od-
hození papírku na zem. I tady se však časy mění.

Ne, to není Husák
Malý ostrůvek vklíněný mezi Malajsii a Indonésii, osídlený 
převážně Číňany a indickými Tamily, hledal svoji cestu de-
sítky let. V padesátých letech se zbavil britské koloniální 
uzdy, zkusil federaci s Malajsií a pak se vydal na cestu sa-
mostatného městského státu. U zrodu toho stál čínský poli-
tik Lee Kuan Yew, který si vytkl velký cíl: vyrovnat se svým 
bývalým kolonizátorům. Za tím účelem narýsoval bizarní 
cestu k modernizaci (viz rámeček Být jako Angličan). Zavedl 
angličtinu jako úřední jazyk, začal tvrdě trestat nešvary jako 
nepořádek a vandalství, nekompromisně trval na dodržování 
zákonů a začal říkat a prosazovat to, že chudí lidé nemohou 
mít volební právo, protože jsou nevzdělaní a neumějí se zod-
povědně rozhodnout. 

Zároveň ale začal dělat všechno pro to, aby chudých žilo 
v Singapuru co nejméně. Prosadil maximálně příznivé pod-
mínky podnikání a zemi otevřel zahraničním investorům. 
Obklopen východoasijskými diktaturami začal udržovat vý-
borné vztahy s Amerikou, Austrálií a Británií a dnes „jeho“ 
ostrov pravidelně zaujímá některé z čelních míst v žebříčcích 
zemí, v nichž se nejsnáze žije. 

Chudí jsou tedy dávno minulostí, skutečně svobodného 
volebního práva se však dodnes nedočkali. Ekonomický pre-
miant zamrzl na pozici autokratického státu nesvobodných 
občanů, byť nutno dodat, že tahle nesvoboda vypadá výrazně 
jinak, než na jakou jsme byli zvyklí v komunistickém Čes-
koslovensku.

Nikoli bez rizika
Čtyřicátník Salman, bývalý učitel, provozuje vyhlášenou je-
menskou restauraci nedaleko centra. Přitom jeho podnik uka-
zuje, jak se atmosféra v přísném Singapuru mění. Jeho restau-
race má otevřeno dlouho přes půlnoc a chodí sem převážně 
mladí lidé různých etnik. Poměry jsou vskutku uvolněné. 
Hosté si přenášejí židle a stolky v širokém okruhu kolem re-
staurace, dokonce i na protější chodník, do noci vyhrává hla-
sitá arabská hudba. Občas přejede kolem policejní auto, ale 
bez zastavení. „Život v Singapuru je snadný, jen je tu trochu 
nuda. Proto jsem si otevřel tuhle restauraci,“ říká Salman.

Do východní Asie přijel kdysi jeho otec z jemenské pouště, 
Salman už se ale narodil tady. Muslimové tvoří v Singapuru 
sotva patnáct procent obyvatel, Salman má ale kousek od re-
staurace několik mešit, prodejny koberců, látek a dalšího tra-
dičního arabského zboží. Nedávno pověsil na stěny restau-
race fotky Jásira Arafáta, policie mu je však nařídila sundat, 
protože v jejích očích to je nepřípustná politická propagace. 
Sám se označuje za loajálního občana Singapuru pěstujícího 
svůj arabský původ, to má ale své limity. „Chtěl bych učit 
i syna arabsky, snazší by to bylo, kdyby mohl sledovat arab-
ský program, to však bez satelitní antény nejde a koupit si ji 
nesmím,“ vysvětluje restauratér.

Právě zákaz satelitních antén je jednou z charakteristic-
kých tváří dnešního Singapuru. V rámci obrany proti západní 
zhýralosti se vláda snažila občany izolovat a uzákonila nejen 
zákaz satelitních antén, ale i časopisu Cosmopolitan, tanco-
vání v hospodě na stole, skákání na gumě známé jako bungee 
jumping. Jiné obskurní zákazy, třeba jako slavné žvýkání žvý-
kaček, směřují k udržení čistoty a pořádku na ulicích. Proto 
se také tvrdě trestá řada drobností, jako například odhazo-
vání odpadků na zem či přecházení silnice mimo přechod. 
Tresty mohou být velmi tvrdé: vysoká pokuta nebo výprask 
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rákoskou. Postupem doby se ale i tahle přísnost zmírňuje. 
Cosmopolitan už se smí prodávat, skákat na gumě už se smí 
také, stejně jako tancovat na stole. Žvýkačka je pořád ještě 
v obchodech tabu, je ji ale možné získat od zubaře na před-
pis – a žvýkat na ulici tedy dovoleno je.

A pokud jde o stále přetrvávající zákaz satelitních antén, 
je to opravdu podivné. Časy, kdy byli zdejší obyvatelé infor-
mačně izolováni od okolního světa, patří do prehistorie. Oby-
vatelé Singapuru čile cestují do ciziny a podíl lidí napojených 
tady na internet patří k nejvyšším na světě. Také s disciplínou 
na ulicích to není tak smrtelně vážné: hlavně ve čtvrti Malá 
Indie se čile přechází na červenou, mimo přechody pro chodce, 
a dokonce i odpadky sem tam končí jinde než v koších.

Oficiálně zakázaný a podle litery zákona tvrdě trestaný 
je také homosexuální styk, přitom ale ve městě existují bary 
pro gaye a lesby, o nichž referují i turistické průvodce. Podle 
místních lidí jde o pravidla, z nichž vláda nemůže a nechce 
ustoupit, obrovské otevření Singapuru světu a světa obyva-
telům Singapuru však nutí vládce ostrova k mírné toleranci. 
Třicátnice Eleanor Wong učí práva na singapurské univer-
zitě a kromě toho píše divadelní hry s lesbickou tematikou. 
Střídavě, vždy když úřady poleví v bdělosti, se její hry uvádějí 
v divadle a knižní přepis scénářů prodává v obchodech. „Být 
homosexuálem v Singapuru není bez rizika, žádné limity 
ve svobodě vyjadřování ale necítím a ani nemohu cítit, jinak 
bych jako umělkyně nemohla tvořit,“ říká Wong.

Majitel má trochu strach
Na druhou stranu malé opatrné kroky směrem ke svobodě 
nic nemění na tom, že v Singapuru vládne jedna strana, která 
se zatím nehodlá dělit o moc. Všechny televize, rádia a no-
viny má pod kontrolou vláda, takže její fundamentální kri-
tiku v médiích nenajdeme. Pro občany platí zákaz pouličních 
protestů, kdy každé shromáždění nad pět osob potřebuje po-
volení úřadů, které se ale pro jakékoli kritiky poměrů nevy-
dává. K volbám se sice chodí, na podstatě to však nic nemění. 
V parlamentu sedí jen dva opoziční poslanci, zbytek jsou čle-
nové vládní Strany lidové akce. V Singapuru se volí většinově 
v osmdesáti čtyřech obvodech a ve většině z nich spojená opo-
zice ani nikoho nestaví.

Jednou z hlavních a nejdůvěryhodnějších opozičních stran 
je Singapurská demokratická strana, která existuje od roku 
1980. Jejím generálním sekretářem je pan Chee Soon Juan, 
který úřaduje v sídle strany na rušné ulici asi pět kilome-
trů od centra. U nenápadných otlučených dveří do běžného 
patrového domu není žádná cedule, žádný nápis na zvonku. 
Dveře spíš vypadají, že už je roky nikdo nepoužívá. „Jste tu 
správně,“ uklidňuje do mobilu pan Chee, přichází otevřít 
a vyvádí hosta po strmých schodech do místnosti bez oken. 
„Majitel domu má z politiky trochu strach,“ vysvětluje svoji 
pečlivou konspiraci.

Pan Chee je psycholog a před lety učil na univerzitě. „Když 
jsem vstoupil před třinácti lety do opoziční strany, propustili mě 
z práce. To víte, univerzita je státní a stát rozhoduje, koho bude 
zaměstnávat,“ popisuje svoji anabázi. Od té doby ho živí strana 
a příjem z politických knížek, které vydává. „Je to jedna z cest, 
jak lidem říct, o co nám jde a jaký máme program,“ dodává 
Chee. „Noviny se nás občas zeptají na názor, do televize ani 
rádia se ale nedostaneme.“ Stejně jako všichni ostatní obyvatelé 
Singapuru ani opozičníci nemohou pořádat pouliční mítinky. 
Podle vlády jde o demonstrace, na které se vztahuje povinnost 
požádat o povolení. „Mnohokrát jsme žádali, ale marně,“ říká 
Chee. Jediná výjimka politického vystupování na ulici je de-
vět dní před volbami. Pan Chee a jeho kolegové nicméně čas 
od času zákaz ignorují a končí pak ve vězení. Vždy jen na ně-
kolik dní, horší jsou však podle něj vysoké pokuty, které soudy 
za porušování předpisů udělují. „Zatím jsme platili nějakých 
sto padesát tisíc eur,“ bilancuje svoji občanskou neposlušnost.

A jak se opozice dívá na tvrzení zakladatelů a dosud i vý-
hradních vládců Singapuru, že se do Asie západní liberální 
demokracie nehodí? „Podívejte se na Japonsko, Tchaj-wan, 
Jižní Koreu a teď už také  Indonésii,“ namítá pan Chee. „Co-
pak oni nejdou cestou demokracie? Dokonce i opozice v Ma-
lajsii smí protestovat.“

být JakO angličan
Otec moderního Singapuru Lee Kuan Yew se narodil v roce 1923 v Sin-
gapuru jako příslušník třetí generace Číňanů usazených na ostrově. 
Vystudoval singapurskou univerzitu a také právo (Cambridge), kde 
si podle svých vzpomínek usmyslel, že se musí vyrovnat jakémukoli 
Angličanovi. Po válce se zapojil do protikoloniální opozice, vyjednal 
s Brity nezávislost ostrova a v roce 1959 se stal premiérem a de facto 
vládcem ostrova. V této funkci byl vystřídán až v roce 1990. Ekonomiku 
postavil na japonském vzoru, byť mnohem více otevřeném. Razil také 
koncept, že asijská společnost je založena na jiných hodnotách (pře-
devším rodinných) než západní, a že se proto pro ni nehodí model 
liberální demokracie. O této zásadě zůstal přesvědčený dodnes. 
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Korzo s premiérem
Tomu, že by mohlo dojít k politickým změnám, zatím v Sin-
gapuru nic nenasvědčuje. Formálně je všechno v pořádku, 
v zemi existuje parlament, běžná ústava, systém politických 
stran, chodí se k volbám. Ve skutečnosti ale rovná politická 
soutěž neexistuje. Každopádně i kdyby začala postupně vzni-
kat, opozičníci jako pan Chee to budou mít s lákáním voličů 
hodně těžké. Průměrný plat je v Singapuru blízký západoev-
ropským poměrům, ceny v obchodech (kromě výjimek jako 
auta) jsou přitom podstatně nižší. Neexistují tu sice žádné 
sociální podpory, minimální mzda ani odbory, lidem se ale 
daří velmi dobře, vyložená chudoba i díky rodinné solidaritě 
téměř neexistuje. Investice do silnic, životního prostředí, ve-
řejné dopravy, škol, kultury či zdravotnictví jsou obrovské 
a člověku přijíždějícímu ze střední Evropy dávají pocit na-
prostého luxusu všude, kamkoli vkročí. „Veřejnost vládu pod-
poruje a k nějakým protestům nevidí důvod,“ říká Tay Tsen 
Waye, mluvčí ekologické organizace Singapurský výbor pro 
životní prostředí. „Ostatně i mně se ty důvody hledají těžko.“

Českému čtenáři, který netrvá na přesných sociologických 
datech, může Tay posloužit jako příklad zástupkyně mladé 
singapurské generace. Není žádnou ekologickou bojovnicí 
po vzoru Greenpeace (ti ostatně v Singapuru působit nesmějí), 
pracuje pro organizaci zabývající se osvětou ve školách, pro-
pagací recyklování odpadků, vysazování stromů a podobně. 
Výborně ovládá angličtinu, kterou používá v práci, s kama-
rády i doma, zatímco svojí druhou rodnou řečí, čínštinou, 
mluví prakticky jen se starými lidmi. Absolvovala kvalitní 
singapurskou univerzitu a s ruksakem projela západní Ev-
ropu. Kritické informace o světě nebo Singapuru čerpá z in-
ternetu a západního tisku, který je ke koupi všude kolem ní, 
zatímco na cenzuru domácích novin už si zvykla. Nechybí jí 
ani politická soutěž. „Osmdesát procent lidí je s vládou spo-
kojeno,“ namítá. „Není to tak, že by vláda nechtěla slyšet, co si 
myslí a co chtějí, vláda se snaží být víc komunikativní, hodně 
se využívá internet. Na vládní stránky může každý napsat, 
co si myslí, a podle toho se pak problémy řeší. Vše se řeší do-
mluvou a demonstrace byly zakázané proto, že se vláda bojí 
vystupňování náboženské otázky. Vláda má také pocit, že 
k protestům nejsou důvody, a to je do značné míry pravda.“ 
Kromě internetu jako spojnice s občany singapurský premiér, 
ministři i poslanci podle starého zvyku vycházejí v neděli ven 
do ulic, kde je lidé mohou oslovit.

Ano, nebo ne?
Přes blahobyt a spokojenost obyvatel ale opoziční politici jako 
Chee Soon Juan věří, že se jeho straně podaří pozornost lidí 
dřív či později upoutat. „Ekonomika by se měla reformo-
vat. Singapuru se teď daří ekonomicky velmi dobře, když se 
však podíváte pozorně, vidíte počínající problémy. Náš úspěch 
stojí na zahraničních investicích, investoři jdou teď ale spíš 
do Číny nebo Indie.“

Otec singapurského zázraku pan Lee překročil osmde-
sátku, ve vládě ovšem pořád zůstává v pozici jakéhosi mi-
nistra-dohlížitele. Premiérem je od loňska jeho syn, bývalý 

vojenský důstojník, který pokračuje ve vládě osvíceného dik-
tátora, velebícího prosperitu svého státu, dnes nejbohatšího 
v celé Asii. Mladší syn pak vede největší firmu – Singapurské 
telekomunikace – a další příbuzní jsou činní na vlivných eko-
nomických postech. Všude jinde by takové propojení vyvolalo 
strach z korupce, v Singapuru ale tohle slovo (s nadsázkou 
řečeno) skoro neznají a svým vůdcům důvěřují. Lee a jeho 
rodina nejsou v jejich očích žádní prvoplánoví despotové, ale 
pragmatici, kteří svůj stát řídí spíš jako manažeři přesvědčení 
o svých mimořádných schopnostech a nezastupitelnosti, a se 
spoustou věcí, třeba že by neměli dodávat zbraně brutálnímu 
barmskému režimu, si nelámou hlavu.

Je večer a ulice se plní mladými lidmi. Indové vysedávají 
ve svých jídelnách nad hromadami rýže s pálivými omáčkami, 
singapurští Číňané zase nad masem, saláty a porcemi těstovin. 
Kokakolu k tomu ale pijí všichni. Po ulicích začínají jezdit staré 
rikši, které tu však na rozdíl od zbytku Asie vozí už jenom tu-
risty. Od hinduistických chrámů znějí píšťaly, bubny a zvonce, 
kterými se dav lidí pro dnešek loučí s bohem. Zato chrámy 
konzumu – obří obchodní domy – mají rozlučku naplánova-
nou až po desáté, takže ruch pokračuje i po setmění. Po chod-
bách se prohánějí děti vybavené hitem poslední sezony – bo-
tami s kolečky v podrážce, zatímco rodiče nakupují a nakupují.

Singapur má štěstí na osvícené despoty. I bez svobody pro-
jevu zažívá zlatý věk, který momentálně kazí jen výbuchy 
na nedalekém Bali a aktivity indonéských teroristů, kterým 
úspěch a prozápadní orientace ostrova leží v žaludku. Zatím 
se ale nic nestalo a jak s oblibou říkají jeho obyvatelé, život 
v Singapuru je tak snadný. Návštěvník, který to všechno za-
žije během několika dní, odjíždí se zmatkem v hlavě: Chtěl 
by tady při všech těch velkých výhodách a „drobných“ nevý-
hodách žít, nebo ne? X
RESPEKT 49/2005
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hledači 
štěstí
do Zaježové 
je přivedla 
touha po životě 
v přírodě. dnes si 
i díky moderním 
technologiím plní 
sen o dávném 
způsobu života.
Marti n M. Š i M ečka / foto M i lan jaroŠ
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vypadá to tu jako u nás.  

(francouz emil beson)
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Ú
zká asfaltka se vine údolím a pak stoupá přes louky 
do hor, aby se v lesích rozpadla v proužky kameni-
tých stezek končících těsně pod hřebeny. Ty tvoří 
přirozenou hranici tohoto území a člověk by musel 
jít celý den, aby ji obešel. „Je dlouhá třicet pět ki-
lometrů,“ říká Miro Kašiak, „a jednou ji zdolám.“

Zatím na to neměl čas, přestože tady žije s pře-
stávkami už dvacet let. V polovině devadesátých 

let sem utekl před apokalypsou, o jejímž brzkém příchodu byl 
při pohledu na rostoucí konzum a drancování planety přesvěd-
čen. Zkáza se zatím nedostavila, nicméně pokud přijde, Miro 
je připraven. Bývalý informatik se naučil uživit se rukama, vy-
dolovat z půdy jídlo a postavit dům ze slámy a hlíny. Je v něm 
příjemně teplo, děti si hrají na počítači, z velkého okna obráce-
ného na jih je výhled na louku, kde se pasou sousedovy krávy.

Tato oblast na středním Slovensku, oddělená od okolí prs-
tencem hor, se jmenuje Zaježová a ještě v sedmdesátých letech 
minulého století tady žilo v domech roztroušených ve svazích 
na šest set lidí. Dnes jich je asi sto padesát, z toho už většina 
novousedlíků. Někteří přišli počátkem devadesátých let – eko-
logičtí aktivisté prchající před civilizací, anarchisté i roman-
tici, kteří toužili po svobodném a primitivním životě v komuně 
uprostřed lesů a luk. Pokud zůstali, dozráli v pragmatické idea-
listy jako Miro, a k nim se přidávají další. Mají auta, počítače, 
na střechách solární panely, žijí na samotách, a přesto tvoří vě-
domé společenství těch, kteří si sem přišli plnit své životní sny.

Život v Zaježové je výjimečný sociální experiment, protože 
jen málokde v Evropě je možné obsadit tak velkou část téměř 
neobydleného území. V zalidněném Česku je nemyslitelný. 
Lidé ze Zaježové nemají v plánu odříznout se od civilizace, 
ale jsou připraveni přežít její případné zhroucení.

Obchod bez prodavače
Zaježová není vesnice, nicméně má centrum, které tvoří čtyři 
domy. V jednom je škola pro tucet místních dětí do deseti let, 
v dalším, kde kdysi bývala pošta, je obchod. Jeho zvláštností 
je, že nemá prodavače.

Martin Šlauka mluví tiše a rozvážně, jako téměř všichni zdejší 
muži – je to mluva lidí, kteří mají hodně času k přemýšlení. Pan 
Šlauka pomalu a pečlivě odemyká dveře do místnosti, kde jsou 
ve velkých dřevěných bednách uloženy pytle s rýží, fazolemi 
a zrním všeho druhu, na policích jsou další potraviny, včetně 
vajec od místních slepic a medu od místních včel. „Klíč máme 
jenom jeden, ale každý ví, kde ho najde,“ říká Šlauka.

Chodí sem nakupovat členové komunity: sami si naváží, 
co potřebují, podle ceníku na zdi vypočítají, kolik nákup stojí, 
a do sešitu (každý má vlastní) napíší sumu, která se odečítá 
z původního vkladu. „Za těch patnáct let, co to funguje, se 
ještě nestalo, že by někdo šidil,“ říká Šlauka. Každý totiž ví, 
že jedna krádež by zničila projekt, z něhož mají užitek všichni.

Klientů je přes sto. Martin Šlauka drží bank a má na starosti 
organizaci nákupu potravin – na internetu se mu hlásí ti, kdo 
mají cestu do města, a on jim dá pokyny, co mají ve velkoob-
chodě koupit. Ve vedlejší místnosti je sběrna použitého šatstva 
a přečtených knih, vše zdarma.

Zdejší komunita nemá žádného lídra a jejím stále silnějším 
poutem jsou podle Mira Kašiaka spíše společné zájmy než ab-
straktní ideály, například se rodiče dělí o rozvoz dětí do školy 
(ty starší musí vozit do vesnice vzdálené patnáct kilometrů). 
„Kdysi byla spolupráce intenzivnější, ale také bylo plno hádek, 
vznikaly nebezpečné trojúhelníky, rozpadaly se vztahy,“ vzpo-
míná Miro. „Ale ti nesnášenliví postupně odešli poté, co byli 
komunitou přirozeně vytlačeni na okraj,“ dodává.

Realisté s ideálem
Příběhy lidí, kteří sem přišli žít, jsou příliš pestré pro jakékoli 
zobecnění, přesto se s velkou dávkou zjednodušení dají rozdělit 
na realisty a čiré romantiky. Do první skupiny patří způsobem 
života i Miro Kašiak.

„Je to kompromis,“ říká o svém životním stylu. Zažil tady 
i mnohem divočejší léta, půl roku spal v lese, žil v komuně 
osmi lidí výše v horách, zkoušel žít jen z toho, co si vypěstoval. 
„Pochopil jsem, že to nejde, ale nelituji toho, svůj sen o svo-
bodě si žiju i teď,“ tvrdí. Živí se pomocnými pracemi v širokém 
okolí, pomáhá v místním Vzdělávacím centru, o němž bude 
řeč později, jeho manželka Hana jako zdravotní sestra objíždí 
nemocné po celém okrese. Miro patří k realistům.

Jeho přítel Vladimír Szanto také. Žije o několik kilometrů 
dál a jeho dům vypadá spíše jako vila v lepší pražské čtvrti – 
laik nepozná, že zdi tvoří balíky ze slámy nahozené hliněnou 
omítkou. V prosluněné místnosti trůní velká důmyslná pec, 
jež je na první pohled dílem mistra. Však jím Szanto také je – 
jezdí po celém Slovensku a staví pece. Bývalý kybernetik, který 
tady začínal v devadesátých letech jako ekologický romantik, 
dnes využívá své matematické znalosti k výpočtům pro kon-
strukci pecí a jeho nové řemeslo uživí celou rodinu, manželku 
Patricii i dvě děti. „Splnil jsem si sen,“ říká Szanto bez zavá-
hání. Děti přikyvují, život tady se jim líbí. „Máme to trochu 
naopak,“ dodává otec, „o víkendu si někdy zajedeme do města.“ 
Ale k realistům patří i lidé, kteří sem přijeli žít kvůli levné půdě 
a hezké přírodě a netušili nic o zdejší komunitě, do níž však 
přirozeně zapadli.

Cítím, že tady proudí dobrá energie.  

(tomáš bužek s rodinou)
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Černobílá border kolie obrovskou rychlostí obíhá stádo tři-
ceti ovcí a žene je ke stodole podle francouzských pokynů muže 
na invalidním vozíku. Emil Beson sem přijel před osmi lety 
z Francie se svojí slovenskou ženou Zuzanou. To ještě nor-
málně chodil, ale pak dostal klíšťovou encefalitidu. Ve špitále 
ve Zvolenu mu dali léky, z nichž měl halucinace, ale nikdo 
na něj nedohlížel. Emil tak místo dveřmi vyšel z pokoje ote-
vřeným oknem a při pádu si zlomil páteř.

„Je statečný,“ říká Zuzana, zálibně hledí na louku a svého 
muže, který rukama svižně pohání vozík za stádem. „A ty jsi 
taky skvělý,“ podrbe za ušima psa, který si přiběhl pro po-
chvalu. „Je to vnuk mistra světa v nadhánění ovčího stáda,“ 
dodává hrdě. „Bez něj bychom si neporadili.“

Vysoká, energická Zuzana je veterinářka z  Bratislavy 
a s Emilem se seznámila ve Francii, kde pracovala. Pro splnění 
svého snu o rodinné farmě museli až na Slovensko, protože, jak 
říká Zuzana, „ve Francii nekoupíte dvacet hektarů půdy“. Emil 
dělá z ovčího mléka podle francouzského receptu sýr, který jde 
dobře na odbyt díky inzerci na webu a také místní komunitě, 
takže stádo uživí oba manžele i jejich dvě děti.

„Ty kopce a louky jsou jako ve Francii,“ říká Emil solidní 
slovenštinou a hledí přes údolí, které se stalo jejich domovem.

Asfaltka vede vzhůru loukami, po několika kilometrech se 
stočí do malého, uzavřeného údolí pod lesem a končí u velkého 
stavení, kolem něhož se za dřevěnými ohradami pasou ovce 
a kozy. Na dvoře sedí Margo den Houting a párá džíny. Při-
chází její manžel Mark v montérkách, do nichž vtěsnává úcty-
hodné břicho. Houtingovi jsou Nizozemci a tento dům i s osmi 
hektary půdy koupili v roce 2010. Od té doby se sem každé léto 
sjíždějí desítky Nizozemců a plní si jedno společné potěšení: 
žijí zde nazí. „Dlouho jsme hledali místo, kde bychom mohli 
založit naturkemp,“ vypráví Mark, původem opravář kopírek. 
„A tady na Slovensku jsme ho našli.“

Je po sezoně, zářijové slunce je už poněkud zubaté a u kara-
vanu se na něm vyhřívá poslední pár návštěvníků – holá mají 
už jen lýtka. „Ty tři měsíce léta, kdy se staráme o klienty, nás 
částečně uživí i přes zimu,“ říká Margo. Kromě toho prodávají 

místním vejce a mléko, Mark pomáhá s opravami všeho druhu. 
„V Holandsku nám chyběly hory, vadilo nám počasí a spole-
čenský tlak na velký pracovní výkon,“ vypočítává Margo. „Slo-
váci jsou moc milí, i když neumějí anglicky, hodně pijí a slyšeli 
jsme, že jsou zkorumpovaní. Ale jsme tady šťastni a zůstaneme 
tu až do smrti.“ Bezdětní manželé nejsou tak osamělí, jak by 
se mohlo zdát, žijí zde i další dva jejich krajané. „Máme geny 
kolonialistů,“ směje se Margo.

Život naostro
Všechny tyto lidi sice sem do Zaježové přivedl ne úplně prů-
měrný smysl pro dobrodružství, nicméně viděno zblízka je je-
jich model přežití naprosto racionální, ekonomicky udržitelný 
a skoro „usedlý“. Zaježová ovšem dává šanci i radikálnějším 
hledačům štěstí a rizika.

Žijí výše v horách, těsně pod hřebenem, jemuž se říká Sekier. 
Hanna Schneiderová počítá s tím, že v listopadu porodí své 
dítě tady, v malebné chaloupce, kam se sotva vejde sporák, stůl 
a manželská postel a vede k ní jen pěšina po louce. Hanna je 
česká Němka (její rodiče německého původu odešli ze Zlína 
do Německa v osmdesátých letech) a prošla si neklidnou hledač-
skou fází včetně ezoteriky a pobytu na Novém Zélandu. V roce 
2008 zakotvila v Zaježové jako dobrovolnice v programu EU pro 
mladé lidi (Evropská dobrovolnická služba), kteří bydlí v býva-
lém „gazdovství“ o dvě stě metrů níže a chtějí se tu naučit finesy 
prostého zemědělského způsobu života. Hanna tady zůstala na-
trvalo a stala se koordinátorkou programu. Má na starosti nece-
lou desítku mladých Evropanů, kteří se střídají po půl roce, vy-
bírá je konkurzem a organizuje jim práci kolem usedlosti.

„Jsem tu šťastná,“ říká Hanna perfektní češtinou a krájí 
jablečný štrúdl u okna s výhledem do údolí. „Uspořádala jsem 
si svůj mikrokosmos.“ Štěstí je ve svobodě, prostoru, v lidech 
kolem nás, vypočítává. Když má její o dost mladší partner 
a otec dítěte, Němec Arvid odpovědět na otázku, co ho sem 
vlastně přivedlo, přemýšlí a pak řekne anglicky: „Prostě se to 
stalo.“ S Hannou mluví německy. Tento útulný domek (hlína 
a sláma) jim postavili mladí dobrovolníci z evropského pro-

v devatenáct i jsem chtěla být novinářkou nebo umělkyní. teď vím,  

že skutečné umění je ve způsobu života. (hanna Schneiderová s arvidem)

Děti si demokraticky odhlasovaly, že škola začíná o půl deváté. 

(učitelka Martina Štesková)
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gramu za pouhý měsíc a prakticky zdarma. Stojí totiž na půdě 
patřící občanskému sdružení, které vede Miro Kašiak, jenž 
byl coby koordinátor evropského programu Hanniným před-
chůdcem.

Vodu nosí Hanna z pramene na louce, topí dřevem a elek-
třinu má pod zemí nataženou od gazdovství. Ve velké ohradě 
se pasou tři koně, ve ze zdejší kamenité půdy ve výšce devět set 
metrů dokázala vydolovat i rajčata, protože svah je obrácený 
na jih. V zimě tady nicméně vydrží sníh až do dubna a pěšky 
je to dolů k první asfaltce půl hodiny. Hanna není sama, kdo 
tady sází na porod doma. V Zaježové se takto narodily za po-
sledních pět let čtyři děti z dvanácti.

Hanna se zde na samotě cítí dobře, přesto na ni někdy do-
lehne tíha vnějšího světa. „Zpočátku jsem o něm nechtěla nic 
vědět, ale teď už opět používám počítač, a když si čtu diskuse 
o uprchlících, chytá mě deprese. Proč je všude tolik nenávisti?“

Vyprovází nás na hřeben, odkud je úchvatný výhled. Na se-
veru Banská Bystrica a hřbety Nízkých Tater, na jihu končí ob-
zor pohořím, za nímž už leží Maďarsko. Jdeme stezkou dalších 
dvacet minut až k mýtině, která prosvítá lesem.

Pokud by někdo chtěl točit pohádku o  lesních skřít-
cích, nemusí stavět kulisy: na tomto palouku najde dokona-
lou scénu. V domě se zaoblenými zdmi nás vítá Tomáš Bu-
žek, usměvavý a hubený vousatý muž s plamenem v tmavých 
očích. Vnitřek voní bylinami, které suší jeho partnerka Lucie, 

původem divadelní autorka a režisérka, kolem pobíhá nahatý 
čtyřletý kluk.

Lucie tady žije s Tomášem už dva roky a přivedl ji k němu sen. 
Před několika lety ho letmo zahlédla právě v Zaježové na „letní 
slavnosti“, jež se tady pořádá dole na loukách každý rok, a ona 
se přijela podívat. „A pak se mi jednou zjevil ve snu a volal mě 
k sobě. Za dva dny jsem byla tady,“ říká, jako kdyby to byla ta 
nejpřirozenější věc na světě. „Zajiskřilo to mezi námi,“ usmívá se 
Tomáš, který se jako mladý muž nejdříve toulal světem, aby kon-
cem devadesátých let zakotvil v Zaježové. Tuto mýtinu objevil 
před patnácti lety, půdu koupil a vlastníma rukama zde postavil 
dům, na němž se naučil používat slámu a hlínu. Ani v odlehlém 
údolí kolem Sekieru samozřejmě nejde „jen tak“ si bez úředního 
souhlasu postavit dům. Nicméně i díky komunitě s jejími dob-
rými vztahy se starostou vzdálené vesnice, pod niž Zaježová ad-
ministrativně patří, přibývá nových ekologických domů.

Tady je nejlépe vidět, jak moderní technologie umožňují po-
hodlný život na samotě v divočině. Dům ze slámy je možný jen 
díky zemědělským strojům, které ji lisují do pevných kvádrů 
přesně na požadovanou velikost, velká vakuová okna pouštějí 
dovnitř sluneční svit, který ohřívá dům natolik, že k topení stačí 
třetina dříví nutného pro běžný dům, solární panely utáhnou 
počítače, světlo i elektrickou remosku. Terénní auto sem doveze 
vše potřebné a Tomáš jím vyráží po Slovensku stavět domy – po-
ptávka po slámě a hlíně roste. Další obživu skýtá několik do-

Prasata jsou z francie, stejně jako ovce. (juraj hipš se synem na návštěvě u besonových, vedle jeho sestra)
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mečků, které na svém pozemku rovněž postavil Tomáš. Ná-
vštěvníci tu bydlí za „dobrovolný příspěvek“ tří eur na den, doba 
pobytu je neomezená. Teď v září jsou však domky už prázdné.

Život na samotě je pro Tomáše způsob, jak se „dostat ke svému 
nitru a žít v míru se sebou“. A také v míru s okolím a zvířaty. 
Zahrada s tykvemi, brambory a řepou nemá plot, v jednom rohu 
je rozrytá od divočáků. „Snědli pár brambor, ale zbytek nechali 
nedotčený. Napsal jsem jim totiž dopis s prosbou, aby šetřili naši 
úrodu,“ říká Tomáš. „Opravdu to funguje,“ dodává Lucie. Ať už 
člověk v dopisování s divočáky věří nebo ne, tohle místo opravdu 
vyzařuje něco velmi příjemného a člověk má chuť zůstat.

Jdeme však dál, za hřebenem totiž žijí David a Hanka Ve-
tečníkovi. Na dvoře venkovského stavení ládují do sklenic povi-
dla, kolem se motají tři děti, a byť jsou kulisy i činnost typicky 
venkovské, jejich tváře takové nejsou. Ani patnáct let země-
dělského života z nich nevymazalo městské rysy.

Oba jsou z Bystrce u Brna, David studoval biologii, Hanka 
knihovnictví. „Chtěl jsem žít v souladu s přírodou, být ekolo-
gickým hrdinou,“ vzpomíná zachmuřeně David s náznakem 
trpkosti v hlase. Uživit se na pár hektarech půdy, s pěti ov-
cemi, dvěma kozami a třemi koňmi je opravdová dřina a oba 
manželé, dnes už čtyřicátníci, cítí únavu. Zpočátku to šlo díky 
nadšení a mladické energii, ale té postupně ubývá. „Na bram-
borách máme mandelinky, které bych kdysi šla sbírat, ale dnes 
už na to nemám sílu,“ krčí rameny Hanka.

„Žijeme, jak jsme chtěli,“ odpovídá nicméně po chvíli pře-
mýšlení David, i když se jim stýská po Česku. „Když jednou 
začas jedeme do Brna, vím, že jsem doma,“ říká Hanka.

Bez počítačů i bez auta je těžké být v kontaktu s komunitou 
v Zaježové – na koni je to půl druhé hodiny. „Už nás přestali 
zvát, protože většinou jsme stejně nepřišli,“ líčí David. Zajde 
tam jen párkrát do roka do obchodu, vše, co má na sobě, bere 
odtamtud. „Původně jsem nechtěl podporovat kapitalismus, 
ale pozoruji, že postupně se ze mě stal hamoun. Nenakupuji, 
protože je mi líto každého eura,“ říká.

David je tvrdý nejen ke své duši, jejíž rostoucí skepsi si uvě-
domuje, ale i k tělu: při práci s koněm si zranil koleno a už dva 
týdny kulhá. „To je jen meniskus,“ mává rukou, když stoupáme 
do kopce a na jeho volání přibíhají z řídkého lesa tři koně.

Navzdory „vystřízlivění“ – jak popisuje svůj střet s reali-
tou – v něm přežívá romantik. Vsedáme na koně (mají jen deku 
místo sedla), David si k sobě bere dvouletého kluka, obě dcery 
na prahu puberty jedou na dalším, třetí veze návštěvníka. Da-
vid při jízdě nahlas přemýšlí o své budoucnosti: „Možná za-
čnu organizovat projížďky na koni a něco tak vyděláme navíc. 
Příroda je tady přece nádherná.“

Za půl hodiny jsme na hřebeni s výhledem do Zaježové. 
„My už tady budeme žít možná až do smrti, ale nikomu bych 
neradil, aby šel v mých stopách,“ říká na rozloučenou. Pak 
i s dětmi obrací koně a cválá zpátky do svého drsného světa, 
na jehož počátku byl sen o žití v souladu v přírodou.

Energie Juraje Hipše
Všichni tito lidé sem utekli před neurotickým ruchem města 
a přísně si střeží své soukromí. Juraj Hipš však pochopil, že vý-

jimečnost Zaježové lze využít i ji-
nak: nabídnout městským lidem 
místo pro pár dnů klidu a rozjímání 
a rozjet to podle přísných pravidel 
byznysu, byť s ušlechtilým cílem. 
Juraj Hipš je jiný než většina zdej-
ších mužů – mluví hlasitě a rychle, 
srší energií, neustále telefonuje. 
Někdejší aktivista bratislavské po-
bočky Greenpeace, který vystudo-
val filozofii a dnes šéfuje největší 
ekologické nevládce na Slovensku 
s názvem Živica, se sem odstěho-
val před deseti lety. Z napůl zhrou-

ceného stavení vybudoval se svými přáteli (a díky sponzorům) 
Vzdělávací centrum. Důsledně ekologický penzion s vegetarián-
skou kuchyní pojme desítky lidí, kteří sem přijedou třeba na se-
tkání se šamanem z Grónska, na seminář o sázení ovocných 
stromů nebo si jej pronajmou firmy na teambuilding. Miro Ka-
šiak, který provozuje webovou stránku o Zaježové, pro zájemce 
dělá exkurze po okolí. Vystresovaní podnikatelé mohou léčit 
své nervy v absolutní tmě a tichu ve speciální buňce (je obsa-
zena na půl druhého roku dopředu) nebo v domečku na samotě 
v nedaleké stráni.

Juraj Hipš zná v Zaježové každého a jako bývalý anarchista 
má pochopení pro složitost života v komunitě, nicméně občas si 
povzdechne nad její neefektivností. „Tři měsíce trvalo, než jsme 
se shodli, že vyměníme obyčejnou váhu v obchodě za elektro-
nickou, která automaticky vypočítá cenu naváženého zboží. 
A o solárním osvětlení podél cest jsme debatovali tak dlouho, 
až jsem to vzdal,“ říká rezignovaně.

Některé věci však fungují skvěle, například škola. Každý 
z rodičů má nějakou funkci: od školníka přes topiče až po úřed-
níka – tím je právě Hipš –, který dokáže najít odhodlanou uči-
telku (Martina Štesková už tady učí čtvrtým rokem a autem jí 
to sem trvá čtyřicet minut) a vysvětlit školní inspekci z minis-
terstva, že děti nepotřebují tělocvičnu, protože skotačí venku.

„Život v Zaježové není pro každého,“ říká Juraj. Jeden prázdný 
domek je vyhrazen pro ty, kdo by tady chtěli žít natrvalo a mo-
hou si to zkusit. Většinou však odejdou po pár týdnech anebo 
s příchodem zimy, kdy sníh občas uvězní obyvatele i na několik 
dnů. Klíčem k tomu, že komunita v Zaježové přežila divoká de-
vadesátá léta a sociální experiment se proměnil v zaběhnutý sys-
tém svépomoci, je podle Hipše vzdálenost. Domy jsou od sebe 
někdy i na kilometry a nikdo tady nikomu nepřekáží. „Kdyby 
byly domy u sebe, tak se pozabíjíme,“ směje se Hipš.

Má naspěch, protože za chvíli jde na setkání, kde se má de-
batovat o zřízení mateřské školky. V poslední době se tady na-
rodilo dost dětí, ostatně i on má dvouletého syna, kterého jeho 
žena Zuzana porodila jen s jeho pomocí v jejich novém ekolo-
gickém domě s mohutnou třtinovou střechou. „Doktoři se už 
ani nediví. Sanitka by sem stejně nedorazila včas,“ říká Juraj.

Pokud se má zhroutit civilizace, Zaježová bude jedním 
z těch míst, kde začne nový život. X
RESPEKT 40/2015

Pokud se má 
zhroutit civilizace, 
Zaježová je 
jedním z těch 
míst, kde začne 
nový život.
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Jak se  
staví tygr
rwanda byla 
symbolem rozvratu 
afriky. dnes 
je premiantem 
hospodářského 
probuzení a nabízí 
příběh o tom, jak 
těžce stíhané 
země bere osud 
do vlastních rukou.
toMáŠ l i n Dn e r / foto Matěj StránSký
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více než kde jinde tady platí heslo chytrých bankéřů:  

Chceš-li klid a rozvoj, investuj do žen. (Školicí autobus v kamonyi)
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c
elník vytahuje několik kufrů a tašek z autobusu. 
Je půl šesté ráno a cestující na přechodu ugand-
sko-rwandské hranice po  celonoční jízdě jen 
apaticky přihlížejí. Muž v černé uniformě ro-
zepíná zip a hned vidí, že si vybral dobře. Vy-
ndává z tašky plastový sáček. Jeho obsah vrací 
zpátky do zavazadla a sáček odhazuje do papí-
rové krabice k několika dalším – igelitové tašky 

prostě podle zákona do Rwandy nepatří.
Ukázka boje proti plastovému moru, jehož povlávající cáry 

a šustící útržky zaplavují a hyzdí většinu větších afrických 
měst, není jedinou známkou toho, že vjíždíme do země, která 
se chce stát vzorem pro zbytek Afriky. V kanceláři na zapadlé 
hraniční stanici totiž mezitím druhý pohraničník na internetu 
prochází databázi imigračního oddělení a ověřuje si údaje, 
které cestující z Evropy napsali do své on-line žádosti o vízum.

Vše je v pořádku a autobus může pokračovat. Za okny se 
zelená políčka položená na zaoblených kopcích melancholicky 
ztrácejí v ranní mlze. O několik hodin později už ostré slunce 
z přírody vymámí ty nejbarevnější rytmy a krátce po šesté ve-
čer se zase krajina během chvilky ponoří do oslepující tmy. 
Rwanda, a vlastně celá Afrika, je zkrátka místem extrémů. 
Barvami všedního dne počínaje a politikou konče.

Před šestnácti lety se v přírodním ráji za okny autobusu 
odehrával snad nejpromyšlenější zločin od konce druhé svě-
tové války. Radikální vůdci většinové „kasty“ Hutuů zorga-
nizovali genocidu menšinových Tutsiů a během čtvrt roku 
zahynulo za rozpačitého přihlížení světa skoro milion lidí 
(Hutuové a Tutsiové nejsou etnika nebo kmeny, mají stejný ja-
zyk i kulturu, a pro popis této společenské kategorie do češtiny 
či angličtiny neexistuje adekvátní překlad). Zabíjeli tehdy ne-
jen vojáci a vycvičené vrahounské milice, ale také a velmi často 
běžní lidé – svoje sousedy, spolupracovníky, známé, spolužáky 
svých dětí, jejich učitele... Vražednou zbraní byla hlavně ma-
četa a rychlost zabíjení překonala i nacistický holokaust.

Vzpomínky na příliš živou minulost se nedají potlačit ani 
na výpravě za projektem, kterým se tato malá středoafrická 
země touží do dějin zapsat podruhé: Rwanda se chce během 
příštích dvaceti let stát „africkým Singapurem“, první vědo-
mostní ekonomikou na jih od Sahary.

„Vítejte v Kigali!“ píše se na transparentu po vjezdu do hlav-
ního města. Dvacetiletý spolucestující Vedaste nám popisuje 
cestu do hotelu a vysvětluje fungování hromadné dopravy. 
Vrací se právě z Keni, kde si byl v uprchlickém táboře vy-
zvednout peníze. Je tam falešně hlášený, ale někde prý peníze 
získat musí. Střední školu vystudoval díky speciálnímu fondu 
pro děti obětí genocidy a teď si i drobným podvodem v Keni 
chce našetřit na studium medicíny. Zůstal totiž sám. Rodiče, 
sourozenci, prarodiče, tety, strýcové, nikdo z nich genocidu 
nepřežil. Jen on. Skrývali ho sousedé.

A podobné je i druhé náhodné kigalské setkání. Úplně 
sám totiž zůstal také soused ve frontě v krámku s potravi-
nami Adams. Ze Rwandy utekl v osmdesátých letech a vrátil 
se sem až jako voják tutsijské armády vedené dnešním prezi-
dentem Paulem Kagamem, která genocidu zastavila. „Ulice 

v Kigali byly plné mrtvol, to se ani nedá popsat,“ říká majitel 
drobné taxi služby. „Ani ten pocit, který prožíváš, když vi-
díš vypálený dům zavražděných příbuzných a vedle něj stojí 
neporušený dům sousedů. Na to se nedá zapomenout. Co se 
tenkrát stalo, ani nejde vysvětlit rozumem. Snad jen tím, že 
do Rwandy vstoupil démon.“

Minulost dnešní Rwandu stále ještě bolí, a proto se na ni ne-
lze na potkání ptát. Avšak otázkám není možné se ubránit. Tím 
spíše, že by návštěvníka v ulicích, obchodech, tanečních klubech 
Kigali nikdy nenapadlo, že se tady před šestnácti lety mohlo 
ve velkém vraždit. Co ale všichni ti kolemjdoucí usmívající se 
lidé viděli během genocidy? Kdo a jak ublížil jim nebo jejich pří-
buzným? Komu a jak ublížili oni nebo jejich příbuzní?

Vláda prezidenta Kagameho chce, aby se příběhy, které 
prožili Vedaste nebo Adams, už nikdy neopakovaly. Kromě 
vymazání kategorie Hutuů a Tutsiů z dokumentů, dokladů 
a jednou snad i z mysli lidí – takové rozdělení ostatně v pů-
vodně nesmírně komplikované rwandské společnosti uměle 
zavedli až němečtí a belgičtí kolonizátoři – a probuzení spo-
lečného rwandského vlastenectví mají starou nesnášenlivost 
odstranit i prosperita a moderní technologie. Politici věří, že 
lidé žijící v bohaté zemi s přístupem k informacím z celého 
světa už nikdy nepodlehnou politické manipulaci a propa-
gandě jako před genocidou.

Digitální autobus 
Ano, Rwanda je krásná. Při pohledu do dáli ze silnice ve ves-
nici Kamonyi nic nemůže být pravdivější než tato banální 
věta. Slunce ozařuje terasovitá políčka pokrývající desítky za-
oblených kopců na obzoru. Na polích zbarvených v různých 
odstínech zelené se pod jeho paprsky třpytí lístky čajovníku, 
kávovníku, kukuřice...

Kamonyi je ale v tuto chvíli výjimečné něčím jiným než 
krásným výhledem, který je v „zemi tisíce kopců“ úchvatný 
snad v každé vesnici. Kamonyi si říká o pozornost novým 
autobusem s nápisem „Bridging the digital divide“ (Přemos-

tit digitální propast), který 
parkuje na plácku u  silnice. 
Stojí tu bez přestání už týden 
a každý den vedle něj osm ho-
din hučí naftový generátor. 
Uvnitř jsou místo běžných 
sedaček pro cestující rozesta-
věné židle a  stoly a na nich 
čtyřicet laptopů.

„Školíme tady teď čtyři-
cet  žen z  celého okresu, učí 
se psát na klávesnici, založí si 
svůj e-mail, budou umět vy-
hledávat na internetu, praco-
vat s excelem. Je to docela dů-
kladné školení, trvá tři týdny, 
tak sedm osm hodin denně,“ 
říká Yahya Hassani z počíta-
čového oddělení Rwanda De-

největší  
překážkou úspěchu 
jsou naše dějiny, 
které nám zanechaly 
nevzdělané, 
negramotné 
obyvatele.
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velopment Bureau (RDB), které tento školicí autobus provo-
zuje. Nad řidičovým sedadlem visí bílé plátno, na které učitelé 
promítají krátké filmy, třeba dokumenty o efektivním země-
dělství nebo úspěšných místních podnikatelích, a doporučené 
webové stránky – například různých ministerstev.

V autobuse sedí ženy, které si coby silné, vůdčí osobnosti 
v místních komunitách vytipovala Rwandská asociace žen. 
Jsou mezi nimi učitelky, schopné farmářky, podnikatelky, za-
městnankyně místní správy, prostě ženy, které svou aktivitou 
vynikaly. Když se jich Yahya ptá, zda už někdy předtím pra-
covaly na počítači, ruku nezvedne jediná. Více než polovina 
z nich viděla computer poprvé na vlastní oči až zde v autobuse.

Stejný kurz teď probíhá v  okresních městečkách celé 
Rwandy. Kam vede elektřina, tam se koná v nově zřízených 
telekomunikačních centrech, ve dvou okresech bez elektřiny 
se ženy učí v „digitálních autobusech“.

„Školit ženy je snad to nejúčinnější, co můžete dělat. Jsou 
zodpovědnější za osud svých vesnic než muži, jako by se v nich 
projevovala jejich mateřská starostlivost,“ říká Yahya a chlubí 
se tím, že více než polovinu rwandského parlamentu tvoří 
ženy, nikde jinde na světě není podíl poslankyň tak velký. 
Svou chválu žen podsaditý třicátník vysvětluje i celosvětovou 
zkušeností poskytovatelů drobných půjček, tzv. mikrofinancí, 

lidem z nejchudších poměrů. Muži svěřené peníze běžně ne-
vrátí či je propijí, ale ženy díky nim v naprosté většině vytvoří 
fungující živnost a pak peníze splatí. Nejúspěšnější „mikro-
bankéři“ půjčují už jen ženám, je to jeden z vůbec nejúčinněj-
ších způsobů boje proti chudobě.

„Chci se naučit hledat granty, půjčky, které by mohly ostat-
ním ženám pomoci v podnikání,“ překládá Yahya z místního 
jazyka kinyarwanda slova jedné z účastnic kurzu. Ve své ves-
nici pracuje pro pobočku asociace žen – učí číst a psát negra-
motné rolnice, vysvětluje jim základy podnikání, pomáhá jim 
získávat malé půjčky a také je brání před domácím násilím, 
které je dnes ve Rwandě přísně trestáno.

Rozdíl mezi světem uvnitř šedivého autobusu a rwandskou 
každodenností je však zatím propastný. Zmíněná žena – tak 
jako naprostá většina Rwanďanů – nemá zatím ve své vesnici 
nejen internet, ale ani elektřinu. Devadesát procent Rwanďanů 
žije na venkově a živí je jejich pole.

Tato realita však vládě a inženýrům z RDB nepřekáží v je-
jich touze dostat výhody internetu i do těch posledních koutů 
země, právě počítačové a komunikační technologie mají ze-
mědělský stát vyvést z pasti chudoby. Vláda proto s finanční 
podporou Světové banky ve všech okresních městech zřídila 
telekomunikační centra s novými počítači, skenery, tiskár-

návštěvníka by v ulicích, obchodech a tanečních klubech kigali nikdy nenapadlo, že se tady před šestnácti lety mohlo vraždit.
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nami a počítačovými odborníky, kde budou moci vyškolení 
místní lidé své nové počítačové dovednosti využívat. V Ka-
monyi stojí hotové, ještě nenavštívené telecentrum hned ve-
dle „digitálního autobusu“ – vede do něj už nový optický ka-
bel umožňující provoz rychlého internetu, ale stejně jako nové 
dřevěné stožáry podél silnice čeká, až do vsi v příštích měsí-
cích dorazí elektřina.

Zatím ale lidé v Kamonyi hospodaří a tráví své dny ví-
ceméně stejně jako před sto lety. S odcházejícím dnem se 
na okrajích silnice prodlužuje průvod lidských těl putujících 
ze svých polí. Rwanda je nejhustěji osídlenou zemí africké 
pevniny, a tak jsou při setmění chodci skoro na všech jejích sil-
nicích. Většinou nemluví, jen tiše jeden za druhým pochodují. 
Svůj náklad raději než v rukou a na zádech nesou na hlavě, při 
rychlé chůzi jim z ní nespadnou ani motyky. Je to pro cizince 
nepochopitelné africké umění rovnováhy.

Strach z bílého slona 
Motorka sviští po hřebeni jednoho z kopců, na nichž se roz-
kládá Kigali. Stroje řízené muži se zelenými přilbami na hlavě 
a se zelenožlutou uniformou na těle kličkují mezi auty. Místo 
tramvají a autobusů se po Kigali jezdí nejčastěji právě na mo-
torkách. I jejich řidiči, nejvýraznější rys rwandských měst, 
odrážejí proměnu rozbořené bezvládné země ve funkční stát 
se snad nejčistšími ulicemi Afriky.

Po genocidě své zákazníky vozili na bicyklech a na starých 
orezlých mašinách. Pak díky výdělkům a drobným půjčkám 
nakoupili nové motorky a nakonec jim stát vymezil přesná 
pravidla podnikání. Musí mít řidičskou zkoušku, přilbu pro 
zákazníky a na uniformě napsané telefonní číslo, kam kdokoli 
může zavolat stížnost na příliš rychlou jízdu, hrubé chování 
nebo přemrštěné ceny.

Podobně organizovaná jako „mototaxikáři“ je celá Rwanda. 
Protínají ji kvalitní silnice. Ekonomika v každém z posled-
ních deseti let rostla o více než pět procent (před vypuknutím 
hospodářské krize o jedenáct). Vloni Rwanda dostala od Svě-
tové banky cenu určenou zemi, která prosadila nejvíce refo-
rem prospívajících podnikání. Za korupci padají tvrdé tresty, 
jež nešetří ani bývalé ministry nebo cizince, kteří se pokou-
šeli uplácet.

Vláda však chce více. Její plány jsou velkolepé, podle kritiků 
megalomanské. Podle státní „vize 2020“ by se ze Rwandy měl 
stát „africký tygr“. Během dvaceti třiceti let by se zemědělská 
ekonomika měla po vzoru úspěšných východoasijských států 
proměnit na ekonomiku založenou na informacích a službách. 
Do roku 2020 chce vláda Paula Kagameho vyškolit padesát 
tisíc programátorů. Chce do země přitáhnout call centra a jiné 
služby, které dnes západní firmy přesouvají hlavně do Indie. 
Hrubý domácí produkt se má podle plánů zvýšit sedmkrát.

Přesný harmonogram vize 2020 je nesplnitelný, na tom se 
v Kigali shodnou skoro všichni, ale cíle jsou položené úmy-
slně vysoko, aby co nejvíce motivovaly. Každopádně tak am-
biciózní příklad sociálního inženýrství svět zřejmě ještě ne-
zažil. Jeho šance na úspěch není možné předem odhadnout, 
protože zatím nemá obdoby.

Jedni plán kritizují coby technologickou utopii, naivní 
víru, že technologiemi a příkazy osvíceného, ale autoritář-
sky vládnoucího prezidenta lze měnit lidi a společnost. Pre-
zident Kagame totiž skutečně nestrpí příliš mnoho kritiky. 
Svým projektem rozvoje Rwandy, při němž mu jako poradce 
slouží například i Tony Blair, se chce zapsat do dějin a nene-
chá si v tom překážet. Naposledy jeho úřady ze země vykázaly 
výzkumnici lidskoprávní organizace Human Rights Watch, 
která dlouhodobě kritizuje porušování svobody slova a šikanu 
prezidentových politických odpůrců. Stížností na státní zvůli 
přibývá zvláště teď před letními volbami, které potvrdí Paula 
Kagameho v úřadu na dalších sedm let. Kritici vize 2020 se 
také obávají, že z vládních programů zbudou tzv. bílí sloni, jak 
se v Africe říkalo ruinám továren v poušti, zbytkům po me-
gaprojektech neúspěšné rozvojové pomoci šedesátých a osm-
desátých let.

Druzí se radují a Kagame je pro ně příkladem jednoho 
z mála sebevědomých afrických vládců obdařených vlastní 
dlouhodobou vizí rozvoje a vůlí ji zrealizovat. Investice do in-
ternetu a počítačové gramotnosti se prý v „bílého slona“ ne-
promění, protože odpovídají skutečným potřebám obyva-
tel. Maximálně se stanou investicí, jejíž přínos se projeví až 
za dlouhou dobu a nikdy nebude možné jej přesně vyčíslit. Už 
jen to je podle četných příznivců rwandských plánů lepší než 
pouze čekat a spoléhat se na rozvojovou či boží pomoc. Zdejší 
projekty jsou sice nadále placené především z americké a ev-
ropské rozvojové pomoci, její podíl se ale postupně snižuje. 
Kagame by nejraději úplně zbavil svou zemi závislosti na cha-
ritě bohatých států.

Právě kvůli této vizi, kvůli úspěchům minulých šestnácti 
let a také kvůli pocitu viny z neschopnosti Rwandě během 
genocidy pomoci Západ Paulu Kagamemu odpouští jeho hří-
chy v oblasti lidských práv i zapojení do války v sousedním 
Kongu. Rwandský prezident bývá častým řečníkem na ame-
rických univerzitách a vloni za propagaci moderních techno-
logií obdržel cenu World Technology Award.

laptop pro všechny. (Školáci v kigali)
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Stavitelé státu 
Mototaxi zastavuje před sídlem RDB ve vládní čtvrti na jed-
nom z kopců Kigali. Elegantní ženy a muži pracující ve zdej-
ších kancelářích mají za úkol vizi prezidenta Paula Kagameho 
naplnit. Je to jakýsi prosklený, šestipatrový mozek země. Zde 
inženýři rýsují Rwandu budoucnosti. Tady se buduje stát.

Yahya Hassani a  jeho kolegové tu organizují jízdní řád 
školicích autobusů. Ve vedlejší kanceláři kolega sleduje po-
slední kroky dovedení optického kabelu do všech okresních 
měst a napojení všech státních úředníků na společnou, rych-
lou síť. Další kolegové spravují systém eSoko, který vesniča-
nům umožňuje pomocí SMS zjistit ceny plodin na nejbližších 
trzích – rolníci si tedy mohou vybrat, kde své zboží prodají 
s nejvyšším výnosem, a obchodníci už při nákupu sklizně ne-
mohou tak snadno zneužívat jejich nevědomosti.

V dalších patrech inženýři dokončují projekt Wireless Ki-
gali, který umožní rychlé bezdrátové připojení v celé metro-
poli. Ekonomové vymýšlejí pobídky pro zahraniční investory 
a odborníci na marketing pracují na zlepšení image země, 
kterou by svět, nebýt genocidy a horských goril žijících v pří-
rodním parku na hranici s Kongem a Ugandou, zřejmě vů-
bec neznal.

„Tahle země začala od nuly, je to teď jako stavět nový stát. 
Před genocidou například Rwanda nebyla vůbec spojená se svě-
tem, telefony vlastnila jen ta nejmocnější státní elita,“ říká per-
fektní angličtinou Artur Byabagambi, třicetiletý zaměstnanec 
RDB. Jeho příběh je pro vzdělané technokraty z RDB typický. 
Narodil se v Ugandě jako potomek Tutsiů, kteří byli ze Rwandy 
vyhnáni během etnických čistek koncem padesátých let 20. sto-
letí. V zahraničí získal výborné vzdělání v angličtině a poté se 
vrátil do země svých předků. Stejně jako se v letech po genocidě 
vrátily stovky tisíc utečenců a jejich dětí, kteří do světa utekli bě-
hem desetiletí protitutsijské nenávisti a pogromů.

Patří k nim nejen Artur, který vyrůstal v Ugandě, ale i Ya-
hya, jenž se narodil v Tanzanii, a spolu s nimi více než polo-
vina zaměstnanců RDB. Rwandu dnes utváří elita navrátilců 
z exilu, která vyrůstala a žije v naprosto odlišném světě než 
devadesát procent jejich spoluobčanů. Právě tito lidé určují 
směr, jímž se země vydává, a díky své kvalifikaci a kontaktům 
v zahraničí také na jejím rozvoji nejvíce vydělávají.

Zárodky nového střetu mezi elitou tutsijských navrátilců 
a většinou obyvatel zatím viditelné nejsou. Na to se zemi daří 
příliš dobře. „Do hlav lidí nevidíš,“ říkají však Rwanďané bě-
hem rozhovorů. Jisté ovšem je, že profesionálové z Kigali jsou 
jen úzkou elitou. Její plány musí naplnit lidé, kteří vězeli celý 
život v pasti chudoby typické pro většinu Afriky.

I cizinci žijící v Kigali, kteří oceňují profesionalitu většiny 
zaměstnanců ministerstev, si všímají nedostatku schopných 
elit mimo metropoli. Vláda například dala šéfům pětadvaceti 
okresů ke splnění konkrétní cíle – jen tři z nich je však doká-
zali splnit a udržet si tak svůj post. Proto teď vláda na venkov 
posílá – často proti jejich vůli – mladé schopné lidi pracující 
dosud v Kigali.

„Největší překážkou úspěchu jsou naše dějiny, které nám 
zanechaly nevzdělané, negramotné obyvatele. Největší vý-

zvou je proto lépe využít schopností obyvatel, kteří se zatím 
nemohli rozvíjet. Dokud se nám to nepodaří, budeme nu-
ceni nabízet špičková pracovní místa cizincům,“ říká už zmí-
něný Artur Byabagambi. Kvůli nedostatku kvalifikovaných 
sil Rwanda do země láká odborníky z Evropy, Ameriky, Číny 
či z ostatních východoafrických zemí – posledně jmenovaní 
nepotřebují žádné vízum ani pracovní povolení. A soustředí 
se na ty nejmladší.

Zvukovod on-line 
Boltec, zvukovod, Eustachova trubice, kladívko, kovad-
linka, třmínek... Žáci čtvrté třídy na základní škole v Ka-
gugu na předměstí Kigali mají zrovna hodinu biologie. Dívají 
se před sebe na nákres sluchového ústrojí. Nekoukají se však 
do učebnic, ty nemají, ale na monitor malého zeleno-bílého 
laptopu. Díky barvě a malým tlačítkům klávesnice určeným 
speciálně pro dětské prsty vypadá počítač spíše jako hračka.

Obrázek ucha je z nainstalované encyklopedie Wikipedie, 
kde mohou žáci klikat na další odkazy s podrobnějšími in-
formacemi. Laptopy pro děti z chudých zemí, projekt zapo-
čatý před pěti lety z iniciativy amerických vědců a s podporou 
OSN, jsou dalším nástrojem na přetvoření Rwandy v boha-
tou zemi. Projekt „počítač za sto dolarů“ sice funguje v tři-
ceti pěti zemích, ale Rwanda jde i v něm opět do extrému – 
v roce 2012 by měly mít laptop všechny děti ve věku od devíti 
do dvanácti let.

„Chceme žáky naučit samostatně hledat informace, komu-
nikovat se světem, musí si vrýt do paměti, že informace ne-
dostanou jen ve škole od učitele, ale že si je mohou a musí na-
jít sami,“ vysvětluje mladý ředitel školy Eduard Nizeymana. 
Děti měly například za úkol sepsat otázky, které jim vrtají hla-
vou – proč jsou Evropané bílí nebo proč prší. Ve škole si pak 
za asistence učitele odpovědi samy našly pomocí vyhledávače. 
Anebo měly doma s laptopem vyfotografovat své příbuzné a při 
prezentaci pak spolužákům představit svůj domov. „Počítače 
máme na škole zatím jen dva roky, ale zdá se mi, že žáci jsou 

motivovanější, mají lepší pro-
spěch,“ říká ředitel. Potvrzuje 
tím průběžné výsledky jed-
noho z mála detailních psy-
chologických výzkumů uží-
vání laptopů v  rozvojových 
zemích, který probíhá v Etio- 
pii. Podle něj jsou děti díky 
počítači sebevědomější, mají 
přesnější představy o  svých 
snech a budoucnosti, uvažují 
kritičtěji a mají větší sebevě-
domí i motivaci studovat.

Projekt, který radikálně 
nabourává často zkostnatělý, 
velmi autoritářský styl výuky 
v afrických školách, však na-
ráží na  řadu bariér. Jsou to 
překážky dokazující, jak ob-

Prezident 
kagame by se 
nejraději úplně 
zbavil závislosti 
na pomoci 
bohatých.
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tížně se nejchudší státy světa i při nejupřímnější snaze svých 
elit a podpoře zahraničních zemí mohou odrazit ode dna.

Většina učitelů předtím s počítačem nepracovala a moti-
vaci k jeho využití mají spíše ti mladší. Zatím jim chybějí di-
gitalizované učebnice, takže jsou laptopy momentálně k vý-
uce spousty předmětů nepotřebné. Během dvou let se dále 
díky vysoké porodnosti a urbanizaci počet žáků v základní 
škole Kagugu zvýšil ze tří na skoro čtyři tisíce. Nebyly však 
prostředky na nové počítače, takže se o ně ti nejmladší musí 
dělit. Rwanda navíc před dvěma lety – kvůli francouzské 
podpoře genocidní vlády a kvůli lepším vyhlídkám v glo-
bální ekonomice – radikálně změnila oficiální jazyk z fran-
couzštiny na angličtinu, takže řada učitelů nejenže nedo-
káže změnit své metody výuky, ale nezvládá ani dokonale 
učební jazyk.

Projevuje se tak opět současný nedostatek kvalifikovaných 
lidí, v tomto případě učitelů. Kromě toho projekt dětských 
laptopů naráží na dva zásadní problémy: nedostatek elek-
třiny a pomalý internet. Většina žáků nemá doma elektrický 
proud a baterka notebooku vydrží běžet jen hodinu, což dětem 
komplikuje pracovat na počítači i ve volném čase. „Ale děti 
vždycky přijdou se splněnými úkoly, i ty bez elektřiny. Sám 
nevím, jak to zvládají, ale nějak se prostě k proudu dostanou,“ 
líčí ředitel školy.

„Kritici namítají, že by vláda měla nejdřív všude zavést elek-
třinu nebo pitnou vodu. Ale tak to nejde. Svět nečeká, musíme 
jej dohnat, musíme běžet, musíme dělat hodně věcí najednou 
a nečekat s moderními technologiemi až na dobu, kdy bu-
dou všichni mít vodu,“ říká Eduard Nizeymana. Stejně jako 
všichni oslovení Rwanďané je o smysluplnosti projektu pře-
svědčen. Kromě vody není v úprku do moderních časů možné 
čekat ani na rychlé připojení k internetu. To zatím funguje jen 
v některých učebnách, jinde si žáci chytnou signál jen pod ote-
vřeným oknem, načtení webové stránky trvá minuty. Stejný 
problém trápí i ženy ve školicích autobusech a návštěvníka 
řady internetových kaváren v celé zemi.

Rwanda má totiž sice všechna svá okresní města propojená 
kvalitním optickým kabelem, ale ještě není podobným ka-
belem napojená na zbytek světa. Celá východní Afrika byla 
do loňského roku posledním světovým regionem bez rych-
lého připojení. Až na podzim doputoval podmořský optický 
kabel s  rychlým internetem z  Indie do keňského přístavu 
v Mombase a od té doby se posouvá dále do středu konti-
nentu. Rwanda by měla být napojena na podzim letošního 
roku. Měla by to být chvíle, která vynese dobře připravenou 
zemi do pozice regionálního informačního lídra.

Vedle apokalypsy 
Je to prý nejnebezpečnější jezero světa. Nejen proto, že jeho 
pobřežní vody byly před šestnácti lety rudé krví zmasakrova-
ných obětí genocidy. Ani proto, že v malebných sopečných 
pahorcích na konžské straně hranice dodnes vraždí a znásil-
ňují jedny z nejkrutějších milic světa.

Jezero Kivu je totiž geologickou časovanou bombou, jeho 
vody jsou nasycené plynem, metanem a oxidem uhličitým. 

Podle vědců se plyn při vět-
ším zemětřesení nebo erupci 
nedaleké aktivní sopky Nyi-
ragongo může dostat nad hla-
dinu a zabíjet. Může z jezera 
vytrysknout jako bublinky 
z  lahve šampaňského. Po-
dobně vybuchla před více než 
dvaceti lety dvě jezera v Ka-
merunu a zanechala po sobě 
stovky mrtvých.

Desítky miliard kubíků 
metanu v jezeře Kivu se však 
mohou pro Rwandu stát spá-
sou, zárukou naplánovaného 
zbohatnutí. V celosvětově je-
dinečném projektu se inves-

toři a vláda snaží metan vytěžit – snížit tím riziko výbuchu 
a současně plyn přeměnit na elektrický proud. Velkolepou vizi 
2020, počítače na venkově a příchod investorů – její základní 
fundament – totiž nemá země šanci naplnit bez dostatku elek-
třiny. A té je v zemi zatím málo. Její ceny jsou jedny z nejvyš-
ších na světě, místní kapacity by nestačily ani k tomu, aby si 
všichni Rwanďané doma rozsvítili žárovku, a až třetinu dnešní 
spotřeby zajišťují drahé naftové generátory znečišťující pro-
středí. A do toho vysvitla naděje jménem metan.

„Funguje to, to už je nepochybné. Technologie jsou známé, 
teď zbývá jen nalákat investory,“ říká inženýr Muhire Ho-
dari na výzkumné plošině postavené stovky metrů od jezer-
ních břehů u města Gisenyi. „Zatím se investoři báli. Nevěřili 
tomu, že se ve Rwandě může najít dost spotřebitelů, zřejmě 
úplně nevěřili technologiím a taky asi měli strach z války 
v Kongu,“ říká Muhire. I on se narodil rwandským exulan-
tům, na konžské straně jezera, v apokalyptickém městě Goma. 
V minulých dvaceti letech jej nejprve dvakrát vyplenili nepla-
cení vojáci diktátora Mobutua, pak do něj došel zástup dvou 
milionů vyčerpaných Hutuů, uprchlých ze Rwandy. V uteče-
neckých táborech potom vypukla epidemie cholery a zkázu 
dokonal výbuch Nyiragongo, jejíž žhavá láva pohltila polovinu 
města. „Rwanda nemá dost kapitálu, aby mohla metan sama 
těžit. Jen jsme postavili pilotní projekt, který větším firmám 
ukázal, že to je možné. Teď už jsme v rukou investorů a jejich 
odvahy,“ tvrdí mladý inženýr.

Investoři se už zřejmě bát přestávají, například americká 
společnost ContourGlobal. „Do výzkumu jsme investovali 
hodně peněz, už nemáme pochyby, že to funguje,“ říká fin-
ský zástupce firmy Jarmo Gummerus. ContourGlobal nyní 
staví plošinu, která bude od konce roku 2011 dodávat proud 
do rwandské sítě, produkce v zemi se rázem zvýší o třetinu. 
Do dalších dvou let by už jen její elektrárna měla vyrábět více 
proudu než dnes všechny malé rwandské elektrárny a gene-
rátory dohromady. A v příštích letech k jezeru Kivu nejspíš 
přijdou další těžaři.

Rwandě se totiž podaří odstranit další z důvodů, proč se 
jí investoři zatím vyhýbali – její příliš malý trh. Prvního čer-

technologie 
jsou známé. 
Zbývá jen 
nalákat 
investory. 
a ti už se 
přestávají bát.
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vence totiž mezi pěti východoafrickými státy vznikne celní 
zóna a mnoho firem se chystá do malé efektivní Rwandy pře-
sunout své regionální centrály. Východoafrické země chtějí 
výhledově vytvořit společný volný trh, dlouhodobě uvažují 
i o společné měně. To by umožnilo snadný vývoz elektřiny 
z jezera Kivu do celého regionu. Na to investoři slyší, a tak 
přivezou to, co Rwandě a všem africkým státům schází zřejmě 
nejvíce: kapitál.

Poslední hranice 
Rwandské státní instituce fungují, politikům a úředníkům je 
možné věřit. Jenže po desetiletích života v chudobě na peri-
ferii planety jí chybějí zdroje a vědomosti potřebné k tomu, 
aby zbohatla sama ze svých sil. Rwanda potřebuje kapitál. Po-
třebuje přesvědčit zbytek světa, že není jen zemí potřebných, 
chudoby a cyklicky se opakujících krizí. Investoři musí uvěřit, 
že i tady žijí kariéristé, konzumenti, zlatá mládež, lidé, díky 
nimž je možné vydělávat. Patří k nim i Yahya, Artur, Ed-
ward nebo Muhire, představitelé nové africké střední třídy, 
která všude na kontinentu získává stále více příležitostí utvá-
řet osud svých zemí.

Zrození „rwandského tygra“ je totiž jen nejextrémněj-
ším příkladem vzestupu většiny Afriky. Nikdy dříve to-

lika africkým státům nevládli odpovědní politici. Nikdy 
dříve sem nepřicházelo tolik zahraničních investic. A ni-
kde jinde nejsou výnosy z akcií tak vysoké jako na burzách 
na jih od Sahary. Za poslední nedobytou hranicí globál-
ního kapitalismu. X
RESPEKT 21/2010

na půlce cesty mezi válkou a mírem. v táboře Mutobo se snaží o návrat guerillových bojovníků zpět do společnosti.

Hodnocení vývoje ve Rwandě je pro zbytek světa stále složitější. 
„Máme prezidenta Kagameho hájit za to, že přinesl mír a pro-
speritu anebo ho kritizovat za umlčování demokracie?“ ptá se 
například i aktuální březnové vydání týdeníku The Economist. 
Rwanda změnila ústavu, aby mohl Paul Kagame vládnout dál 
(teoreticky až do roku 2034) a zvenčí se nezdá, že by si pěstoval 
nějakého nástupce. Rozvojové organizace chválí velké pokroky 
v rozvoji, kterou prokazuje snad každá statistika, kritici však 
upozorňují na frustraci přežívající v umlčované většině společ-
nosti a bojí se, že jednoho dne vybuchne a zázrak ve Rwandě se 
zhroutí. Vše je otevřené.
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Až ten, kdo se narodil po roce 1980, přestal být otrokem  

a stal se opravdu lidskou bytostí. (Šanghaj)
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Máte štěstí,  
že JsMe skvělí

v číně nastupuje 
generace jedináčků, 

která zná Mao 
ce-tunga jenom 

z vyprávění
toMáŠ l i n Dn e r / foto M i lan jaroŠ
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n
a domluvenou schůzku v kavárně zaměstnanců 
státního ropného kolosu Sinochem přichází 
Čang s úsměvem lidí, kteří se cítí být nad věcí. 
Venku za okny se pekingský bulvár Fu-sing-
-men pomalu chystá na noční život, ale mládenci 
v elegantním obleku šichta ještě ani zdaleka ne-
končí. „Můžeme si povídat hodinu, pak budu 
muset jít a ještě tak tři hodiny pracovat. Jsem tu 

každý den dvanáct hodin,“ říká absolvent fakulty cizích ja-
zyků bezchybnou angličtinou.

Čang ničím nepřipomíná stereotypní představu ustraše-
ného Číňana, který své potřeby a sny podřizuje práci. „Ne-
chtěl jsem jít do zahraniční firmy, protože v nich bývá mno-
hem větší pracovní tlak. Myslel jsem si, že ve státní firmě 
bude více klidu. Ale to jsem se mýlil,“ tvrdí. „Tahle práce mě 
štve. Chci žít svůj život, nechci tohle, nechci se jednou pro-
budit a mít pocit, že jsem ztratil pár let života. Takže se sna-
žím po pracovní době ještě žít a vídat kamarády. Ale nevím, 
jak dlouho to moje tělo zvládne. Cítím se unavený, často mě 
bolí hlava. Netuším, jak z toho uniknout, za rok mám jen 
pět dní dovolené.“

Čang je přesvědčen, že nehovoří jenom za sebe, ale za větší 
část své generace. „Všichni moji kamarádi to cítí stejně. Ne-
máme rádi tenhle život. Práce nás nebaví. Nevěříme straně, 
vládě a médiím. Nevíme, co přesně chceme, určitě ale využít 
co nejvíce příležitostí v životě, být prostě šťastní. Nejsme jako 
dnešní třicátníci, kteří se obětují pro firmu. Respektujeme 
sami sebe, naše jedinečné charaktery.“ Při všech těchto nalé-
havých slovech připomínajících existenciální trýzeň mladého 
Evropana nepřestává z třiadvacetiletého muže vyzařovat velké 
sebevědomí. A také překvapivá otevřenost a touha dát o sobě 
vědět. „Vždyť ani ty nemůžeš během jednoho setkání poznat 
můj charakter, to jedinečné, co se uvnitř mě skrývá,“ říká při 
loučení Čang. „Musíme se vidět znovu.“

Chci svůj život zpět
Do svého prvního a zatím jediného zaměstnání – na útvar lo-
gistiky v ropném kolosu – nastoupil Čang po dokončení stu-
dia před několika měsíci. Pochází z bohatší pekingské rodiny, 
jeho otec kdysi žil a pracoval ve Spojených státech. Právě lidé 
jako on za dvacet třicet let zaplní vedoucí pozice čínské po-
litiky a byznysu. Budou elitou Číny roku 2040. V době, kdy 
budou mít čínští politici větší slovo než dnes při utváření glo-
bálních obchodních pravidel a při řešení mezinárodních di-
plomatických krizí. Čínské koncerny a fondy budou vlastnit 
firmy na celém světě, i v Evropě. Lidé jako Čang pak budou 
mít velký vliv také na naše životy, tak velký, jako má dnes jen 
elita ze Spojených států a z Evropy. Jací jsou tito dvacátníci, 
kteří znají Mao Ce-tunga a kulturní revoluci jen z vyprávění 
rodičů a z internetu a narodili se už v kapitalistické Číně? Jaké 
názory mají lidé, kteří budou formovat Čínu zítřka?

„Většinou vnímáme nové věžáky, továrny a dálnice, ce-
lou tu materiální podobu modernizace, která do  Číny 
vtrhla,“ vypráví Gilbert van Kerckhove, belgický konzul-
tant, který v Pekingu žije od chvíle, kdy se Čína začala ote-

vírat světu, „jenže úplně stejně radikálně se v minulých letech 
změnila celá čínská společnost a na mladých lidech je to vidět 
nejlépe.“ Generační proměnu Gilbert dokresluje vtipem, který 
koluje Pekingem: „Kdo se narodil před rokem 1960, ten byl 
otrokem státu. Kdo se narodil po roce 1960, ten byl otrokem 
peněz. Až ten, kdo se narodil po roce 1980, přestal být otro-
kem a stal se opravdu lidskou bytostí.“

V Pekingu roku 1980, do kterého Gilbert poprvé přijel, 
prý nebyly žádné bary či restaurace. Večery tehdy trávil v je-
diném hotelovém baru, kde se malá komunita cizinců pra-
videlně opíjela. Dnes lidé večeří a popíjejí prakticky v ka-
ždé ulici, nedaleko Gilbertova bytu například každý večer 
pulzuje populární diskotéka „zlaté mládeže“ Mix. Klub 
stojí ve stejném areálu jako budovatelský Dělnický stadion, 
parkuje před ním několik Audi A8 a aerodynamické vozy 
od firmy Porsche. Jejich řidiči se uvnitř klubu vlní do rytmu 
s dívkami oděnými do svůdných drahých šatů. Otevřenost, 
se kterou mladí Číňané utrácejí peníze, pijí alkohol, flirtují, 
navazují krátkodobé romance, by prý před dvaceti lety ne-
byla možná.

Lidé narození po roce 1980 představují takový zlom oproti 
minulosti, že jsou Číňané debatami o generačních propastech 
přímo posedlí. Každý se dlouze rozpovídá o rozdílech, které 
dělí dnešní třicátníky od dvacátníků, dvacátníky od puber-
ťáků. Internetová fóra jsou prý plná mezigeneračních hádek 
a všichni se shodnou na jedné věci: hospodářský rozvoj je tak 
extrémně rychlý, že společnou řeč pouze stěží nacházejí i stu-
denti, které dělí třeba jen pět let života. Pětadvacátníci říkají, 
že nerozumějí slangu dvacetiletých, kritizují jejich způsob zá-
bavy, odsuzují jejich nespoutané mravy.

Jasno v těchto debatách mají ti starší, jako například Gil-
bertova čínská manželka. „Dvacátníci jsou rozmazlení. Už 
nic nevydrží, nic nevytrpí. Hned naříkají a stěžují si,“ vy-
světluje Pin Sun. Vidí to prý také na dětech svých kamará-
dek, které se i v pětadvaceti nechávají živit od rodičů, protože 
nesnesou vysokou pracovní zátěž. „Tahle generace není jen 
produktem hospodářského boomu, ale také politiky jednoho 
dítěte, kterou vláda před třiceti lety zavedla. Jsou zvyklí být 

středobodem vesmíru, pečo-
vali o ně oba rodiče i všichni 
čtyři prarodiče.“

Není to jen v každé kultuře 
běžná kritika mládeže. Vyšší 
nároky mladých Číňanů totiž 
mohou nalomit hospodářský 
model, který Číně zajistil růst 
posledních třiceti let. Ten byl 
založený na ochotě lidí dřít 
déle než dvanáct hodin denně 
za nízkou mzdu, bez nároku 
na volný čas a na zábavu. Byl 
založený na  ochotě pracov-
níků odepřít si životní ra-
dosti, vzdát se svých soukro-
mých snů.

nejsme jako 
dnešní třicátníci, 
kteří se obětují 
pro firmu. 
chceme být 
šťastní.
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Touha mladých lidí „vzít si zpět své životy“, jak by to nazval 
Čang, teď nejvíce ohrožuje tovární haly jihovýchodní Číny. 
Tedy místa, ve kterých čínský hospodářský boom začal a kde 
pracují desítky milionů migrujících dělníků z čínského vnitro-
zemí. Vlna sebevražd dělníků například loni v létě ochromila 
obrovskou továrnu firmy Foxconn v Šen-čenu, v níž skoro půl 
milionu lidí vyrábí přístroje firmy Apple. Životy si brali děl-
níci, kterým bylo méně než třicet let a nebyli schopní vydržet, 
co bez reptání vydrželi jejich rodiče. Manufaktury Hondy se 
zase v létě musely vypořádat s nebývalými stávkami a také v je-
jich čele stáli ti nejmladší zaměstnanci.

 „Na rozdíl od předešlých generací dělníků nezažili hlad. 
Jsou otevřenější, citlivější, znají lépe svá práva. Nestačí jim 
vydělat si peníze na dům a pak se vrátit na venkov a farma-
řit. Oni už ani farmařit neumějí a nechtějí,“ říká v Šen-čenu 
sociolog Liou Kchaj-ming, který se situací migrujících děl-
níků zabývá. Manufaktury už na novou situaci reagují: zvy-
šují platy, přesouvají výrobu do vnitrozemí a do jiných jiho-
asijských států.

Bohatnutí země zkrátka vytvořilo generaci, která už má 
vyšší očekávání od života, než jaká mívali Číňané v minu-
losti. A není vůbec jisté, že se komunistické straně podaří tato 
očekávání naplnit. Politici toto riziko dobře znají, a zřejmě 

i proto v posledních letech – navzdory příznivým hospodář-
ským statistikám – stoupá zápal, se kterým cenzurují internet. 
Nedávno například blokovali informace o tisíce kilometrů 
vzdálené vzpouře nespokojených mladých Egypťanů. Zatím 
je ale v Číně snazší potkat příslušníky mladé elity, kteří mají 
pro svou vládu pochopení a myslí si, že je v zájmu stability 
potřebné vzdát se některých práv. Patří k nim i sedmadvace-
tiletý Jet, jenž v těchto týdnech nastupuje do své nové práce 
ve firmě Louis Vuitton.

Mravenci v Pekingu
„Je to tak. Máme už pohodlný život, a proto můžeme naplňo-
vat své sny. Ne jako starší generace, pro které byly jejich sny 
luxusem, jehož se musely vzdát,“ říká Jet, který ve své nové 
práci spojuje své dvě záliby – módu a společenský život. Pro 
výrobce luxusních kabelek Louis Vuitton bude organizovat 
společenské akce.

Jet vypadá na první pohled jinak než většina jeho vrstev-
níků. Nekupuje si oblečení vystavené ve výkladních skříních 
nových obchodních domů, ale mnohem osobitější módu. 
Ve svém elegantním starším kabátě, svetru a barevné ko-
šili by dobře zapadl ke stolům všech vkusných evropských 
kaváren.

Mao Ce-tunga a kulturní revoluci už mnozí znají jen z vyprávění rodičů a internetu. (vstup do Zakázaného města v Pekingu)
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„Je to jeden z výsledků studia v Evropě. My, kdo jsme žili 
v cizině, si dáváme mnohem více záležet na originalitě,“ tvrdí 
precizně diskutující muž, který studoval ekonomii pět let 
v Edinburghu a rok v Paříži. Patří k rychle rostoucímu po-
čtu mladých Číňanů, kteří odcházejí na univerzity do Ev-
ropy a do Spojených států. Jejich počet se momentálně pohy-
buje v řádu stovek tisíc, některé odhady hovoří až o milionu. 
Do ciziny je posílají hlavně bohatší a vzdělanější rodiče, kteří 
na zahraniční studium potomků vydávají velkou část svých 
úspor. „Bylo to přání mého otce, který si myslel, že pak budu 
mít větší šanci najít dobrou práci,“ potvrzuje Jet rozšířenou 
nedůvěru vůči místním univerzitám.

Tato nedůvěra je podle všeho oprávněná. Jet, který bě-
hem EXPO v Šanghaji pracoval pro britský pavilon, si všiml, 
že o práci vždy soupeří jen s dalšími bývalými studenty zá-
padních univerzit. Absolventi čínských škol, pokud nemají 
diplom z  několika elitních univerzit, prý stěží dosáhnou 
na nejzajímavější posty. Potíže absolventů čínských univer-
zit potvrzují i všichni oslovení zahraniční zaměstnavatelé, 
například výše citovaný Gilbert van Kerckhove.

„Zrovna jsem někde četl, že přes milion loňských absolventů 
nenašlo práci, firmy si přitom stěžují na nedostatek kvalifiko-
vaných pracovníků. Z toho je zřejmé, že mladí lidé dostávají 
neužitečné vzdělání,“ říká belgický konzultant. „Když najímám 
mladé zaměstnance, tak jsou strašně sebevědomí. Ale mluví 
tak špatně anglicky, že je nemůžu nechat psát e-maily. Neu-
mějí pořádně hledat na internetu a nedokážou třeba stručně 
shrnout hlavní body nějakého jednání. Buď mi řeknou nějaký 
svůj povrchní dojem, anebo schůzku skoro celou převypráví. 
Jsou sebevědomí, mají velké plány, ale nakonec se neuplatní. 
To vede k frustraci, která může být nebezpečná. Může se vy-
bíjet v nacionalismu.“

Konkurenční tlak se přitom stále zvyšuje. Ještě před de-
seti lety nacházel uplatnění každý vysokoškolák, firmy s nimi 
tehdy běžně uzavíraly smlouvy ještě během studia. Dnes se 
o pracovní místa bojuje a  lidé jako Čang zpočátku běžně 
vydělávají jen dva tisíce jüanů. Je to částka, která stačí jen 
k zaplacení nájmu, a mladí lidé tak zůstávají do třiceti let 
závislí na finanční pomoci rodičů. Do některých starých 
pekingských čtvrtí se teď například koncentrují takzvaní 
„mravenci“ – absolventi méně prestižních univerzit, kteří 
navzdory vysokoškolskému vzdělání nemohou najít stálé za-
městnání, a žijí proto v permanentní nejistotě.

Právě reforma školství bude v příštích letech jednou z nej-
větších výzev čínských politiků. Pokud chce strana vycho-
vat odborníky, jež podniky potřebují, bude muset podporo-
vat kreativnější, kritičtější myšlení žáků a studentů. Nikdo 
přitom ještě neprokázal, že je takové otevřené, kritické škol-
ství vůbec dlouhodobě slučitelné s autoritativním režimem.

Misionáři rozumějí Tibetu
„Po návratu z Evropy jsem cítil velkou bariéru a stýkal jsem 
se hlavně s dalšími navrátilci,“ říká Jet. „Nemohl bych třeba 
pracovat v čínské státní firmě. Vládne v ní přísná hierarchie, 
musíte se účastnit různých pitek s nadřízenými, jejich firemní 

kultura vás úplně pohltí. Radši budu pracovat pro zahraniční 
koncern, i když tam je třeba ještě delší pracovní doba.“

Jiní mladí Číňané se zkušeností ze zahraničí o sobě často 
mluví jako o „přenašečích životního stylu“, který ze Západu 
do Číny přenášejí úplně stejně jako obyvatelé měst do vesnic, 
v nichž vyrůstali. Jet za příklad takové evropské inspirace 
považuje zálibu v charitě. S přáteli, vesměs také navrátilci, 
pořádají večírky a výtěžky ze vstupného věnují chudým ta-
lentovaným studentům z venkova, kteří byli přijati na přední 
šanghajské univerzity.

„Připadá mi, že jsme ochotnější riskovat,“ popisuje Jet 
možné společné znaky těch, kdo studovali na Západě. „Do-
kážeme také lépe jednat s lidmi a mnohem více oceňujeme 
odlišnost mezi jedinci. I proto jsme tolerantnější k názo-
rům jiných.“ V podstatě ale nemá jiné názory než vrstev-
níci, kteří z Číny nikdy nevycestovali. „O Tibetu a Tchaj-
-wanu si myslím to samé co naše vláda. Jsem ochotný si 
vyslechnout jiný názor Evropanů, ale nakonec si řeknu, že 
tomu stejně rozumím lépe, protože v Číně žiji,“ říká. Stejně 
klidným, racionálním tónem jako předtím o charitě hovoří 
také o své důvěře v současný režim. „Všichni vidíme, že se 
život zlepšuje. Musíme společně bojovat za dosažení na-
šeho cíle: stát se největší ekonomikou světa. Nepochybuji 
o tom, že to do dvaceti let dokážeme,“ míní Jet a s úplnou 
samozřejmostí dodá: „Desítky čínských měst budou za pár 
let tak kosmopolitní, jako je dnes Šanghaj. A Šanghaj bude 
mít ve světě stejné postavení, jako má dnes Londýn nebo 
New York. Jen bude mít lepší metro, vlaky a vlastně celou 
infrastrukturu. Nebudou mít sice takové kouzlo, takové 
příběhy jako historická místa třeba v New Yorku, ale bu-
dou kvalitnější.“

Delší cesta Čínou však vede spíše k  pochybnostem 
o těchto předpovědích nastávajícího „čínského století“. Čína 
sice bude dále dohánět náskok Západu, ale zblízka vypadá 
mnohem zranitelněji a méně efektivně než při pohledu z Ev-
ropy. Země se bude muset nejprve vypořádat s propastnou 
nerovností mezi východním pobřežím a vnitrozemím, její 
ekonomika bude muset zvládnout přechod z laciné pásové 
výroby na  vyšší, sofistikovanější úroveň a  lépe fungovat 
bude muset spousta jemných detailů, které se příkazy shora 

ordinují mnohem obtížněji 
než stavba železnic a  mra-
kodrapů. S  Jetem však tato 
reportérova skepse nepohne.

Stejně optimisticky se 
mladý organizátor večírků pro 
Louise Vuittona vypořádává 
i s politickými tahy čínského 
režimu – například s cenzu-
rou. „Je to pro naše dobro,“ 
komentuje Jet například zá-
kaz Facebooku a  Twitteru, 
jímž vláda před časem na-
štvala mladé, politicky apa-
tické lidi, kteří se dnes musí 

My, kdo jsme 
žili v cizině, 
si dáváme 
více záležet 
na originalitě.
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Práce chudých přistěhovalců z venkova do velkoměsta. (čchung-čching)

hodina tělocviku na univerzitě v čchung-čchingu.
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složitě připojovat přes zahraniční servery. Nedá se samo-
zřejmě vyloučit, že při setkání s cizincem, kterého vidí poprvé 
v životě, neříká Jet svůj skutečný názor. Žádná vystrašenost 
z politické policie a represí z něj ale nevyzařuje, hovoří stejně 
přesvědčeně, jako když reflektoval svůj pobyt v Evropě: „Lidé 
tady nejsou na takové úrovni jako na Západě, většina je ještě 
velmi nevzdělaná. Volný tok informací by byl nebezpečný. 
Lidé by věřili různým lžím, nechali by se snadno zmanipu-
lovat populisty, snadno by to vedlo k nepokojům a těch Čína 
v minulém století zažila až moc.“

Jet přitom nepochybuje o tom, že právě dnešní mladí lidé 
cenzuru uvolní. „Naše generace tahle omezení zruší. Jsem si 
jistý, že země bude jednou svobodnější, až jí budou vládnout 
moji vrstevníci. Ale musíme počkat na to, až budou lidé vzdě-
lanější a budou umět s informacemi zacházet,“ vysvětluje bě-
hem setkání v kavárně Starbucks, kde však také zdůrazní, že 
ho politika vlastně nezajímá. Je to prý až to poslední téma, 
o kterém by si u kávy s přáteli povídal.

Vzduch v mém obýváku
Hlavní bitevní linií mladých lidí není boj o demokracii, k níž 
jsou zatím nedůvěřiví. Prioritou je pro ně omezení moci míst-
ních mafií, zajištění vlády práva, rovnosti před zákonem. Ni-
kdo z mladých Číňanů na schůzkách nepochybuje o tom, že 
země bude za dvacet let svobodnější než dnes, jen prý ten 
vývoj bude velmi pomalý: „Nevím, jak vyřešíme náš tisíci-
letý problém. Tím je schopnost umožnit v systému existenci 
kritických hlasů, naše generace tenhle problém vnímá. Ale 
na víc než na pomalé změny směrem k transparentnější spo-
lečnosti se asi nezmůžeme, pokud tedy nepřijde velká krize. 
Nikdo teď nemá chuť bojovat, půjdeme ve stopách předků. 
Čínská kultura je strašně silná, těžko se mění,“ říká napří-
klad dvacátník Cung-ťia pracující v prestižní evropské kon-
zultantské firmě.

Není ale možné popsat, co si skutečně o budoucnosti své 
země myslí většina mladých lidí. Dvacátníků dnes v Číně 
žije přes sto padesát milionů a popisovat jejich svět je stejně 

obtížné jako snažit se zachytit v jednom článku názory třeba 
poloviny Evropy. Součástí čínského „osvobození otroků“ je 
přitom také jev, který v západní Evropě probíhal především 
v minulých padesáti letech, a to diverzifikace společnosti. 
Vzniká stále více mládežnických subkultur, které vyznávají 
odlišné životní styly a světonázory. Země a její metropole 
jsou přitom tak velké, že o sobě tyto subkultury často vzá-
jemně vůbec nevědí. Názorový rozptyl mladé generace ilu-
struje jedna pekingská večeře se čtyřmi příslušníky mladé 
elity.

Wang, mladá novinářka z anglicky psaného deníku China 
Daily, na ni přivádí tři přátele. Čchenga, který kdysi studo-
val v americkém státě Arizona a v norském Tromsø a teď 
pracuje na úřadě zprostředkovávajícím zahraniční stipendia. 
Lan, která je zaměstnána v elektrárenské společnosti a pra-
covně už navštívila Afghánistán a Kašmír. Tüan, jež se živí 
jako tlumočnice.

„Myslel jsem si dříve, že mě Evropané a Američané ne-
budou mít moc rádi. Ale pak jsme spolu skvěle vycházeli. 
Jeden americký kamarád mě letos přijede dokonce navštívit 
a pojedeme spolu do Tibetu,“ vypráví Čcheng, který si už ži-
vot bez cestování neumí představit. „Přihlásil jsem se v Ari-
zoně do turistického oddílu. Chodili jsme po horách a pra-
covali tam jako dobrovolníci – zpevňovali jsme turistické 
stezky,“ pochvaluje si zahraniční zkušenost, na které ho prý 
jen iritovala „nevzdělanost mladých Američanů“.

„Já jsem tak snadno nezapadla. Bylo pro mě těžké si zvyk-
nout na to, že s učiteli se musí diskutovat, že v debatách ne-
záleží na tom, jestli jste zkušený, nebo nezkušený. Cítila jsem 
se na začátku strašně osaměle a měla tak aspoň čas o sobě 
více přemýšlet,“ vypráví Wang, která také studovala dva roky 
ve Spojených státech. „Naučila jsem se tam asi hlavně více 
vnímat emoce, mezilidské vztahy už neberu tak prakticky 
jako dříve. Na druhou stranu jsem v Americe cítila velkou 
neúctu ke starým lidem. To mi hodně vadilo.“

Lan ji ale neposlouchá ani nic neříká. Půjčila si od Tüan 
iPhone a mlčky na něm hraje digitální hru. Zvedla od ní oči 
jen ve chvíli, kdy si objednala večeři, a teď už zase soustře-

děně ťuká prsty na dotykový 
displej. Jen občas hru přeruší, 
napíše nějakou zprávu na čín-
skou verzi Twitteru a  hraje 
dál. O  stavění elektráren 
v  Kašmíru a  Afghánistánu 
nepoví nic, stejně jako ne-
řekne žádný názor na dnešní 
Čínu. Na rozdíl od osmadva-
cetileté Tüan, jež své názory 
projevuje tak sebejistě, že se jí 
Čcheng ani Wang nepokou-
šejí odporovat.

„Já na  Západ jezdit ne-
chci,“  říká Tüan,  „mně 
místo horského vzduchu ně-
kde v Arizoně stačí vzduch 

Máme už pohodlný život, a proto můžeme naplňovat naše sny.  

(vchod do klubu v Pekingu)

nemáte se 
čeho bát, naše 
kultura je 
postavená na 
harmonii.
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v mém obývacím pokoji.“ Tüan vychvaluje „pět tisíc let sta-
rou čínskou kulturu, která nemusí odnikud nic přijímat, 
protože je sama dost silná“. A pouští se do evropského no-
vináře: „Co si o nás lidé v Evropě myslí? Vím, že nás nemají 
rádi a že nás novináři pomlouvají. Znám různé dokumenty, 
ve kterých Asijci vypadají jako barbaři.“ 

Argumenty, že nic jako jednotná „západní média“ nee-
xistuje a že evropská média nepracují v zájmu vlád, přitom 
na Tüan neplatí: ví o tom prý své. Budoucnost podle Tüan 
patří Číně, nicméně Evropané a Američané se nemají čeho 
bát: „Naše kultura je postavená na harmonii. Nikdy jsme ne-
napadali jiné mocnosti, chceme harmonii, a ne válku. To je 
pro vás velké štěstí,“ míní.

Schopní vpřed
Uběhly tři týdny a opět sedíme v podnikové kavárně ropné 
společnosti na bulváru Fu-sing-men. Čang má pořád stejně 
pevný stisk ruky, stejně ležérní úsměv i unavený tón. „Snad 
nejhorší je, že se musíš několikrát týdně opít se šéfy a s ob-
chodními partnery. Je to rituál, nesnáším ho, ale dělám 
ho,“ líčí. „Kdybych odmítl, tak by se hned všichni podivovali 
nad tím, jestli nejsem nějaký divný. Nedůvěřovali by mi, zni-
čilo by mi to kariéru.“

Co si Čang myslí o svých vládcích? „Děláme si z nich s ka-
marády srandu. Už na škole byly hodiny propagandy odpo-
činkové, nikdo je nebral vážně, ani učitelé. Ale rodiče nám 
pořád říkají, abychom o politice nemluvili. Mají strach, sami 
si během kulturní revoluce leccos prožili,“ říká a přiznává, 
že také nemá rád kritiku ze zahraničí: „Je to jako s dítětem. 
Sám své dítě kritizuješ, ale vadí ti, když o něm špatně ho-
voří tví sousedé.“

Čang vypráví, že se možná nakonec pro kariéru také obě-
tuje. Stejně jako jeho starší kolegové, jen s větším odporem. 
Tlak systému je prý příliš velký, nevidí jiný způsob, jak v sou-
časné Číně uspět. Vstoupil by kvůli tomu i do komunistické 
strany? Čang je pragmatik, tak jako prý skoro všichni mladí 
Číňané. „Samozřejmě,“ říká a nevnímá to jako rozpor se 
všemi předchozími stížnostmi, „bylo by to ocenění. Strana 
už přijímá jen opravdu schopné lidi. Členství by mi v životě 
pomohlo.“ X

Tento text je součástí seriálu Proměna Číny,  
který v Respektu vycházel v letech 2010–2011.

RESPEKT 7/2011

ve znamení betonu. (čchung-čching)
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Přehledný svět jednotných pravidel  

a jednotného oblečení. (Místní novináři  

míří na konferenci o terorismu)

foto Mar e k Šve h la
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respekt navštívil 
tajemné království 

saúdů
Mar e k Šve h la
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J
sou tu zakázaná kina, přitom satelit se stovkami 
programů je běžnou domácí výbavou. Muž nesmí 
na ulici oslovit cizí ženu, každý má ale mobilní te-
lefon, s nímž lze nerušeně flirtovat. Ženy nesmějí 
řídit auto, stále častěji však vedou svůj vlastní pod-
nik. Na dohled od nákupních center západního 
stylu se veřejně popravuje. Je klíčovým spojencem 
Západu a přitom také rodiště a základna jeho nej-

větších nepřátel. To všechno je Saúdská Arábie. Pořád jedna 
z nejtajemnějších a přitom nejvlivnějších zemí dnešního světa.

Ve světě nákupů
Je právě deset minut před osmou večer a na hlavní obchodní 
třídě v Rijádu je téměř prázdno. Po šestiproudé, na zdejší 
poměry spíš klidnější silnici projíždějí široká japonská nebo 
americká auta, obchody i restaurace jsou ale zavřené. Ne kvůli 
nočnímu klidu. Právě probíhá poslední, od rána pátá mod-
litba a zákon nařizuje na minutu přesně všechno zavřít, jinak 
hrozí vysoká pokuta. „Promiňte, jste muslim?“ ptá se ostraha 
jednoho z obchodních center cizince, který se rozhodl zhruba 
půlhodinovou přestávku přečkat na lavičce v pasáži. Po zamí-
tavé odpovědi ukazuje černý šerif k východu. Nevěřící musí 
čekat venku na ulici.

Během několika minut je ale všechno jinak. Mřížové ro-
lety letí vzhůru, obchody se plní zákazníky a auta se što-
sují u speciálních bankomatů, kde lze vybírat peníze přímo 
od volantu. V oblečení vládne černá a bílá. V černém chodí 
povinně všechny ženy – černý plášť až na zem doplňuje po-
vinný šátek. Většina má i nikáb, tedy zakrytí obličeje. Pro 
muže takové předpisy nejsou, stejně ale všichni nosí dlouhé, 
většinou bílé košile a arabské šátky svých předků. Se zákaz-
níky se do obchodů vrací také mravnostní policie mutawwa, 
pro cizince těžko rozpoznatelní muži v civilu, kteří hlídají, jak 
jsou ženy oblečené nebo jestli se zjevně cizí muži a ženy mezi 
sebou nebaví. To všechno se však hlídá mnohem více venku 
na ulici nebo v malých obchodech. Velká obchodní centra 
jsou vlastně oázou volnosti v mezích zákona. Tady nakupují 
ženy samy s dětmi, zatímco na ně venku čeká auto s řidičem 
nebo taxík. Za peníze z vlastních kreditních karet si mohou 
koupit kosmetiku a evropské moderní oblečení určené domů, 
do soukromí své rodiny. Mohou si tu koupit i DVD s posled-
ními hollywoodskými trháky, všemožnou hudbu nebo zá-
padní ženské časopisy, byť je nutné počítat s tím, že některé 
fotky jsou začerněné fixem nebo je prodavači rovnou pre-
ventivně vytrhali. Policie je namátkově kontroluje a náznak 
odhaleného ženského těla či třeba článek o báječném životě 
singles může trestat pokutou. V obchodním domě se mohou 
také zastavit na internetu, který je na stojanech přístupný 
bezplatně. Svět nákupů s relativní volností končí hodinu před 
půlnocí, všichni usedají do přistavených aut a zvolna pomíje-
jící dopravní zácpou se sunou k domovu.

Úžasná zkušenost
Navzdory modernímu vzhledu rijádských ulic a nevšednímu 
počtu na Západě vzdělaných lidí patří Saúdská Arábie stále 

k nejvíce uzavřeným zemím světa. Turistická víza prakticky 
nevydává a vstup povoluje pouze muslimským poutníkům 
směřujícím do Mekky, gastarbeiterům a obchodníkům. Na-
víc pokud už člověk vízum dostane, musí se mít na pozoru. 
Platí zákaz praktikovat jiné náboženství než islám, takže je 
třeba vyloučeno přivézt si s sebou Bibli. Platí zákaz fotogra-
fovat na ulici. Bedekry a nezvykle důrazné pokyny z amba-
sád upozorňují muže, aby se na ulicích vyvarovali jakéhokoli 
kontaktu s místními ženami. Ženy-cizinky se musí přizpůso-
bit ještě o poznání více: nosit předepsané oblečení, chovat se 
nenápadně, peníze vybírat jen u ženských bankomatů, v re-
stauraci sedět jen ve vyhrazeném oddělení nebo raději vůbec 
ne. A myslet na to, že v Saúdské Arábii jsou muži a ženy dvě 
vzájemně oddělené skupiny lidí.

S tímhle výhledem přijela před dvěma lety do Rijádu i Eva 
Bradová, která využila služeb zprostředkovatelské agentury 
a přijala v jedné ze zdejších nemocnic práci zdravotní ses-
try. Hodnotí-li dosavadní život, kdy se pohybuje především 
na lince nemocnice–cizinecké městečko, převládají u ní zcela 
dobré dojmy. Ve špičkově vybavené nemocnici zvládla odbor-
nou angličtinu i americký systém léčby s přísnými zdravot-
ními postupy a mnohem větší mírou samostatnosti. Také si 
zvykla žít v areálech chráněných samopalníky. „Necítíme se 
tu nebezpečně, každý den chodím ven, mohu využít autobusy, 
které nás vozí nakoupit. Povinné černé oblečení mi vůbec ne-
vadí. Naopak je to celé úžasná životní zkušenost.“

Saúdská Arábie, nejkonzervativnější muslimská země, se-
bevědomý strážce odkazu svého rodáka proroka Muham-
mada a rozhodující hráč na trhu se strategickou ropou, byla 
dlouho považována za pevného spojence Západu. Sice kriti-
zovaným za porušování lidských práv či neexistenci demokra-
tických institucí, jako jsou politické strany nebo parlament, 
ale také dostatečně mocným, než aby jej šlo ze západních 
pozic jen tak snadno poučovat a umravňovat. Po odhalení 
detailů teroristického útoku na Ameriku z 11. září 2001 ale 
oběhla svět jedna hodně nepříjemná zpráva. Patnáct z devate-
nácti útočníků byli občané saúdskoarabského království. Na-
jednou pominulo kouzlo, z Arabie Felix, jak se jižní Arábie 

kdysi nazývala, se stalo rodi-
ště Usámy bin Ládina a místo 
vzniku militantního wahhá-
bismu, islámské odnože, která 
je nejen ideologií teroristů, ale 
také dominantní nábožen-
skou doktrínou saúdského 
státu. Tohle všechno vytváří 
rámec pro vtíravou otázku, 
jak to vlastně s tím západním 
spojenectvím v Saúdské Ará-
bii je.

Nevolejte mým sestrám
Je středa odpoledne a po jedné 
z dálnic v centru Rijádu se po-
malu sune nekonečná kolona 

Obchodní  
centra jsou oázou 
relativní volnosti: 
tady ženy nakupují 
samy, zatímco 
venku  
na ně čeká auto  
s řidičem.
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aut. Jedno z nich, luxusní béžový opel s koženými sedačkami, 
řídí mladý muž v tradičním saúdskoarabském oblečení a čer-
ných brýlích. Abdulazíz Al Jeraisy (22) jede právě z přednášek 
na státní univerzitě, kde studuje medicínu. Jede svým autem, 
jak jinak, do malých a špinavých autobusů používaných jiho-
asijskými dělníky ještě nikdy nevstoupil a jiná hromadná do-
prava v třímilionovém Rijádu nejezdí. Auto mu podobně jako 
téměř všem jeho spolužákům zaplatili rodiče, stejně jako pří-
ležitostné cesty do Evropy, kam se ze zvědavosti čas od času 
vydává. „Otec podniká ve stavebnictví, ale nejsme žádní bo-
háči, spíš něco jako střední třída,“ poznamenává, když zasta-
vuje u třípodlažního domu obehnaného vysokou zdí. 

Abdulazíz není žádný radikál, obdivuje ekonomický 
úspěch západní Evropy a rád do ní jezdí, má tam přátele. 
O útoku 11. září mluví jako o zločinu: „Terorismus nemá 
oporu v Koránu, Usáma převrací islám vzhůru nohama.“ 
V polovině února patřil mezi ty, kteří se zúčastnili vůbec 
prvních komunálních voleb v jeho zemi, a na plány moder-
nizovat politický sytém a vůbec život v království přikyvuje. 
Pokud bude patřit budoucnost Saúdské Arábie lidem, jako je 
on, může Evropa klidně spát, i když není zrovna příkladem 
pokroku. „Neměl bych problém, kdyby ženy dostaly právo ří-
dit auto, na velbloudu ale také jezdili pouze muži a s auty je 
to stejné,“ říká tichým hlasem. Volby do králova poradního 
sboru, tzv. šúry, by sice uvítal, její přeměnu na klasický parla-
ment si však nepřeje. „Dnešní systém mi vyhovuje. Královská 
rodina je uzpůsobena vládnutí, dělají to dobře.“ 

Podobně mluví o případném volebním právu žen. „V bu-
doucnu je to možné, ale musí se to zvážit. Ve Švýcarsku taky 
dostali napřed hlasovací právo muži a ženy až za několik de-
setiletí.“ Jaké nevýhody by mělo podle něj okamžité udělení 
volebního práva ženám? Taková otázka obvykle naráží na ne-
pochopení. Slovo změna má v nejkonzervativnější arabské 
zemi zcela jiný význam než třeba ve středu Evropy, kde se 
všechno mění co dvacet let. „Nepotřebujeme, aby nás někdo 
měnil, změníme se sami, až budeme chtít. My si žijeme svým 
tempem.“ To platí i v jeho soukromém životě. Za dva roky, 
až dostuduje, si bude hledat místo v nemocnici a také man-

želku. Buď si nějaké všimne sám, nebo jej upozorní sestry, 
matka nebo dohazovačky. Pak se musí sejít otcové, všechno 
dohodnout, pak znova otcové už v přítomnosti budoucích 
manželů, a až padne slib sňatku, tak spolu mohou začít mluvit 
o samotě i novomanželé. „Taková je tradice,“ říká Abdulazíz. 
„Od té doby, co máme telefony, vyměňují si někteří tajně čísla 
a pak si mohou mimo kontrolu rodičů volat, já to ale nedě-
lám. Proč? Také by mi nebylo příjemné, kdyby někdo tajně 
volal mým sestrám.“

Othman Abahussein je jedním ze šéfů firmy obchodu-
jící se zdravotnickými potřebami a sám sebe řadí mezi jed-
noznačné příznivce modernismu. Jeho nadřízenou je žena, 
zřejmě nejznámější saúdská podnikatelka Lubna Olayanová, 
která v minulosti šokovala na ekonomickém fóru v Džidě tím, 
že si během svého vystoupení nevzala šátek. Pan Abahussein 
s tím problém nemá, stejně jako s tím, že by měl ve své firmě 
pracovat dohromady s ženami. „V byznysu to nejde oddělo-
vat, chce to však čas,“ poznamenává. Zatím tedy jeho šéfová 
a další zaměstnankyně sedí v jiné budově a setkávají se jen 
na přesně plánovaných poradách. I on se na saúdskoarab-
skou definici pokroku dívá skrze možnost volit své zástupce 
v parlamentu a zrušení přísných pravidel pro pohyb žen. „Pro 
naši rodinu už to ani neplatí, manželka pracuje v nadaci, má 
svoji kreditní kartu, auto a řidiče, jezdí ven, kdy chce. Stát už 
hodně v ostražitosti polevil, teď je nesvoboda žen hodně věcí 
rodin.“ Nad otázkou, kde tedy leží hranice, za které už určitě 
nechce jít, má však jasno. „Pro mě je nicméně nepřijatelné žít 
jako v Evropě bez manželství. Ani nechci, abychom dopadli 
jako v Emirátech, kde se prodává alkohol. Tomu musíme za-
bránit a k tomu je naše náboženská policie dobrá. Rozhodně 
se má ale chovat slušněji k cizincům a místo křiku pomalu 
vysvětlovat, že tady máme jinou kulturu.“

Faisal Aldamer pracuje jako ekonomický poradce na jed-
nom z vládních úřadů. Jeho názory jsou také na saúdsko- 
arabské poměry nezvykle liberální. Horuje pro všeobecné vo-
lební právo, ženy za volantem a zřízení parlamentu, který by 
rozhodoval o nových zákonech. Sám sebe nazývá sekulárním 
muslimem. To neznamená, že by snad prosazoval cosi jako 
odluku státu od náboženských struktur, to si tady, v domo-
vině proroka Muhammada, snad ani nikdo neumí představit. 
V tomto případě hlas pro „sekularismus“ znamená hlas pro 
možnost praktikovat i jiné víry než islám. Netradičnost pana 
Faisala se projevuje také tím, že před návštěvou z Evropy 
neschovává svoji manželku a dvě dcery kamsi do domu, ale 
normálně je představí. Všichni mluví anglicky, oba manželé 
studovali v Americe a Británii. Dcery, doma oblečené zcela 
po západním způsobu do džínsů a triček, mluví o své neo-
chotě zakrývat si obličej a také plánech studovat v Německu 
medicínu. „Chtěl bych, aby si vybraly samy, a Německo je 
jejich nápad,“ říká pan Faisal. „A že neumějí německy? Tak 
se přece naučí.“

Pilotkou u prince
V Saúdské Arábii sice proběhla velká ekonomická moderni-
zace, čile se podniká, obchoduje, cestuje do zahraničí, infor-

Město, které se vám nepřizpůsobí. (rijád)
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mační technologie se rozvíjejí podobně rychle jako na Zá-
padě. Nic z toho však nemělo vliv na sekularizaci státu. Civilní 
ústava neexistuje, vše je postavené na islámském právu – šaríi. 
Vláda kompletně kontroluje náboženský život obyvatel a vše 
se posuzuje z obecně islámských pozic – situace žen, dodržo-
vání lidských práv, terorismus.

Ahmad Turkestani by možná na první pohled u mnohých 
Evropanů plnil představu o vzhledu hlavního klíčníka v Usá-
mově jeskynním úkrytu Tora Bora. Zpod šátku pod čer-
nýma očima a hustým obočím roste dlouhý naježený plno-
vous, který prozradí výraz ve tváři až při širokém úsměvu. 
Ve skutečnosti jde o profesora masové komunikace na rijád-
ské univerzitě a člena Národní asociace pro lidská práva, rok 
fungující nevládní organizace. Absolventa americké univer-
zity, a jak říká, milovníka Ameriky. Debata s tímto mužem 
dobře prozrazuje, kde Saúdští Arabové, byť velmi naklonění 
modernizaci, vidí limity své lidskoprávní mise. „Západní 
kritéria lidských práv nejsou a nemohou být jediným stan-
dardem a my bychom neměli být posuzováni podle západní 
úrovně,“ vysvětluje Turkestani. „Přestat s trestáním homose-
xuality? To nejde, islámské právo projevy homosexuality za-
kazuje. Měli bychom být ale tolerantní a vymáhat toto naří-
zení pokud možno nerigidně.“ Podobně pan Turkestani mluví 
také o dalších tématech: Zrušit zákaz jiných náboženství? 
Jsme stoprocentně muslimská země, jinou víru nedovolují zá-
kony. Svoboda slova? Jen v rámci šaríi. Zavedení parlamentní 
demokracie? Ano, ale krok za krokem. Teď byly komunální 
volby, mluví se o volbách do šúry. Volební právo pro ženy? 
Já osobně jsem pro, islámské zákony to nezakazují, pro část 
společnosti je to ale zatím neakceptovatelné ze sociálních dů-
vodů. Naši lidé potřebují čas ke změně názoru. Pak si vytvo-
říme vlastní tvář demokracie. – Tak v kostce vypadá debata 
s mužem, který v Saúdské Arábii stojí jasně na liberálních 
pozicích a jehož organizace sleduje násilí ve věznicích, hlídá 
spravedlivé rozhodování justice, kritizuje domácí násilí.

Paní Salwa Shakerová je známou saúdskoarabskou tele-
vizní a rozhlasovou novinářkou a jednou ze čtyř žen, které 
se ve státní televizi na obrazovce objevují. Nutno říci, že není 
zrovna typickým úkazem zdejší společnosti. Když s ní v roce 
1982 televize sepisovala smlouvu, byla vůbec první ženou 
před kamerou. Napřed ji v její práci podporoval otec, poz-
ději její manžel, profesí televizní herec. Nyní má pravidelné 
ranní nebo večerní pořady, kde se svými hosty řeší různá 
ožehavá témata, naposled problém rozvodů z pohledu žen. 
I když je paní Shakerová velkou kritičkou izolace saúdských 
žen, stížnosti na samotný fundament společnosti, islámské 
právo, od ní slyšet také nejsou. „Saúdskoarabské ženy nejsou 
svobodné. Nemohou cestovat do zahraničí bez svolení man-
žela, je pro ně těžké se rozvést. Pro řadu žen je též důležité 
mít možnost řídit auto. Také mi vadí, že do řady zaměstnání 
ženy vůbec nepřijmou. Museli by jim poskytnout oddělené 
prostory a nejsou na to zařízeni. Tohle se však mění, je to 
otázka několika let. Kritika ze Západu mi nicméně někdy 
vadí. Často neznají naši kulturu, naše tradice. Islám posky-
tuje ženám dostatečný prostor, je ale nutné se o to hlásit. Ale 

ženy neměly možnost číst o svých právech. Často nevědí, že 
mají právo dělit se s muži o všechno. Není snadné jim to sdě-
lit. Mnoho žen teď podniká, to je jednoznačně nový trend.“

Ona sama ostatně není zdaleka jediná veřejně známá 
osoba, která se snaží o osvětu. Princ Al-Valíd bin Talál, čtvrtý 
nejbohatší muž světa, velký zastánce modernizace, propagá-
tor zrušení zákazu pro ženy řídit auto, najal jako pilota svého 
soukromého letadla saúdskoarabskou ženu.

Jedu do Iráku, tati
Příjezdová dálnice k hotelu Marriote v Rijádu je přehrazena 
policejními zábranami. Policisté se samopaly nervózně na-
kukují do kabin zastavujících aut a pomalu je pouštějí dál. 
Vchod do hotelu je obklíčen samopalníky v kuklách a mo-
bilními rentgeny. Je začátek února a v Rijádu se rozbíhá kon-
ference o boji proti terorismu, kterou chce země potvrdit své 
spojenectví se Západem. „Jsme také obětí terorismu,“ hlásají 
velké tabule na chodbách hotelu a ukazují fotky z loňského 
útoku na rijádskou budovu ministerstva vnitra. Nápis není 
úplně od věci: za poslední dva roky je možné v Saúdské Arábii 
napočítat přes dvacet teroristických útoků, pravda převážně 
mířených na cizince. Odhadům počtu radikálů se sice všichni 
vyhýbají, podle některých analytiků ale může tvrdé jádro tvo-
řit nějakých pět set až dva tisíce aktivistů, plus zhruba něja-
kých šest set, kteří teď sedí ve vězení.

Existují indicie, že vláda bere tuhle věc vážně. Ve městech 
je více kontrol, více omezení provozu kolem vládních bu-
dov, ale také třeba zákaz volně chodit do královského paláce.  
Saúdskoarabský vládce se sice stále drží tradice a pořádá pra-
videlné audience svých „poddaných“, strach o bezpečí nic-
méně všechno mění. Někdy ovšem paradoxně k větší otevře-
nosti. Zatímco ještě loni saúdskoarabská ambasáda v Praze 
odmítala vydat jediné vízum pro novináře, začátkem února 
tak učinila bez problémů a do Rijádu odjelo šest českých žur-
nalistů. Nesmějí sice fotografovat na ulicích, mají přiděleného 

průvodce-hlídače a po opuš-
tění hlavního města jsou po-
licií vyzýváni k  rychlému 
návratu, jinak se ale mohou 
volně pohybovat po  městě 
a scházet se, s kým chtějí.

„Když si zdejší moc uvě-
domila, že i  ona je terčem 
teroristických útoků, snaží 
se přijít na to, proč tomu tak 
je, a něco dělat. Opravdu jim 
nelze upřít snahu,“ říká je-
den z diplomatů usazených 
v Rijádu. Vládnoucí moc si 
i díky pudu sebezáchovy uvě-
domila, že netolerance vůči 
křesťanům a Židům, dlouhá 
léta jeden z pilířů wahhábi-
smu, už není cesta k upevňo-
vání saúdskoarabského státu, 

česká zdravotní 
sestra splatí 
dluh agentuře za 
zprostředkování 
práce v saúdské 
arábii během 
měsíce, nepálský 
taxikář za dva 
roky.
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ale vlastně naopak: hraje do noty teroristům, kteří díky ne-
návisti, zhusta šířené oficiálními učebnicemi nebo imámy 
v mešitách, získávají nové stoupence. Byť to jde pomalu 
a těžko, vláda se začíná snažit trochu pozměnit učebnice, 
dohled nad školami či radikálními mešitami. Snahou snížit 
počet potenciálních rekrutů pro teroristy je třeba i program 
tzv. saúdizace pracovního procesu. Dostatek zahraničních 
pracovníků a vysoké příjmy rodičů totiž mladé lidi (přesnější 
čísla nejsou k dispozici) nenutí přijímat práci, v níž mají 
pocit podřadnosti. Zůstávají raději doma a volný čas tráví 
v mešitách a náboženských spolcích, často se silně protizá-
padním laděním. Vláda investuje do škol a rekvalifikačních 
kurzů a pokouší se tyto mladé lidi dostat do práce.

K boji proti teroristům vláda využívá i média a boom in-
formačních technologií. Po výbuších zosnovaných al-Káidou 
připravilo ministerstvo informací ve spolupráci se státní tele-
vizí pořad, v němž ukazovali sirotky po zabitých Saúdských 
Arabech s komentářem, že tohle nemohli udělat skuteční 
muslimové. Úředníci ministerstva informací také posílají e-
-maily mladým lidem, které mají vytipované jako potenciální 
radikály, a přesvědčují je o špatnosti teroristů. V rámci jed-
noho ze seriálů státní televize se například objevila směšná 
postava mladého teroristy. Tvůrci seriálu pak čelili výhrůž-

kám, nic se jim však zatím nestalo. Postup proti radikálním 
imámům přes média se ukázal i na jiném příkladě. Nedávno 
jeden z vlivných duchovních vyzýval věřící, aby jeli do Iráku 
bojovat proti Američanům. Zanedlouho volal duchovnímu 
jeho syn, pobývající zrovna v USA, že se rozhodl vyslyšet otce 
a odejít do Iráku také. Otec začal syna přesvědčovat, aby to 
nedělal. Vtip byl ale v tom, že syn chtěl otcovo zanícení pouze 
vyzkoušet a o všem pak pověděl novinářům. Ti o případu na-
psali a duchovní měl ostudu: cizí posílal na smrt, synovi v tom 
ale chtěl zabránit.

Saúdská Arábie však má velmi špatnou pověst země ne-
bezpečné pro cizince. Podepisují se na tom příklady jako ten 
z loňského léta. Zpravodajové BBC se po příjezdu do jedné 
z nebezpečných čtvrtí Rijádu dostali do palby mužů z kolem-
jedoucího auta. Za přihlížení kolemjdoucích zůstal kamera-
man ležet na zemi mrtvý a reportér těžce zraněný. Přitom 
se pohybovali s řidičem a tlumočníkem dodanými minister-
stvem informací. Případ se nevyšetřil, viníci nejsou známi. 
Případ se nesnažili rozmotat ani saúdskoarabští novináři, ta-
kový styl novinářské práce v této zemi není zvykem. I západní 
znalci saúdskarabských poměrů proto říkají, že pro člověka 
zvenčí je značně obtížné proniknout do toho, co stát skutečně 
proti radikálům podniká. Jisté je jen to, že něco se děje.

faisal aldamer je liberál, ovšem jak se sluší a patří, před focením si nasadí tradiční šátek. (vlevo jeho starší dcera, uprostřed posluhovačka)
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Dárek od Alláha
Učitel Radža Rupel z nepálského Káthmándú přijel do Rijádu 
před rokem a začal pracovat jako elektrikář. Vydělá za mě-
síc v přepočtu nějakých sto padesát eur čistého, tedy dvakrát 
víc než doma, pokud by tam sehnal slušné místo. Něco platí 
za malou místnost v ubytovně na periferii, kde s třemi dalšími 
Nepálci v provizorních podmínkách přespává. Polovinu z pe-
něz posílá domů, z další umořuje dluh u agentury, která mu 
práci sehnala. Zatímco české zdravotní sestry splatí dluh agen-
tuře během prvního měsíce, panu Rupelovi to potrvá dva roky. 
„Vadí mi, jak je tu život svázaný tolika pravidly, chci tu ale zů-
stat aspoň deset let. Pořád pracuju, skoro neutrácím a šetřím,“ 
poznamenává v hloučku svých krajanů, s nimiž se každý pátek, 
jediný den volna, schází na kus řeči v centru města.

V Saúdské Arábii žije šest milionů cizinců. Dělají ne-
jen dělníky, ale také taxikáře, prodavače, průvodčí, zkrátka 
všechno možné. V zemi pracují libanonští novináři, egyptští 
učitelé, indičtí počítačoví technici. Právě život Radži Rupela 
představuje temnější stránku saúdskoarabského blahobytu. 
Dělníci z jižní Asie mají do Rijádu a dalších měst poměrně 
snadný přístup, také však žádná zaměstnanecká práva a pře-
kvapivě malé platy. Díky nim země funguje, protože Saúd-
ští Arabové manuální práci neberou a raději žijí z podpory 
svých rodičů. Mohou si to dovolit, protože platy úředníků, 
učitelů a dalších státních zaměstnanců či vysoce kvalifiko-
vaných cizinců dosahují německé úrovně. I domorodci žijí 
často chudě, například beduíni či lidé z venkova nebo bez 
vzdělání, všem ostatním ale příjmy z ropy umožňují západní 
životní úroveň. 

Ten zázrak se stal koncem třicátých let, kdy britští ex-
perti přesvědčili krále vyprahlé země, aby souhlasil s geolo-
gickým průzkumem. Vyplatilo se, neboť dnes jsou to s při-
činěním Alláha Saúdští Arabové, kdo disponují největšími 
zásobami ropy na světě. Ložiska začala původně spravovat 
Američany spoluvlastněná Arabsko-americká společnost ne-
boli ARAMCO. V sedmdesátých letech se ale vláda s olejáři 
dohodla na převzetí firmy, která je dnes stoprocentně státní. 
To například znamená, že loni díky vysokým cenám ropy 
utržil státní rozpočet o třicet tři miliard dolarů víc, než se 
plánovalo. Část příjmů spotřebuje rozvětvená královská ro-
dina čítající přes deset tisíc členů. Zbytek se dělí mezi oby-
vatelstvo. Jak? Z velké části patrně tím, že se neplatí daně. 
Dále bezplatným školstvím (studenti naopak dostávají slušné 
kapesné), zdravotnictvím a důchody pro státní zaměstnance. 
Stát také poskytuje svým občanům velmi výhodné půjčky 
na nákup domu nebo rozjezd podnikání dokonce s minuso-
vým úrokem. Další cestou, jak podpořit místní byznysmeny, 
je to, že každý cizinec potřebuje k podnikání minimálně pa-
desátiprocentní saúdskoarabský podíl. Běžná středostavov-
ská rodina má tedy dům, několik aut, moderně vybavenou 
domácnost. Na dovolenou létá do Evropy. 

Muhammad nemá strach
V polovině prosince proběhla v Rijádu protirežimní demon-
strace svolaná exilovým Hnutím za reformu islámu v Ará-

bii. Tresty za takovou účast byly tvrdé – patnáct účastníků 
včetně jedné ženy bylo odsouzeno ke stu až dvě stě padesáti 
ranám bičem.

Právě podobné události jako by vracely řeči o nadějné cestě 
k modernizaci do bodu nula. Pokud ale mají optimisté pravdu, 
může i toto být jen poslední záchvěv starých časů. Možná ty-
pičtější obrázek nabízejí strážci Muhammadova odkazu kaž-
dému, kdo navštíví jejich šúru neboli panovníkův poradní sbor. 
Král Fahd jej ustavil v roce 1992 a nevybavil žádnými výkon-
nými pravomocemi. Jeho členové, z velké většiny akademicky 
vzdělaní lidé, se prostě scházejí a debatují. Teď jich je devadesát 
a v příštím roce se čeká rozšíření na sto dvacet. A pak možná 
přeměna v opravdový volený parlament, říkají optimisté. Kaž-
dopádně Saúdové jako by už chtěli být připraveni: v sídle šúry 
je už dnes připravený plně vybavený, nyní však prázdný jed-
nací sál pro čtyři sta šedesát šest poslanců. Jedním z nich by 
mohl být třeba Muhammad Bakr. Na Západě vzdělaný eko-
nom a pozdější privatizátor jednoho ze saúdských přístavů se 
stal členem šúry před čtyřmi lety a profiluje se tam jako moder-
nista. „Nemám o to strach,“ komentuje s úsměvem téma saúd-
skoarabsko-západního spojenectví. „Máme dnes ekonomickou 
sílu a potřebujeme klidné trhy pro naše zboží. Naši lidé chtějí 
klid, vzdělání a lepší život.“ X
RESPEKT 9/2005

I po jedenácti letech od našeho článku platí, že Saúdská Arábie je 
– mírně řečeno – zemí velmi pomalých změn. Parlamentní volby 
se stále nekonaly, v zemi nesmějí působit politické strany. Druhé 
komunální volby se odehrály v polovině municipalit v roce 2011 
a další v roce 2015 už ve dvou třetinách obcí. Vloni mohly poprvé 
volit a kandidovat také ženy, což je považované za velkou věc. 
I zvolené političky ale musí na radnice někdo dovézt, pořád totiž 
pro ženy platí zákaz řízení aut. 

Nadále vláda brutálně trestá jakýkoli veřejný nesouhlas se svojí 
politikou. Sedmnáctiletý Alí al-Nimr byl před čtyřmi lety zatčen 
za účast na protestech v rámci arabského jara. O dva roky později 
byl odsouzen k popravě, po níž má být bezhlavé tělo z rituálních 
důvodů ukřižováno. Amnesty International označila jeho pro-
ces za zmanipulovaný. Nejvyšší soud zamítl odvolání a al-Nimr 
nyní čeká na konečné slovo krále. 

Raíf Badáví, bloger a tvůrce webové stránky Free Saudi Li-
berals, byl zatčen za své kritické psaní také v roce 2012 a o dva 
roky později odsouzen k deseti letům vězení a tisíci ranám bičem. 
Bičování se má odehrávat po dvacet týdnů, každý pátek padesát 
ran. První dávku dostal loni v lednu, další pak byly z nejasných 
důvodů odloženy. Mluví se o chatrném zdraví Badávího. Za pro-
puštění obou mladých mužů se přimlouvají západní státníci. 

V Londýně usazená organizace Islamic Human Rights Com-
mission před třemi lety odhadovala, že v Saúdské Arábii může 
být až třicet tisíc politických vězňů. I za tímto šokujícím číslem 
lze vidět pozitivní informaci: Saúdští Arabové evidentně dávají 
najevo svoji nespokojenost. 



najisto
agentura

agentura-najisto.cz

Buďte vidět s účinnou
internetovou reklamou.

NAKOPNĚTE
SVÉ PODNIKÁNÍ

RS004728-38



Superb_AR_TE_Respekt_210x280.indd 1 17.03.16 13:31

RS
00

48
89


