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P ředmluva
Dva a tři čtvrtě milionu čtverečních kilometrů vodní plochy, oddělující i spojující Severní a Jižní Ameriku východně od Střední Ameriky, je podobným středomořím, jaké odděluje a spojuje Evropu, Afriku a Blízký východ. Geograficky, antropologicky, historicky i kulturně. Tomu moři se dostalo názvu
Karibské díky divokému a bojovnému národu Karibů, který se na jeho pobřeží i ostrovech objevil jen
nedlouho před příchodem Evropanů, objevujících svůj Nový svět, a zatlačil již před m zde usazené mírumilovné Arawaky. Ostrovům v Karibském moři se začalo říkat An ly, protože la nské ante
insulae znamená „pro ostrovům“ (tj. Kanárským a Azorským). Dělíme je na Velké An ly (Kuba,
Jamajka, Hispaniola, Portoriko) a Malé An ly, mezi nimiž rozlišujeme ostrovy Návětrné a Závětrné,
ačkoliv každá z angažovaných evropských zemí pochopila jejich dělení jinak. My se přidržíme dělení
anglického, podle něhož jsou Návětrnými ty, které leží mezi Trinidadem a Guadeloupe, a Závětrnými
ty severně od nich a rovněž venezuelské a nizozemské ostrovy při pobřeží Jižní Ameriky.
Severní a Jižní Amerika spolu v geologické minulos nesouvisely, žádná Střední Amerika neexistovala. Severní Amerika končila výběžkem Yucatánského poloostrova a dál už nebylo nic víc než voda.
Tak tomu bylo ještě před 80 miliony lety. Dno Tichého oceánu ve hře na přetlačovanou s oběma
americkými kon nenty vztyčilo na severu Kordillery a na jihu Andy, ale v prázdném prostoru mezi
nimi našlo dostatek místa, aby se sunulo dál k východu a odsouvalo před sebou dno rela vně menšího, a tudíž i slabšího oceánu Atlantského. Nejjižnější výběžky Yucatánu se tlakem toho pohybu
ohnuly a daly vzniknout Kubě a částem dalších ostrovů Velkých An l. Sopečné ostrovní oblouky,
jež jako součást dna připutovaly z Tichého oceánu, nakonec ucpaly prostor mezi Yucatánem a Jižní
Amerikou. Tak vznikla před 20 miliony lety Střední Amerika, i když souvislý pevninský most se objevil až před třemi a půl miliony lety. Čelo dna Tichého oceánu, teď už Karibského moře, postoupilo
mezi m hodně daleko a atlantskému dnu nezbylo nic jiného než se pod ně ponořit. Při tření obou
zemských ker došlo k tavení hornin a nad hladinou moře se začal postupně objevovat věnec ostrovních sopek – dnešní proslulý turis cký ráj Malých An l. V hloubkách je zvrásněn podobně jako
Andy a Kordillery a v geologické budoucnos tu možná vznikne další pevninský most, takže Karibské moře – možná? – skončí jako vnitrozemské.
Karibské ostrovy zažily po svém vzniku stěhování vegetace, ptáků a těch zvířat, jež měla štěs , že
sem doplula na kmenech stromů vyrvaných jihoamerickým pralesům některým z jejich veletoků.
Další rostliny a živočichy přinesl s sebou člověk. Přicházel po vlnách z Jižní Ameriky, na některých
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ostrovech zůstal a jiné na svých kanoích jen míjel. Od konce 15. stole , po Kolumbově objevu, se
tu začali usazovat Španělé, Angličané, Francouzi a Holanďané. O jednotlivé ostrovy mezi sebou
sváděli krvavé bitvy a lodě s jimi uloupeným bohatstvím zase přepadali pirá . Osadníci tu zakládali
plantáže cukrové tř ny, kávovníku, tabáku, indiga a koření, a když původní obyvatelstvo téměř
vyhubili nebo přesídlili jinam, přivezli černé otroky z Afriky. Ty po zrušení otroctví nahradili dělníci
z daleké Asie – Číny, Indie a Indonésie. Karibská oblast se stala tavicím kotlem národů celého světa
a jejich svébytných kultur.
Většina novodobých návštěvníků sem přijíždí na obřích turis ckých lodích zvaných cruisery, další
na soukromých jachtách. Vychutnávají nejkouzelnější ze všech pláží a poblíž skalních útesů se věnují sportovnímu potápění. V karibské oblas se nachází tře na všech korálových útesů na Zemi,
je to ale i místo silných zemětřesení (Hai ), ničivých sopečných výbuchů (Mt-Pelée na Mar niku či
Soufrière Hills na Montserratu) a každoročních devastujících hurikánů, kvůli nimž se sem nedoporučuje cestovat mezi květnem a listopadem.
Ani jeden z karibských ostrovů se přesně nepodobá druhému. Kromě několika závislých se v Malých An lách nachází osm nezávislých ostrovních státečků. Diplomacie velkých států na to přijdou většinou až tehdy, sčítají-li možné hlasy pro kandidaturu do některé mezinárodní organizace.
V celé Jižní Americe je bez Guyany a Surinamu – které jsou poli cky řazeny mezi karibské – deset
států, v Karibiku pak tedy rovněž deset. Jenže okamžitě po hlasování se všechny kontakty se světem už zase odehrávají jen na úrovni velvyslanců a příležitostných schůzek v kuloárech valných
shromáždění OSN.
Jako český velvyslanec jsem byl z Venezuely koakreditován pro všechny nezávislé ostrovy Malých
An l a podařilo se mi navš vit i většinu z těch, jež zůstaly na svých historických metropolích závislé,
ačkoliv jejich současný status už má daleko k tomu, čemu se říkávalo kolonie. Místo pláží, podmořských útesů, lodí a jachet chci psát především o vlastních ostrovních krásách, přírodě, lidech a jejich
kultuře, staré i nejnovější historii. Ostrovy navš víme v zeměpisné logice postupně od jihu k severu
a nakonec se ještě vrá me k nizozemským a venezuelským ostrovům při pobřeží Jižní Ameriky. Rád
bych m navázal na dílo českých cestovatelů, kteří tu byli přede mnou a zanechali o tom svá knižní
svědectví: botanik Karel Domin, učitel Zdeněk Němeček, cestovatel Josef Ladislav Erben, spisovatel
Edvard Valenta či v novější době zoolog Karel Pecl a zemědělský inženýr Pavel Fochler.
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Místo tř ny petrochemie
Trinidad a Tobago
Oficiální název: Republika Trinidadu a Tobaga (Republic of Trinidad and Tobago)
Rozloha: 5 128 km2 (Trinidad 4 828 km2, Tobago 300 km2)
Počet obyvatel: 1 303 188 (2007), z toho Trinidad 1 249 188 a Tobago 54 000
Hustota obyvatel: 254,13/km2 (Trinidad 258,74/km2, Tobago 180,00/km2)
Hlavní město: Port of Spain (310 000, s předměs mi 500 900)
Další města: San Fernando (75 000), Chaguanas (73 000); Tobago: Scarborough (20 000)
Státní zřízení: republika
Datum získání nezávislos : 31. srpna 1962 (republika od 24. srpna 1976)
Mo o: Společně usilujeme, společně dosáhneme
Současný nejvyšší představitel: prezident Anthony Carmona (od 18. března 2013)
Úřední jazyk: anglič na
Měna: trinidadsko-tobažský dolar, TT$ (1 USD = 6,41 TT$)
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Z LŮNA KOLONIE
Pokud na Trinidad zabloudíte poprvé letadlem a v noci, bude vám připadat celý osídlený. Všude
září světla, je jimi lemována i dálnice mezi dvěma největšími městy na severu a na jihu. Ale hlavní
město zabírá jen nepatrný cípeček nahoře při pobřeží. V mapě ostrov připomíná obdélník protažený v severojižním směru, jehož severní strana vybíhá do obou stran, za mco jižní strana jen
na západ, kde se téměř dotkne delty Orinoka ve Venezuele. Zbývá jen 20 km. Severozápadní výběžek Trinidadu má k Venezuele ještě blíž, pouhých 11 km. Hornatý poloostrov Paria, považovaný
kdysi Kolumbem za biblický ráj, je na dohled a mezi oběma sousedy se táhne řetěz neobydlených
ostrůvků s úzkým průlivem, jemuž se kvůli silným proudům říká Dračí chřtán. Záliv Paria, sevřený
mezi Trinidadem a Venezuelou, je jen mělkým vnitrozemským mořem. Trinidad s Tobagem mají
jedinečnou polohu, zvlášť vůči Evropě. Přirozenější přístav, ať už námořní či letecký, kterým budou
muset proplout či proletět všechny koráby směřující do Západní Indie nenajdete.
Ve středu 3. července 1498 spatřil Kryštof Kolumbus či některý z jeho námořníků během tře objevitelské plavby do domnělé Indie na obzoru tři horské vrcholky. Říci š ty – jak Kolumbus zapsal
– by bylo hodně přehnané. Podle nich se rozhodl nazvat zemi po Nejsvětější Trojici La Trinidad.
Tři hory a tři Kolumbovy lodě už navždy zůstaly v trinidadském státním znaku. Kolumbovi vyjela
napro indiánská kanoe. Ostrov byl blízko pobřeží jihoamerické pevniny a její původní obyvatelé,
Arawakové a po nich Karibové, ho snadno osídlili. Pěstovali maniok, kukuřici a sladké brambory
a provozovali lov a rybolov. Ostrov nazývali Iëre (Ostrov kolibříků). Kolumbus ho zabral pro španělskou korunu. Svatá Trojice mu však nebyla příliš nakloněna – nejprve ho přepadli indiáni a po nich
dvě vlny tsunami, před nimiž se uchýlil do Boca de Sierpe, úžiny mezi Trinidadem a deltou Orinoka.
Když tu Španělé nenašli hledané zlato, zakládali alespoň plantáže tabáku, s nímž přišli do styku
na karibských ostrovech a který jim očividně zachutnal. K jeho pěstování si zotročili místní indiány.
Zacházeli s nimi příliš krutě, a tak jejich životy vyhasly už během jediného stole . V roce 1690
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začaly první pokusy s pěstováním kakaovníku a v roce 1706 sem byli na práci dovezeni první černí
otroci z Afriky. Pokus o větší osídlení ostrova Evropany se odehrál v roce 1777, kdy ho španělský
král nabídl ke kolonizaci spřízněným římskokatolickým Francouzům, mezi m už usazeným na několika karibských ostrovech. Přišly jich síce a přivezli s sebou další otroky. Za mco celý ostrov
v roce 1773 hos l jen 2 700 obyvatel, o šest let později už jich bylo 17 700, z toho 10 000 otroků.
Začala se pěstovat i cukrová tř na. Francouzské patois je dodnes rozšířeným jazykem mezi prostými obyvateli ostrova.
Koncem 18. stole se Trinidad díky poslednímu španělskému guvernérovi Donu Josému Maríovi
Chacónovi stal jednou z nejpřívě vějších a nejvíce vzkvétajících čás Nového světa. Jméno oblíbeného guvernéra zůstalo zvěčněno ve jménu národního stromu chaconia se sytě rudou kš cí
květů, jehož vědecký název Warszewiczia coccinea napovídá, že musel být popsán nějakým polským botanikem. V únoru 1797 vplulo do trinidadských vod 17 anglických lodí s pověřením získat
ostrov pro britskou korunu. V chaguaramské zátoce se schylovalo k pro Španěly předem ztracené
bitvě. Chacón se jí raději vyhnul a byl za to později ve Španělsku odsouzen a uvězněn. Svých pět
lodí nechal raději zapálit, ale vybudovaný pozemský ráj byl zachráněn. Amienský mír v roce 1802
přiznal Trinidad Velké Británii.
V roce 1834 bylo britským parlamentem i na Trinidadu zrušeno otroctví a mnoho dosavadních
otroků raději uprchlo na tehdy již svobodné Hai . Nové pracovní síly byly dovezeny z Číny a východní Indie, nalákány většinou falešnými sliby. Z právnicky chytře sepsané smlouvy, zavazující je
k až dese leté práci, už couvnout nešlo a peníze k návratu stejně nezbývaly.
Prvních 193 Číňanů připlulo na Trinidad s lodí For tude v neděli 12. října 1806 ještě během otroctví černých. Na palubě nebyla jediná žena, natož dítě. Během šes měsíční plavby podlehlo sedm
mužů chorobám. Tři roky nato už z původního počtu Číňanů přežívalo jen 30. Další skupiny Číňanů
dorazily v letech 1848–1854. Pocházeli většinou z Kantonu, města proslulého svou kuchyní, a to je
tu znát dodnes. Číňané postupně opouštěli plantáže a věnovali se drobnému podnikání, obchodu
a restauracím. Své dě posílali studovat medicínu a práva do Spojených států, Kanady a Británie.
Když v roce 1866 uvalila čínská vláda za emigraci vysoké poplatky, přicházeli už jen příbuzní. Číňan
sir Solomon Hochoy se stal v letech 1962–1972 generálním guvernérem Trinidadu a Tobaga a nositelem nejvyšších britských řádů. V dnešní době ale Číňané tvoří jen 1 % z celkové populace země.
Prvních 400 Indů přišlo na Trinidad v roce 1838. Nešlo o přehnané pracanty, spíš po Kalkatě posbírané povaleče. Jako celonárodní svátek se proto slaví až výročí příjezdu další 225členné skupiny,
která připlula 30. května 1845 na lodi Fath Al Razak po plavbě dlouhé 22 500 km a trvající 103 dní.
Britové později Indům vystěhovalectví zakázali, ale když začalo cukrové plantážnictví upadat, zákaz uvolnili. Během tří let bylo na Trinidadu 5 000 Indů a za 70 let – než další emigraci zakázala
v roce 1917 vláda indická – jich už bylo 150 000. Pracovní kontrakty zněly na pět až deset let.
Nejméně tři čtvr ny Indů tu zůstaly navždy, ačkoliv zpáteční jízdenku měli zdarma. Zachovali si svá
náboženství, hindú a islám, i jazyky, oděv, hudbu, tance, zvyky a kuchyni. Ve Waterloo, poblíž dálnice z Port of Spain do San Fernanda, bylo před několika lety otevřeno Muzeum karibských Indů.
Indická kolonie vzývá s hrdos dva rodáky, Errola Sitahala, jenž se stal slavným hollywoodským
hercem (např. ve filmech Tommy Boy či Malá princezna z r. 1995 a Harold a Kumar jdou do Bílého
zámku z r. 2004), a na spisovatele sira Vidiadhara Surajprasada Naipaula (*1932 v Chaguanas),
který v roce 2001 získal pro Trinidad za m jedinou Nobelovu cenu.
Novogo cká římskokatolická katedrála Neposkvrněného poče v Port of Spain z roku 1832 má
ve výplních oken zpodobněny všechny přítomné lidské rasy. Největší část obyvatel ostrova, kteří se
mezi sebou nazývají trinis, tvoří Afrikánci s Indy, shodně po 40 %. Dále tu žijí Evropané, Madeiřané,
Syřané a Libanonci. 26 % obyvatel je římskokatolického vyznání, 22,5 % hinduistů, 7,8 % anglikánců a 5,8 % muslimů. Zbytek tvoří evangelíci a vyznavači afrických náboženství, zvláště oriša.
Rastafariánů je na Trinidadu po Jamajce nejvíc v Karibiku.
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Všechny národy žijí se svými náboženstvími vedle sebe bez vážnějších problémů, zvláště v době
karnevalu, který je největším v Karibiku. Slaví se od zrušení otroctví a kromě vzpomínek na rodnou Afriku obsahuje prvky implantované křesťanstvím. Edvard Valenta, který navš vil Trinidad
v roce 1937 uprostřed karnevalu, napsal, že „karneval byl všude“. Ulice Port of Spain i dalších měst
zaplaví dva miliony lidí, mezi nimi cizinci, kteří sem cestující jen kvůli němu. Masky a úbory jsou
vynalézavé, barevné, fantas cké, neuvěřitelné. Slaví se v únoru a začíná sobotou před Popeleční středou, ačkoliv plnou parou propuká až v pondělí, nazývaném od francouzských dob l’ouvert
(zahájení). S Popeleční středou skončí, ta je už vážným církevním svátkem. Pokud na trinidadský
karneval nezavítáte osobně, což je z hlediska dopravních a ubytovacích kapacit nemožné, filmem
z posledního karnevalu vás budou ještě dlouho krmit všechny lety Caribbean Air.
V rytmu tanců nesoucích exo cká jména calypso, chutney, parang, rapso, soca či tassa, za bubnování panmanů do originálních bicích nástrojů, které se objevily až v novější době a mezi nimiž
má výsadní postavení steelpan, původně kuchyňská pánev, stejně jako poniklované či křiklavě barevné kovové barely, padají poslední zbytky rasových bariér. Důsledkem je počet míšenců narozených na konci podzimu. Přispívá k tomu oblíbený wining (dobývání), taneční styl, při němž se
muž a žena ocitají až příliš blízko. Mimo karneval to ale s rasovým souži m úplně ideální není. Prý
proto, že vláda zůstává v rukou Indů a nejvyšší armádní posty tradičně obsazují muslimové. Číňané
si vystačí s obchody a restauracemi.
Defini vně britským se Trinidad stal v roce 1889. Snad i proto se tu dochovalo tolik španělských
místních názvů a Trinidaďané dosud popěvují své lidové písně (zvláště pak koledy) španělsky. Úsilí
o nezávislost se zrodilo se vznikem poli ckých stran a odborů v třicátých až padesátých letech
20. stole . Samosprávu v rámci britské říše získal Trinidad spolu s Tobagem v roce 1956 a úplnou
nezávislost jako první země v Malých An lách v roce 1962, i když hlavou země zůstala britská královna a v čele země stál dál jí jmenovaný generální guvernér. Republika Trinidad a Tobago s vlastním prezidentem vznikla v roce 1976 – opět jako první v Malých An lách. Ještě před m Trinidad
s Tobagem vstoupil do Karibského společenství.
Dlouhých 30 let od vzniku autonomie až do roku 1986 vládlo v zemi Lidové národní hnu (PNM),
sdružující drobnou a střední buržoazii, inteligenci a část dělnictva. O vzrušující událos na Trinidadu nouze nebývá. V červenci 1990 se skupina přívrženců prolibyjské muslimské sekty vedené
Jaamatem-al-Muslimeen Yasin Abu Bakrou pokusila o vládní převrat pro pravicové Národní alianci pro obnovu (NAR). Muslimové obsadili parlament i televizi a zajali rukojmí, včetně premiéra
a několika členů vlády. Došlo ke žhářství a drancování, byl vyhlášen výjimečný stav a po pě denním obléhání se pučisté vzdali. Během pokusu o státní převrat zahynulo 23 osob a 500 jich bylo
zraněno, mezi nimi i premiér. Strůjce povstání byl odsouzen až v závěru roku 2005, ve vězení však
strávil jen osm měsíců a byl kvůli chatrnému zdraví propuštěn na kauci.
V devadesátých letech začalo z inicia vy britských policejních úředníků vyšetřování policie, podezřelé z korupce a spojení s obchodem s drogami. Oba ostrovy začínaly stále častěji fungovat
jako přestupní stanice drog mezi Jižní Amerikou, Spojenými státy a Evropou. V roce 1995 byl opět
vyhlášen výjimečný stav, tentokrát kvůli potřebě „znovunastolení pořádku a zastavení spiknu
levicové opozice pro vládě“. Jeho vyhlášení ohrozilo konání summitu Asociace karibských států, který se měl právě na Trinidadu konat. Levicová opozice, Sjednocený národní kongres (UNC),
se přesto vlády dočkala po předčasných volbách v listopadu 1995. Jejím prvním opatřením bylo
posílení policie a snížení daní, od něhož si slibovala oživení ekonomiky. Vládla do roku 2001 a její
vládnu bylo poznamenáno korupčními skandály. Předseda vlády přiznal, že mu na studium dcery
přispěl 119 000 librami místní milionář. Účet ale spravovala manželka a on prý za ty peníze neposkytl žádnou pro službu. I přesto byl shledán vinným a odsouzen k vysoké pokutě a dvěma rokům
těžkých prací.
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Od roku 2001 je znovu u moci PNM a až na nějaké „drobnos “ je v zemi klid. Pomalu, ale jistě narůstá kriminalita. S 28,6 vraždami na 100 000 obyvatel se Trinidad ocitl v roce 2006 na pátém místě
tabulky karibské zločinnos . Předchozího roku vybuchly čtyři bomby, nastražené poblíž zábavních
center, do nichž chodí hlavně zahraniční turisté. Kvůli ozbrojeným bandám se turistům nedoporučuje vycházet samotným na odlehlá místa a zvláště potmě, tj. už po šesté hodině večerní. V lednu 2006 byl kvůli korupčnímu skandálu vyměněn ministr energe ky. PNM přesto vyhrála i další
volby – dokázala udržet nezaměstnanost na historicky nejnižší úrovni 5,9 %.
͠

͠

͠

PORT OF SPAIN
Le ště hlavního města leží ve vnitrozemí v místě zvaném Piarco. Původní terminál stával na opačné straně le ště a zbyl tam po něm hotel Belair, který jsem při cestách do Karibiku, kdy byl Trinidad
jen přestupní stanicí, využíval. Cesta do města sice měří jen 26 km, ale trvá přes hodinu, a když
člověk přile pozdě večer a brzy po ránu odlétá, nic jiného mu nezbude.
Někdejší Sugar Belt (Cukrový pruh) už dávno neslouží svému účelu, místo tř ny v něm rostou průmyslově-obchodní zóny, mešity, hinduis cké chrámky a blíž k le š hotely světových řetězců. Pro
cestu do hlavního města lze použít dálnici, ale většinou je ucpaná. Má to ž úrovňové křižovatky se
semafory. Jako náhradu můžeme použít jinou cestu, ale příliš si nepolepšíme. Vede po periferiích
pod severními horami, tvořených přízemními domky černošských kolonií, které slouží jako zásobárna pracovních sil pro městské továrny. Jednou z nich je Saint Joseph de Oruña, jež bylo do roku 1784
hlavním městem Trinidadu. Je ještě jeden způsob, jak se dostat do města, ale ten slouží jen vozům
prominentů, policie, hasičů, sanit, taxíkům a držitelům zvláštního povolení, vystaveného za sklem.
Vede za zády domků po náspu železnice, zřízené v roce 1874 a zrušené 1968.
Port of Spain byl založen, jak už říká název, Španěly, a to Donem Antoniem de Barrio y Oruña
v roce 1580. Patnáct let nato napadl město pirát sir Walter Raleigh, pobil španělskou posádku
(za což byl později v Anglii odsouzen) a guvernéra Barria zajal. Později ho vzal jako znalce místních
pověs na cestu pro proudu Orinoka za hledáním bájného, zlatem oplývajícího města Manao.
Barrio ve Venezuele po dvou letech umírá a guvernérem Trinidadu se stává jeho syn Fernando,
když sem ze Španělska dorazila nová vojenská posádka. V roce 1670 napadli Port of Spain Holanďané z guyanského Esequiba, byli však odraženi. Totéž potkalo dva roky nato Angličany. V roce 1677
ho pro změnu vyplenili Francouzi a roku 1808 Port of Spain do základů vyhořel. V roce 1931 se
tu Trinidaďan Joseph Lennox Pawan zasloužil o jeden z největších objevů bakteriologie – že viry
vztekliny přenášejí psi a krysy. Před druhou světovou válkou ve městě působil jakýsi pan Kácal,
jeden ze tří bratrů, kteří prodávali boty po celé La nské Americe. Oslovovali ho tu Mr. Khesel.
Do poznámkového bloku jsem si zapsal, že je to město bezpohlavní. Tištěný průvodce zase říká, že
moderní. Najdeme v něm dvě odlišná města. První stojí dál od moře a je klasicky anglické. Jeho
střed tvoří přes sto hektarů velký trávník náměs Queens Park Savannah, nikoliv nepodobný londýnskému Hyde Parku. Ale proslulý koutek, v němž tu většinou řeční černí spoluobčané, je až
na Woodford Square pro parlamentu sídlícímu v Červeném domě. V první polovině 20. stole
se na trávníku savany Královnina parku hrávalo na koních pólo a roku 1913 tam dokonce přistálo
první letadlo na ostrově. Jeho pilot byl krátce nato zabit při demonstraci pro létání.
Náměs obklopují krásné anglické budovy, jejichž sloh posledního dese le 19. stole – rozšířený i ve Francouzských An lách a na Hai – je tu nazýván gingerbread (zázvorový chléb). Pyšní se
četnými kudrlinkami ze dřeva, por ky, okny vyplněnými dřevěnými žaluziemi a arkýři ve strmých
střechách. Sedmi z budov se říká „velkolepé“. Patří mezi ně chlapecká škola, rezidence anglikánského biskupa a římskokatolického arcibiskupa, paláce Mille Fleurs a Roomor, premiérův úřad Whitehall a zámek Stollmeyer’s Castle, inspirovaný skotským Balmoralem, zámkem královny Victorie.
Malířem všech těchto budov v naivním stylu, obohaceném o lidské figurky na procházce, tančící
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Port of Spain, hlavní město Trinidadu a Tobaga

Ekonomická zóna Port of Spain z hotelu Crowne Plaza
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Zelená zátoka poblíž Chaguaramas bývala rájem britských důstojníků

na svatbách či sledujících pólo, se stal Adrian Camps-Campins, vnuk katalánských prarodičů narozený v roce 1943 nedaleko od náměs . Začínal malováním vánočních pohlednic a obkreslováním
starých fotografií promítaných na plátno. Vystavoval i v Londýně, Paříži a Washingtonu, ale doma
maloval nejraději v šortkách a sandálech.
Druhé město dosud tvořily sklady, továrny a komíny na mořském břehu, mezi nimiž se množí
vyčnívající výškové budovy, hotely a obchodní domy. Trinidaďané jsou přesvědčeni, že se Port of
Spain může stát (pokud to dovolí Miami) sídlem Celoamerické zóny volného obchodu. Na nábřeží
už pro její dosud neexistující sekretariát vyrůstá komplex sídel. Za m je Port of Spain alespoň sídlem Asociace karibských států (AEC). „Dvojčata“, hos cí ministerstvo financí a četné banky, vyrostla do výšky 92 metrů. Z otáčivé restaurace ve 12. patře hotelu Crowne Plaza je úchvatný výhled.
Šest dnů v týdnu je otevřena večer, ale pokud budete ch t fotografovat, zbývá jen nedělní oběd,
kdy je tu zase narváno.
Prezidentský palác se rozkládá na úpa hor pro náměs Savannah. Postaven byl v roce 1873 pro
britské generální guvernéry. Vedle je veřejnos otevřená botanická zahrada. V listopadu sem prezident republiky svolává cizí velvyslance, z nichž většina je pochopitelně nerezidentních. Po večeři
následuje koncert spirituálů. Den předem předávají noví velvyslanci pověřovací lis ny. Mě se to
týkalo v roce 2005. Prezident pro mě poslal dlouhou limuzínu s livrejovaným řidičem, u vjezdu
do zahrady čekali na bílých koních černí vojáci v historických uniformách s vlajkami v rukou a doprovodili nás po boku auta ke vchodu do paláce.
Prezident George Maxwell Richards je starší prošedivělý usměvavý černý pán v brýlích. Studoval chemické inženýrství v britském Manchesteru a postgraduálně v Cambridgi, osm let pracoval
v ropném průmyslu, 31 let přednášel a stal se profesorem místní Univerzity Západních Indií. Fandí
fotbalu a před dvěma dny se vrá l s národním týmem z Bahrajnu. Trinidadský tým tam poprvé
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v historii postoupil v baráži na mistrovství světa a prezident za to poskytl národu den volna. Bylo
právě 17. listopadu 2005, a tak jsem měl představovací obřad ulehčen. I my jsme měli den volna, ale ne kvůli fotbalu, i když i my jsme v baráži v Norsku na mistrovství světa postoupili. Volný
den byl díky studentskému protestu před 16 lety při vzpomínce na jinou studentskou manifestaci,
která v roce 1939 skončila tragicky. Padesát let poté nám studen dobyli svobodu. Popřáli jsme si
úspěch na mistrovství světa, ale finále Česko – Trinidad se bohužel nekonalo. Trinidadská indická
kráska Valene Maharaj zato obsadila na soutěži Miss World v Číně páté místo a korunku jí předala
Taťána Kuchařová.
Mezi našimi republikami se dosud neuskutečnila žádná návštěva na vysoké úrovni, a tak pan prezident přišel s návrhem: co kdybych se k vám podíval neoficiálně na jaře příš ho roku, kdy budu
přítomen na summitu Evropské unie s La nskou Amerikou ve Vídni? Běžně se to při neoficiálních
návštěvách nedělá, ale Václav Klaus, rovněž univerzitní profesor, učinil v tomto případě výjimku
a prezidenta Trinidadu a Tobaga na Hradě zdvořilostně přijal. Kdy příště zase představitel této
malé vzdálené země Česko navš ví? Oba si prý dobře rozuměli. Při novém setkání na konci roku
trinidadský prezident vyslovil uznání k dosažené úrovni České republiky i kulturních skvostů Prahy a pouze litoval, že měl jen tři dny a nezavítal i do jiných míst naší země. Jeho choť Dr. Jean
Ramjohn-Richardsová pochválila pražskou veřejnou dopravu, obchody a zboží v nich. Při večeři
s velvyslanci byly nápoje servírovány v českých broušených skleničkách.
͠

͠
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CO VŠECHNO ZNAMENÁ CHAGUARAMAS
Jednoho dne jsme si vyjeli kousek na sever od Port of Spain a úzká silnice nás zavedla na poloostrov St. James. Na výlet nás vzali přátelé Krišny Narinesingha, kořeny Inda, právníka a českého
honorárního konzula, doyena zdejšího konzulárního sboru. Silnice končila u jachetního přístavu
v Chaguaramas. Právě tady se na konci 18. stole schylovalo k rozhodující bitvě mezi Španěly a Angličany, před níž Španělé své chabé loďstvo raději spálili. Za druhé světové války tu byla zřízena
americká námořní základna s 50 bitevními loďmi, fungující až do roku 1967, kdy byla předána zdejší vládě. Američ vojáci postavili i dálnici spojující Port of Spain s le štěm. Původně nesla jména
Churchilla a Roosevelta a jejím posláním bylo zásobování základny. I přes její existenci pronikla až
do přístavu hlavního města německá ponorka a zničila americkou obchodní loď a britský tanker.
Jinak ale musela být služba na Trinidadu pro americké i britské námořníky snem: bary, černošky,
kalypso…
Objekty základny dnes slouží trinidadskému ministerstvu obrany, v čás se nachází vojenské a letecké muzeum a hotel s kongresovým centrem. V druhé polovině září se v něm koná trinidadský
a tobažský filmový fes val. V roce 1999 tu byly volby Miss Universe, protože se jí předchozího roku
stala Trinidaďanka Wendy Fitzwilliamová. Byla tu také podepsána Dohoda z Chaguaramas mezi
členskými státy CARICOM o pohybu zboží, služeb, pracovních sil, kapitálu, zahraničně obchodních
vztazích, průmyslové poli ce, urovnávání sporů, an dumpingové a konkurenční poli ce. Inspiraci
si vzala v Evropské unii.
Pro jachty obyvatel hlavního města je v moři málo místa, a na souši proto vyrostly několikapatrové
klece, v nichž spočívají jachty jedna nad druhou. Vysokozdvižný vozík vyjme tu naši a posadí dole
na moře, za mco v baru vychutnáváme orosené pivo. V nabídce je Carib, Red Stripe nebo Samba
z minipivovaru postaveného českými odborníky. Recept, technologie i suroviny jsou české, ale
o výsledku se raději vyjadřovat nebudu. Nejspíš to bude vodou.
Monos, Chacachacare, Gaspar Grande, Patos. Proplouváme mezi ostrůvky, jimiž se to tu jen hemží.
Na jednom stojí vily boháčů, na jiném trestnice a na dalším citadela, v níž bývali izolováni malomocní. Dračím chřtánem pronikáme na širé moře, krátce se kocháme pohledem na Venezuelu
a raději zase otáčíme. Počasí je sice pěkné, ale kdo ví, kdy se změní. V mořské úžině se mořské síly
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násobí. Kotvu vyhazujeme v klidné Skotské zátoce napro Opičímu ostrovu (Monos), stejně jako
učinili mnozí před námi. Kdysi sem mívali přístup jen američ námořní důstojníci, stával tu jejich
privátní klub. Následuje občerstvení, nápoje a koupání v blankytně modré vodě, jejíž zátoky se
přímo dotýká zelený prales. Mosazná tabulka v zadní čás naší jachty vybízí: Šetři vodou – pij pivo!
Zbytek dne jsme s novými přáteli strávili na terase jejich domku v Maravalu, vilovém předměs
Port of Spain v Severních horách. Klima je příjemně chladivé, za zády máme vápencovou skálu
porostlou pralesem, z níž k nám padá zurčivý vodopád – samozřejmě umělý. Jeho voda cirkuluje
dokola jako v domácí kýčovité fontánce. Ve voliéře krákají papoušci a kvetou orchideje, terasu obklopují mramorové sloupy s jónskými hlavicemi a Venuše Milétská na podstavci. Rožeň, na němž
se právě rožní maso, připomíná rozměry i množstvím li nových branek ovládaných řetězy menší
krematorium. Také mu tak říkají.
͠

͠
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„VELMOC“ KARIBIKU
Trinidad se svým průmyslem, obchodem a životní úrovní z ostatního Karibiku vymyká. Téměř
všechno funguje a klape, převládá solidnost, nev ravá ochota a neurážlivý odstup. C se tradice. Jako když jednáte s Angličany, i když všichni jsou černí. Základní a střední vzdělání jsou
bezplatné. Vzdělanost mezi dospělými dosahuje 95 %. Trinidadské hospodářství zaznamenalo
v roce 2006 nejrychlejší růst v La nské Americe, 10 %. V indexu hospodářské svobody se země
umís la na 53. místě ze 130 hodnocených zemí. A za mco v regionu La nské Ameriky a Karibiku
žije pod hranicí chudoby 42,9 % obyvatel, na Trinidadu a Tobagu jen 17,1 % a v roce 2020 má být
už chudoba minulos .
Příčina je zřejmá – mořské dno kolem ostrova skrývá zásoby ropy a zemního plynu. První ropná studna byla vyvrtána Walterem Darwentem už v roce 1867, průmyslová těžba ale začala až
v roce 1908 a první rafinerie se objevila o čtyři roky později. Ve dvacátých letech 20. stole přesáhl
ropný export vývoz cukru a kakaa a v příš m dese le se stal Trinidad ropnou jedničkou v celé
britské říši. Od roku 1959 se začal průmyslově využívat i zemní plyn. Ropný boom sedmdesátých
let 20. stole vytvořil nejpříznivější ekonomické klima, jaké si ostrov mohl přát. Stal se tře m největším vývozcem surové ropy na západní polokouli. Trinidadská vláda odkoupila skoro polovinu
inves c zahraničních firem, ale když v osmdesátých letech přišla ropná krize, musela své ak vity
snížit na polovinu. Jelikož se v předchozích letech velkoryse zadlužovala, zhroucení země zachránila až hospodářská pomoc z Evropy.
Když ropa na souši koncem osmdesátých let vyschla, bylo přistoupeno k těžbě z mořského dna
a zahraniční společnos byly znovu vítány. Společnost Bri sh Petroleum (BP) dosáhla v roce 2006
u Trinidadu vrtem Ibis Deep rekordní hloubky 5 809 m. Dnešní těžba (650 000 denních barelů)
představuje 90 % exportu země, 60 % vládních příjmů a přispívá z 50 % k tvorbě HDP. V těžbě zemního plynu se Trinidad a Tobago řadí na páté místo na světě (870 miliard kubických stop za rok).
Víc než polovina se ho vyváží do USA a Španělska. Zde zkapalňovaný zemní plyn tvoří dokonce
80 % jeho spotřeby v USA. Zásoby plynu činí 18 bilionů (tj. amerických trilionů) kubických stop.
Díky ropnému bohatství se Trinidad nemusel tolik orientovat na turis ku jako jeho ostrovní sousedé. Když koncem roku 2005 Chávezova Venezuela nabídla karibským státům levnou a výhodně
úvěrovanou ropu v rámci propagandis cky laděného projektu PetroCaribe, mohl Trinidad svou
účast odmítnout s odůvodněním, že má dost ložisek vlastních.
Honorární konzul Krišna Narinesingh mě s neskrývanou pýchou zavezl na mys Point Lisas na západním pobřeží ostrova, místo, jež si Trinidaďané koncem šedesátých let 20. stole zvolili pro průmyslový rozvoj. K dispozici měli 800 ha půdy. K inauguraci průmyslové zóny došlo v roce 1990. Jde
o největší petrochemický komplex na světě poháněný zemním plynem. Postupně přišlo 80 společnos , hlavně Číňané a Severoameričané, ale i Kanaďané, Němci, Norové, Japonci, Indové a Indo18
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nésané. Vedle sebe se jakoby bez ladu a skladu střídají továrny vyrábějící zkapalněný zemní plyn,
propan, metanol, čpavek, amonium, močovinu, kyselinu octovou, etylen, polypropylen, vodík,
peroxid vodíku, sodu, cement, hliník, karbid železa. Řada z nich patří mezi největší na světě, a Trinidad se díky tomu stal největším a nejmodernějším světovým producentem mnohých ze jmenovaných komodit. Díky laciné námořní přepravě a zemnímu plynu se tu vypla i výroba železa,
ačkoliv rudu je třeba dovážet až z Brazílie. Úpravny železných rud pracují na principu přímé redukce zemním plynem. Proces je za běžných podmínek nebezpečný, neboť směs při styku s vodou
exploduje, a proto byla vymyšlena nová technologie briketování za horka. Jde o nejmodernější
ekologické výroby, žádné žluté kouře jako v Lovosicích, dokonce ani čistě bílé. Blíž k pobřeží najdeme i elektrárnu a obrovské nádrže na vodu získanou odsolováním vody mořské. A zdejší námořní
terminál je řadu let držitelem tulu „Nejlepší karibský přístav“.
Česká republika měla ještě v roce 2005 s Trinidadem a Tobagem výrazně pozi vní obchodní bilanci. Vzájemná obchodní výměna dosahovala 10 milionů USD při poměru 2 : 1 v náš prospěch. Náš
vývoz na Trinidad tehdy předčil vývoz do mnohem větší Venezuely. Polovinu tvořily osobní automobily, které je tu skutečně vidět. Ale už v následujícím roce 2006 klesl náš vývoz na 10 % z celkové obchodní výměny, aniž se jeho objem zmenšil. Může za to nárůst dovozu obohacené železné
rudy z Point Lisas. Celých 99,97 % našeho dovozu z Trinidadu dnes tvoří železné výpražky.
Kde končí továrny, pořád ještě roste cukrová tř na, i když průmyslová zóna den za dnem vykrajuje další díl tř nových plantáží. Cukrovar, před nímž dál posedávají bývalí zaměstnanci, už patří
do šrotu. Zemědělství přispívá k HDP země jen 2 % a zaměstnává 12 % pracovních sil. Po 150 letech
Trinidad v roce 2008 vlastní produkci cukru zastavil úplně. Ze 17 tun tř ny se vyrobila jen tuna
cukru a musela být silně dotována. Lepší je ho dovézt.
͠
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NEJEN ASFALTOVÉ JEZERO
Domníval jsem se, že na Trinidadu toho bude pro turistu hodně k vidění. Pravdou je spíš opak, ačkoliv řada věcí za zhlédnu stojí. Přes veškerý rozmach průmyslu Trinidad pořád ještě vábí turisty
sloganem „země kolibříků“. Nejde o novodobý výmysl, v řeči Arawaků se tak skutečně nazýval.
Na Trinidadu a zčás i na sousedním Tobagu žije mnohem víc druhů ptáků než na jiných karibských
ostrovech. Je jich víc než 430 druhů a britská cestovní kancelář WildWings (Divoká křídla) za nimi
organizuje specializované zájezdy. Zkoumání zdejší ptačí říše se věnoval skotský učitel Richard
French, který vydal atlas trinidadských ptáků. Při velkém počtu druhů překvapí, že endemický je
jediný, a to piping guan („pípající hoko“), což svědčí o tom, že ostatní druhy sem přiletěly z přilehlých oblas Jižní Ameriky, kde mezi m mnohé z nich už vyhynuly. Některé z ohrožených druhů
mořských ptáků dokonce našly útulek uvnitř jedné z ropných rafinerií. Nad ptačí rezervací Caroni
Swamp Na onal Park v mangrovech bažinatého ús řeky Caroni před přistáním v Piarco nízko přelétají letadla. Lze v ní spatřit i národního ptáka Trinidadu ibise nachového.
Sever ostrova prostupuje jednolité pohoří Cordillera Septentrional, pokračování příbřežních venezuelských hor z poloostrova Paria, jehož nejvyšší vrchol El Tucuche dosahuje 940 m. V horách stojí
klášter svatého Benedikta z roku 1912, nejstarší v zemi. V jeho začátcích tam podle J. L. Erbena působil český benedik n. Z přírodních zajímavos severotrinidadských hor stojí za zmínku vodopády
Maracas, přírodovědné středisko Asa Wright nebo jeskyně Aripo. O špatné přístupnos svědčí
skutečnost, že v říjnu 2008 objevila policie pouhých pět mil od okraje pralesa tábor s uskladněnou
marihuanou za 2,5 milionu trinidadských dolarů. Krišna Narinesingh mě od cesty napříč horami
na severní pobřeží dlouho zrazoval. Hurikány tam prý v roce 2002 zničily silnice i pláže. Po naléhání
mě vzal alespoň k malebné pláži v podkovovité, stříbřitými vlnami omývané zátoce Maracas Bay,
obklopené půlměsícem vysokých kokosových palem s pozadím tmavomodrých hor, nad nimiž visí
těžké dešťové mraky. Má jít o nejhezčí pláž na ostrově.
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Asfaltové jezero La Brea je nejznámější pozoruhodnos Trinidadu

Použi asfaltu znali už původní indiáni Čimané

20
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Ochotný rastafarián předvádí tekutost asfaltu z jezera
21
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Sangre Grande

Zbytek ostrova je většinou nudnou zelenou rovinou. Skutečným výletem je jen ten k asfaltovému
jezeru na jihozápadě, nejznámějšímu z celkem sedmi na světě. Druhé se nachází napro za zátokou Paria v bažinaté džungli na okraji orinocké delty. Trinidadské asfaltové jezero se dostalo
i do Ke nerovy učebnice všeobecné geologie a s ní do povědomí českého národa. Právník Krišna
ale vůbec nechápal, proč tam chci jet.
San Fernando je druhým největším městem na ostrově. Vyčnívá nad ním stejnojmenný kopec,
kolem něhož vzniklo první osídlení, protože jinde bývaly bažiny. Později se tu lámaly vápence
a v zeleni po nich zbyla bílá jizva. Když jsme se probojovali ven dopravní zácpou způsobenou obyvateli mířícími za nedělním nákupem do hypermarketů na periferiích, silnice se stočila k západu
po pobřeží dlouhého prstovitého výběžku ostrova. Jméno městečka La Brea znamená ve španělš ně asfalt či dehet, anglicky se to řekne pitch. Z asfaltky se díky nezpevněnému podkladu stává
harmonika. Asfaltové jezero (Pitch Lake), je nedaleko. Poznáme to podle parkoviště s prostornou
budovou muzea. Obyvatelé okolních dřevěných domků si nanosili z jezera plástve asfaltu a naplácali je po všech volných prostranstvích. Míří k nám rastafarián s copem stočeným pod kulichem
soustředných pestrobarevných pruhů, především zelené, oranžové a červené. Nabízí se za průvodce, což dokládá tričkem s nápisem „Tour Guide“. Podle turis ckých příruček tedy o řádného
licencovaného průvodce nejde, musel by mít i rozhlasovou vysílačku pro případ nehody uvnitř
jezera. Jeho služeb jsme přesto využili.
Asfaltové jezero tvoří pánev o ploše 36 ha uvnitř usazenin tře horních jílů v nadmořské výšce
39 m. Hloubka asfaltu dosahuje až 200 m a zasahuje hluboko pod úroveň mořské hladiny. Než
se asfalt začal těžit, volně vytékal jako láva z kráteru. Těžba snížila úroveň jezera o šest metrů.
Podle pověs indiánského kmene Čimanů (neříkají podle nich na Moravě rozpus lým dětem číman?) vzniklo asfaltové jezero v místě, kde se propadla do země vesnice jako trest Dobrého Ducha
za zabi kolibříků. Ti byli převtělením duší zemřelých. Indiáni používali asfalt úplně stejně jako
dnešní obyvatelé, což ilustruje nástěnná malba na zdi muzea. Pro Evropany jezero objevil sir Wal22
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ter Raleigh v roce 1595, kdy si jeho asfaltem vytmelil díry v korábu Discovery of Guyana (Objev
Guyany). Nešlo o nic nového, asfalt znali už Římané od Mrtvého moře.
Je období dešťů a máme smůlu, že asfalt překrývá prozaické jezero vody. Ta tvoří 30 % objemu
jezera, dalších 30 % představuje koloidní jíl a asfaltu (většinou v plas ckém stavu) přísluší jen 40 %.
Návštěva jezera bez zkušených průvodců se turistům nedoporučuje, neboť povrch je zrádný a jsou
místa, z nichž by vás nikdo nevytáhl, i když to na první pohled nevypadá. V asfaltu se našly i zbytky
utopeného mastodonta a dalších zvířat, předané do filadelfského muzea. Rastaman našel své místečko a boří do něho klacek, aby nám předvedl, jak je vazký.
Na severním konci jezera stojí malá továrna. Asfalt se tu těží od roku 1877. Tehdy to byli Američané a pro použi na ostrově byl zdarma, prodával se jen do zahraničí. Denně se ho vytěží 180
až 240 t. Za celou historii to bylo 18 milionů tun a kolem šes milionů tun ho ještě zbývá. Jde
téměř o perpetuum mobile, zásoby se odněkud z hlubin doplňují. Stačí k tomu dva volné dny
o víkendech. Těžební společnost patří Holanďanům a k přepravě asfaltu nechala vyrobit velké
ocelové bubny, nakládané přímo do lodí. Silnice Velké Británie, Francie, Německa, brennerská
dálnice mezi Rakouskem a Itálií, kilometrový most v Japonsku, přístav a všechna le ště v New
Yorku prý byly vyasfaltovány zdejším asfaltem. Ve třicátých letech 20. stole , kdy tudy cestoval
J. L. Erben, se sudy s trinidadským asfaltem ještě vyvážely i do Prahy. Tady se bez úpravy použít
nedá, v horku teče.
Když opouš me La Brea, v jeho uličkách je v plném proudu jakási fiesta. Pestré kroje, džez, bicí
sudy a pánve a černí sva pochodují. Nedaleko se má stavět další „Point Lisas“. V okolí Asfaltového
jezera existuje 18 míst, kde bahnem probublávají zemní plyny, rozstřikují blá vé fontány a v okolí
jejich jícnů se vrší malé kužely. Odborně se těmto jevům říká bahenní sopky. Samozřejmě nejde
o sopečné, nýbrž o ropné zemní plyny. Jedna z nich explodovala bez varování v roce 1997 uprostřed vesničky Piparo. Nejznámější z těchto jevů byl turis cky zpřístupněn pod názvem Devill’s
Woodyard (Les pokácený ďáblem) a zdejší hinduisté mu přinášejí obě .
K dokonalému procestování ostrova schází jen jeho východní, atlan cké, pobřeží. Za le štěm nahradí dálnici obyčejná silnice vedoucí aglomeracemi černošských měst plných lidí, obchůdků, barů
a otevřených restaurací na terasách. Nejdříve se to jmenuje Sangre Grande, pak Horní a Dolní
Manzanilla. Odsud k jihu pokračuje 64 km písečných pláží, oddělených jen pruhem kokosových
palem. Atlan k je bouřlivý a břehy tu bez přestání bičuje větrem hnané vlnobi . Uprostřed délky
ostrova přeruší pláž výběžek mysu Point Radix, za ním se však všechno vrací do stejných kolejí.
Objevují se městečka s vilkami k pronájmu, vzhledem k odlehlos prý levnými. Idylka končí u mysu
Galeota Point v jihovýchodním cípu ostrova. Za drátěným plotem stojí uzavřené městečko na ových dělníků s vlastní školou a nemocnicí, z okolního moře trčí ropné pla ormy.
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ŠŤASTNÉ TOBAGO
Tobago je to nejlepší, co máme, musíte ho určitě navš vit – doporučovala Sheelagh De Osuna,
velvyslankyně Trinidadu a Tobaga v Caracasu. Ročně sem zavítá kolem 40 000 turistů. A tak jsme
tady. Vzdálenost mezi oběma ostrovy činí jen 33 km, ale za mco cesta lodí trvá sedm hodin, let jen
čtvrthodinku, a to ještě většina letového času uběhne při pro směrném obratu nad Trinidadem,
potřebném kvůli získání výšky k přeletu severních hor.
Tobago je šťastný ostrov. Poslední z hurikánů jménem Flora ho navš vil v roce 1963, ten před ním až
v roce 1847. V obou případech pobořil většinu domků a odnesl jim střechy, poškodil katolický i protestantský kostel ve Scarborough a kostelíky ve všech osadách. Napáchal škody na polích a skosil
75 % pralesa, který však mezi m stačil dorůst. Jeho stromy už zase dosahují 30 až 50 metrů.
Přestože dnes tvoří jeden stát, Tobago s Trinidadem mnoho společných dějin nemělo. Do začátku
19. stole skoro žádné. Kolumbus ho spatřil jen z dálky při své tře cestě v roce 1498 a nazval ho
23
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Bella Forma (Krásný tvar), přesto mu zůstalo původní indiánské jméno Tobago po tabáku, který
tu karibš Belikosové pěstovali. Teprve v roce 1592 zřídili Španělé první osadu San José, tu ale už
po třech letech zlikvidoval pirát sir Francis Drake. Belikosové patřili mezi nejlepší válečníky v Západní Indii a ještě v polovině 17. stole téměř pobili holandské a britské osadníky. Později však
Britům i Holanďanům pomáhali v bojích pro Španělům a Francouzům, dokonce i pro vlastním
bratrům ze Svatého Vincenta a Dominiky. Boje mezi evropskými mocnostmi o Tobago se protáhly
na 300 let. Během 160 let změnilo Tobago svého majitele 29krát.
Za mco Trinidad Britové získali v roce 1797, Tobago defini vně až Pařížskou dohodou v roce 1814.
Před m tu vládli Francouzi a zdejší obyvatelé si zvolili Napoleona Bonaparte za doživotního Prvního konzula. Prvním britským vládcem Tobaga byl vévoda z knížectví Courland (Kuronsko) v dnešním severozápadním Lotyšsku, po němž se dodnes jmenuje část ostrova. V koloniální éře se stalo
Tobago předním světovým výrobcem nerafinovaného cukru. Zhruba od poloviny 18. stole sem
byli dováženi černí otroci z Afriky, jejichž potomci dnes tvoří většinu obyvatelstva. Angličané všemožně podporovali doosídlení Tobaga a rostla plocha obdělávané půdy. V jediném roce se tu vyrobilo 1 200 t cukru, 1,6 milionu galonů rumu, 1,5 milionu liber bavlny a 5 000 liber indigové modři.
Po roce 1834, kdy bylo zrušeno otroctví, převzala monopol v pěstování tř ny a výrobě cukru Kuba
a obyvatelstvo Tobaga začalo chudnout. Trinidad s Tobagem se spojily v jeden celek teprve v roce
1889. Do té doby bylo Tobago administra vně spojeno s Grenadou, Svatým Vincentem a Barbadosem. Od roku 1987 má v rámci republiky autonomii. Podle průzkumů si polovina obyvatel přeje
setrvat v soustá s Trinidadem, druhá samostatnost.
Obyvateli Tobaga jsou z 90 % Afrikánci, vyznávající většinou – jako náš průvodce – víru moravských
bratří. Jsou milí, pohos nní a téměř neznají delikvenci. Tobago je ale především ostrovem hor
a pralesů. Když nad nimi přelétáte, připadá vám, že snad dole nikdo nebydlí. Silničky jsou úzké
a z výšky je pod větvemi stromů ani nespatříte. Na 549 m vysokém hřbetu ostrova je tropický
deštný les, chráněný už od roku 1776 v Main Ridge Forest Reserve, nejstarší pralesní rezervaci
na západní polokouli. O jeho záchranu před plantážníky se zasloužil poslanec, jehož neodradilo ani
11 let úporných parlamentních diskuzí. V září 1963 poničil prales hurikán Flora. Zničil i banánové,
kakaovníkové a kokosové plantáže. Mnozí z plantážníků se už nikdy nevzpamatovali a Tobago se
začalo měnit v turis cký ráj. Na prahu nového sícile obdrželo hned dvě mezinárodní ocenění –
„Domov nejlepší ekologické des nace na světě“ a „Karibská ekodes nace číslo jedna“.
Le ště Crown Point se nachází v jihozápadním cípu Tobaga. Nikde jinde na ostrově bychom už
dostatečně dlouhý rovný pruh země nenašli. Létá se sem přímo ze Severní Ameriky i Evropy, z New
Yorku, Miami, Toronta i Londýna. Dává se do mrholení, které nás neopus po celý den, jako někde
ve Skotsku. Před le štěm na nás s velkou starou amerikou čeká vysoký černoch s ústy od ucha
k uchu, průvodce Cecil Lyons. Tož, vítejte!
Z vesničky Canaan kousek od le ště pochází kapitán vítězného národního fotbalového mužstva.
Obyvatelé ostrova si plně užívají volna poskytnutého prezidentem, a proto zavřely i všechny restaurace. Nedaleko stojí na pobřeží pevnost Milford ze sedmdesátých let 18. stole , v jejíž blízkos
najdeme Crusoeovu jeskyni, neboť mnozí se domnívají, že sem Daniel Defoe umís l děj románu
Robinson Crusoe. Ve skutečnos ale šlo o chomořský ostrůvek Más a Tierra v souostroví Juana
Fernándeze u středního Chile, kde svůj robinsonský příběh prožil historicky prokázaný námořník
Alexander Selkirk. Možná ale je ta tobažská tropická scenerie líbivější – a turistům bližší.
Hlavní město Tobaga se jmenuje stejně jako staré anglické tržní město – Scarborough. Nemusíte
ani přimhouřit oči, abyste se octli ve staré Anglii. Ani déšť nechybí. V zátoce Rockly Bay se vystřídaly všechny evropské koloniální mocnos . Město založili v 16. stole Skotové, ale v roce 1790
ho vypálili a srovnali se zemí Francouzi, kteří na jeho místě postavili Port Louis. Ještě dříve však
musíme projet starobylým Dutch Fort, původně holandským Limpsingbergem. Kdo by neznal píseň o trhu ve Scarborough? Neméně slavný trh najdeme i zde. Kostel vysvěcený v roce 1818 patřil
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Severní pobřeží Tobaga poblíž Angličanovy zátoky

Prodejna suvenýrů na severním pobřeží Tobaga
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Tobažská prodavačka v kiosku s potravinami
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k nejstarší metodis cké misii nejen na Trinidadu a Tobagu. Dnes je Scarborough s 20 000 obyvateli
hlavním městem a přístavem Tobaga. Sídlí tu administra vní správa i parlament, založený v roce
1767 a obnovený 1980. Jeho budova pochází z roku 1821 a byla rekonstruována do původní podoby. Kromě svého zákonodárného sboru má Tobago i dva zástupce v celorepublikovém 36členném
parlamentu.
Z malebného nábřeží stoupáme úzkou silničkou mezi typicky britskými kamennými domky s krbovými komíny v obou bočních zdech. Přijíždíme k pevnos krále Jiřího II., odkud má být výhled
na město s Trinidadem v pozadí. Nebýt deště. I automa cký maják musí v pravé poledne sví t.
Pevnost byla založena v roce 1777 a už po dvou letech dokončena. Prodělala těžké šrámy, ale obnovena byla podle původních plánů z poc vých anglických cihel. Do Británie se vozil cukr a zpátky
zase cihly, aby se neplulo s prázdnou. Dnes v pevnos najdeme muzeum. V zahradě se vyjímá
kvě nová mapa ostrova a do všech stran směřují hmoždíře. Francouzskou pevnost Fort Castries
na protějším návrší, vybudovanou 400 otroky v roce 1781, dnes překrývá les antén námořní navigační stanice.
Začínáme stoupat ještě výš, do hor. Míjíme víc slavný než majestátní Masonský vodopád, u něhož
Walt Disney natáčel některé exteriéry k filmu o Robinsonových. Neudivuje mě, že toho za celý den
moc neprojedeme, ačkoliv ostrov měří jen 42 × 10 km. Silnička je úzká a plná zatáček, vesničky
zůstávají skryty pod větvemi stromových velikánů. Hojně mezi nimi roste chlebovník (Artocarpus
al lis) s velkými vykrajovanými listy a oválnými zelenými plody posetými bradavicemi, představujícími zbytky soukvě , v němž byly samčí a samičí květy odděleny. Není tu původní, přivezl ho
z jihovýchodní Asie kapitán William Bligh na legendární Bounty a pak znovu na Providence z Tahi ,
aby poskytl lacinou potravu otrokům na tř nových plantážích. Plod lze jíst syrový nebo opečený
na ohni a potřený máslem.
Jsme poměrně vysoko, ale pod sebou už vidíme zátoku krále Petra na severozápadním pobřeží
ostrova, v níž dožíval poslední náčelník Karibů. Trochu víc na sever se nachází Angličanova zátoka, kde v Norman Parkinson’s House žil v emigraci údajně anglický princ, jehož si lidé oblíbili.
Po silnici pro nám kráčí vyzáblý černošský děda v džínsách a náš průvodce zastavuje na kus řeči
před nepřehlednou zatáčkou, kde se dvě auta nevyhnou. V malém kiosku prodává základní životní
potřeby matka dívky, která nás prováděla pevnos krále Jiřího II. Ochutnáváme místní specialitu,
mango naložené ve fialovém láku, jež nám připomíná rychlokvašené okurky, ale je příšerně kyselé.
Všechny vesnice stojí na hřebenech erozí zvlněného terénu krytého hustou zelení a tvoří je pestrobarevné dřevěné domky na muřích nohách, kryté zrezivělým vlnitým plechem. Míjíme Castaru,
rodiště prezidenta Robinsona.
V Moriah průvodce zase klábosí, tentokrát s několika černými zedníky pracujícími na stavbě venkovského domku. Jeden z nich je moravským bratrem, a když se dovídá, že jsme z „Československa“, oznamuje hrdě ostatním: oni se narodili tam, co mistr Jan Hus! Moravš bratři byli od roku
1798 prvními misionáři na ostrově, nešlo však o Čechy ani Moravany, nýbrž o Američany. Na ostrově existuje 12 moravských misií. Dědeček Cecila Lyonse býval pastorem moravské církve na ostrově An gua, švagr dokonce biskupem celého území od Baham po Guyanu. V Moriah byl moravský
kostel se školou postaven v roce 1842, a když ho hurikán Flora zbořil, stál do čtyř let znovu. Moravská církev na ostrově založila první školy. Jiné tu nebyly, a tak je dala k dispozici státu. Školní
docházka je sedmiletá, a pokud chtějí dě pokračovat ve studiu na High School, prodlouží se jim
na 11 let a na vyšší stupeň přecházejí už v šesté třídě. Školní vzdělání je sice povinné, ale náš průvodce se přiznává, že do školy vůbec nechodil.
Vjíždíme do údolí Arnos, jehož plantáže zničil v roce 1847 hurikán a údolí opět pohl l prales.
Průvodce zastavuje uprostřed silnice, aby nám v pralese utrhl silně aroma ckou větvičku, kterou
nazývá bay leaf (list zálivu), nejspíš badyán, babiččino koření z perníku. Máme štěs , přilétá k nám
středně velký, na hlavičce a hřbetu modře a zeleně zbarvený pták s hnědým bříškem, mot-mot. Je
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typickým obyvatelem ostrova a bývá řazen k supovitým, kteří se živí mršinami. A už je tu i policie!
Zřejmě jsme zastavili na špatném místě. Přihodilo se vám něco? – ptají se s obavou. Ne, důstojníci,
jen pozorujeme ptáka. Ach, tak! – a pokračují svou cestou, za mco my se blížíme k hotelu Arnos
Vale.
Útulný hotelík v horách obrostlých pralesem má sestup na vlastní pláž. Černá recepční Monika
snáší prospekty a navrhuje, abychom někdy přijeli na delší dobu. Kdysi se tu ubytovali i Beatles
nebo Rita Hayworthová, ačkoliv každá trochu hlučnější zábava je zakázána. Vegetace zarůstá ruiny
cukrového mlýna s opuštěnými stroji z poloviny 19. stole a v zeleni se ztrácejí další přístavby,
chaty a domečky. Odpoledne se podává čaj úplně stejně jako na pobřeží v Devonu. Na rameno mi
usedl zelený amazoňan, v orchidejích saje kolibřík, přilétá další ptáček se žlutým bříškem a také
nám už známý mot-mot. Nejsou dál než na dosah ruky.
Plymouthu, první osadě založené na ostrově Brity a dnes druhému městu na Tobagu, se přezdívalo
„kasárenský barák“. Průvodce nás zavedl k „záhadnému“ Mystery Tombstone, Tajemnému náhrobku, pod nímž odpočívá jakási Be y S venová s dítětem. Neví se o ní nic víc, než prozrazuje nápis:
„Byla matkou, aniž o tom věděla, a manželkou, aniž o tom věděl její manžel, jemuž nebylo dopřáno
jejích milostných laskavos .“ Zemřela ve věku 23 let 25. listopadu 1783. Podstatu nápisu už luš ly
celé generace – a vždy bez úspěchu.
Plymouth s okolím měl skutečně pestrou historii. Několikrát změnil nejen majitele, ale i jméno.
Na protější straně zátoky Great Courland stávala nejstarší osada na ostrově, holandská Nieuw
Walcheren s pevnos Nieuw Vlissingen. Neměla dlouhého trvání a mezi roky 1628 a 1630 byla
dvakrát zničena, nejdříve Kariby a pak Španěly. Karibové na město útočili celých 160 let a příliš
se neohlíželi na to, komu právě patřilo. Mezi lety 1639 a 1693 tu existovala tolerantní vláda zmíněných lotyšských (respek ve britských, v Lotyšsku usazených) vévodů z Courlandu, s nimiž sem
přišlo na 80 rodin poddaných, kteří se tu sžili s volnomyšlenkáři přicházejícími postupně z Německa, Skandinávie, Holandska, Británie a Francie, s židy i lidmi z Karibiku a africké Gambie. Společně
pěstovali cukrovou tř nu, tabák, pepřovník a bavlnu a obchodovali se Severní Amerikou, Brazílií,
Evropou i Afrikou. V letech 1654–1659 postavili první luteránský kostel na Tobagu. Dnes se zdá
být „kolonie svobodných lidí“ těžko uvěřitelnou minulos a zbývá po ní jen oplocená travnatá
plocha se zbytky hradeb z roku 1680. V současnos přibyl betonový pomník od Jonse Min kse.
Za holandské okupace v letech 1659–1664 byl Plymouth přejmenován na Fort Beveren. Pak byl
zase anglický, francouzský, holandský a znovu britský. Ve druhé polovině 18. stole se stal prvním
hlavním městem ostrova a jmenoval se Jacobusstadt, Fort Jacobus či Fort James.
U Mt. Irvine se silnice rozšířila a krajina je až příliš turis cky civilizovaná. Od hotelu Mount Irvine
Bay se zbytky kruhové věže cukrového mlýna ze 17. stole je vyhlídka na stejnojmennou zátoku.
Jeho golfové hřiště je prý nejstarším na ostrově. V neuhlídaném okamžiku přestalo pršet, právě
když jsme se přiblížili k Holubímu mysu (Pigeon Point) s dlouhou pláží fantas cky bílého písku a závěsem skloněných kokosových palem, lemujících sotva znatelnou křivku zátoky Milford. Jde prý
o nejhezčí pláž na ostrově. Lemuje ji korálový útes, k němuž vozí malá plavidla se skleněným dnem
turisty, kteří se neodváží sami potápět. Další se koupou v „nylonovém bazénu“, tyrkysově modré
laguně mezi korály. Nám zbývá alespoň krátké vykoupání, protože jsme uzavřeli okruh ostrovem
a vracíme se z druhé strany k le š .
Přátele z dalekých zemí, do nichž se už stěží vrá me, potkáme málokdy. Nám se to později přesto
povedlo, i když jen zprostředkovaně – v televizi. Jedním z Tobažanů, s nimiž rozmlouvali tvůrci německého dokumentu o ostrovu vysílaného v „Kameře na cestách“, byl náš řidič Cecil Lyons.
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Vousatý ostrov venku z řady
Barbados
Oficiální název: Barbados
Rozloha: 431 km2
Počet obyvatel: 279 912 (2006)
Hustota obyvatel: 649,45/km2
Hlavní město: Bridgetown (7 500; Great Bridgetown 110 000)
Další města: Speightstown, Holetown
Státní zřízení: kons tuční monarchie v rámci Britského společenství národů
Datum získání nezávislos : 30. listopadu 1966
Mo o: Hrdost a průmysl
Současný nejvyšší představitel: britská královna Alžběta II., zastoupená generálním
guvernérem sirem Cliﬀordem Straughnem Husbandsem (od 1. června 1996)
Úřední jazyk: anglič na
Měna: barbadoský dolar, BDs (pevný kurz 1 USD = 2,00 BDs)
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NEJANGLIČTĚJŠÍ Z KOLONIÍ
Pohled na mapu postačí, abychom si uvědomili, že souostroví Malých An l tvoří jednolitou linii
ostrůvků až na jedinou výjimku, kterou je Barbados. Jako jediný je vysunut k východu. Od nejbližších sousedů, Svaté Lucie a Svatého Vincenta, ho dělí vzdálenost 160 km, od Trinidadu 320 km,
od jihoamerické pevniny 460 km. Snad proto ho Kolumbus při všech plavbách minul. Pro východnímu větru se plulo špatně – i před rokem 1917. Ostrov dostal jméno po místním rozložitém kusu
Ficus citrifolia, plném vzdušných kořenů připomínajících vousy (španělsky i portugalsky barba),
který tehdy rostl po celém ostrově. Pozdější plantážnictví ho až na přežívající výjimky v nejvyšších
polohách ostrova a v jeho botanických, plantážnických či hotelových zahradách vymý lo. Tady mu
říkají evergreen tree, věčně zelený strom, či bearded fig, vousatý k. Ostrovu dal jméno díky prvním portugalským námořníkům, kteří tu přistáli v roce 1536 a zakreslili ho do map.
Za mco linie ostrůvků Malých An l je tvořena alespoň donedávna činnými sopkami, Barbados pokrývají ploše uložené korálové vápence, díky nimž má záviděníhodně pláže bílého korálového písku. Vynořil se nad hladinu teprve před milionem let, počátkem čtvrtohor. Ve vápencích nacházíme
hojné krasové závrty a jeskyně. Povrch Barbadosu je sice plochý, ale zdání klame – i tady mnohé
silnice příkře stoupají, zvláště ty nad východním pobřežím. Nejvyšší hora Mt. Hillaby dosahuje
343 m. Ostrov měří od severu k jihu 34 km a v nejširším místě 23 km. Jde přitom o jeden z nejhustěji zabydlených karibských ostrovů. Přes polohu poblíž oblouku Malých An l je neuvěřitelné,
že se Barbadosu vyhnula všechna větší zemětřesení. Úspěšně se mu vyhýbají i hurikány, ačkoliv
leží v Návětrných ostrovech. Poslední ho navš vil v roce 1955, a i když tu později ještě několikrát
zabedňovali okna, nic z toho nebylo. Přesto vám v každém hotelu hned sdělí, kde u nich najdete
instrukce pro případ hurikánu.
Přes Barbados vedou a křižují se tu prak cky všechny letecké linky anglicky mluvících ostrovů
Malých An l, a protože mívají řadu mezipřistání, stalo se zdejší le ště nesoucí jméno prvního barbadoského premiéra Grantleye Adamse přestupní křižovatkou souostroví. Ročně jí projdou přes
dva miliony cestujících. Poslední úpravy, provedené před mistrovstvím světa v kriketu v roce 2007,
v skly terminálu charakter moderní, zelení prodchnuté architektury, sestávající ze skořepin zavěšených nad širokými prosklenými halami.
Barbados okamžitě připomene starou dobrou Anglii, pokud něco takového tropy vůbec umožní.
Úzké asfaltky uvnitř ostrova dělí od šťavnatých luk kamenné zídky, v mírně zvlněné pahorka ně
stojí pod rozložitými stromy osamělé kamenné statky, a pokud k tomu mrholí a v autě je spuštěna
klima zace, člověku připadá, že je někde v Cornwallu. Vnější teplota přitom nikdy neklesne pod
23 °C, spíš se blíží třicítce. Římš katolíci tvoří jen 4 % obyvatel, za mco anglikánské církvi přísluší
40 % věřících. Jeden z cestovatelů 19. stole dokonce napsal, že Barbados je angličtější než samotná Anglie. Angličané ho také nazývali Malou Anglií a ve vnitrozemí se našlo místo i pro Malé
Skotsko.
Barbados patří i mezi nejbezpečnější země Karibiku, ať už co do zločinnos , tak dopravních nehod.
Provoz je klidný – a to i v hlavním městě. Jezdí se pomalu a dodržují se bezpečné odstupy i dopravní předpisy. Britský vysoký komisař, tj. velvyslanec v členském státu Commonwealthu (jeho
dědeček byl prý ve dvacátých letech 20. stole konzulem v Praze a po spuštěném žebříku šplhával
za T. G. Masarykem na Hrad), je kri čtějšího názoru. Kvete tu prý nejen korupce, ale i obchod
s drogami. Pokud by mělo pro drogové komando spus t akci, mafie se to doví předem přímo
z nejvyšších míst. Na ostrově je jediná věznice s kapacitou 350 vězňů, v březnu 2005 jich tam však
bylo namačkáno už 1 300. Došlo ke vzpouře, při níž dva vězni zahynuli a přes 20 jich bylo zraněno.
Jako správní Angličané milují i Barbadosané nade všechno kriket, hrají ho už 200 let. Středoevropan
prý tuto hru nikdy nepochopí. Barbadoský přístup ke kriketu přesto nejlépe charakterizuje slogan
„Musíme vyhrát, ale pokud prohrajeme, také to přežijeme“. Kensingtonský ovál na severním okraji
Bridgetownu se stal na jaře 2007 dějištěm finále mistrovství světa, a za m účelem se mu dostalo
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Jméno dal Barbadosu věčně zelený vousatý fíkus

nového stadionu pro 28 000 diváků, jehož tribuny zvenčí připomínají turbíny obřích dopravních
letadel. Před stadionem stojí s napřaženou pálkou rozkročená socha sira Garfielda St. Auburna Soberse (*1937), národního hrdiny a hráče světové třídy. Narodil se tu jako pátý ze šes sourozenců
a jeho otec, námořní obchodník, zahynul na moři ve druhé světové válce. Kriket ovšem není ani
tady jediným sportem. Běžec Obadele Thompson získal pro Barbados na olympijských hrách v Sydney první bronzovou medaili v individuální disciplíně v historii. Typické obyvatele ale spíš najdeme
skloněné nad obdélníkovou deskou s 2 × 6 jamkami vyplněnými oblázky a hrající oblíbené warri.
Televizní obrazovka nad jejich hlavami bude nejspíš přenášet kriket.
͠
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BEZ VÁLEK TROCHU FÁDNÍ, ALE PŘESTO ZAJÍMAVÉ DĚJINY
Podle archeologů připluli první indiáni na Barbados kolem roku 1623 př. n. l. na kanoích z delty Orinoka. Nikdy jich tu nežilo mnoho. Španělé se sem dostali až v roce 1518. Ostrov neobydleli, přesto
všechny indiány odvezli jako otroky na Hispaniolu. V roce 1536 tu přistáli Portugalci a v roce 1625
Angličané, ale ostrov byl prázdný – až na osadu divokých Jabalí. Angličané ho našli jen díky chybám
ve výpočtech kapitána lodi Olive Blossom (Olivový květ), vracející se z obchodní cesty do Brazílie.
Ten Barbados 14. května 1625 zabral pro Jakuba I.
Dva roky nato přijíždí prvních 80 britských osadníků doprovázených hrstkou černých otroků, které cestou uloupili z jiné lodi, a zakládají první osadu na ostrově pojmenovanou po králi James
Town (dnešní Holetown). Začali pěstovat tabák a bavlnu, po roce 1637 i cukrovou tř nu. Začátek
jejího pěstování byl snad největší událos v celé historii ostrova, protože tu vzhledem k nezájmu
ostatních mocnos nedocházelo k válkám. Drobní pěs telé pak uvolnili místo velkoproducentům
a Barbados se stal první zemí na světě, kde se kolem roku 1650 začal z tř ny pálit rum, jemuž říkali
rumbullion či killdevil (ďábelský zabiják).
Z Barbadosu se stával „nejzářivější drahokam britské koruny“, než v únoru 1651 vyhlásili obyvatelé
nezávislost na Britském společenství národů, kterou Británie neuznala. Následujícího roku však
byla s Anglií podepsána Dohoda o právech lidí, již britský parlament stvrdil výměnou za slib, že
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Barbadosané budou vždy v daňových záležitostech konzultovat s Cromwellem. V roce 1663 vznikla
na Barbadosu první pošta a a v roce 1731 začaly vycházet první noviny The Barbados Gaze e.
Christopher Codrington, tehdy 30letý generální guvernér Návětrných ostrovů, otevřel v roce 1745
v St. John pobočku staroslavné Durhamské univerzity Codrington College, jež se stala první univerzitou v britských koloniích a současně první univerzitou na západní polokouli.
V listopadu 1751 navš vil Barbados tehdy 19letý George Washington. Barbados byl jedinou cizí
zemí, kterou tento poli k v životě navš vil, když doprovázel staršího bratra nemocného tuberkulózou. Bridgetown ho však lákal i proto, že se stal díky obchodu s cukrem po Bostonu druhým
nejvýznamnějším přístavem Nového světa. Washington procestoval Barbados na koni a potkával
se s revolučně naladěnými Angličany a Skoty, kteří tu dleli ve vyhnanství. Dosud stojí dům v Bush
Hill, v němž Washington bydlel – později ho navš vil Bill Clinton. Zachoval se též Washingtonův
deník, do něhož si zapsal, že neexistuje nic chutnějšího než ananas, který tu poprvé ochutnal.
George Washington si z Barbadosu odvezl neštovice, na něž sice téměř zemřel, ale získaná imunita
mu během války za nezávislost zachránila život.
Ve druhé polovině 17. stole odjela řada Barbadosanů osídlit Severní a Jižní Karolínu, Virginii, Pensylvánii a New York a mnozí z nich se tam stali guvernéry. Rodina Aus nů založila v Texasu stejnojmenné město. Dva rodilí Barbadosané stáli i u zakládací lis ny Spojených států a dva generálové
barbadoského původu se o 85 let později účastnili na opačných stranách války Severu pro Jihu:
Meade za Unii a Lee za Konfederaci.
K práci na plantážích byli na Barbados dovezeni otroci z Afriky. Než bylo v roce 1834 (29 let před
USA) zrušeno otroctví, bylo jich tu už kolem 50 000. Kvůli špatnému zacházení vypukla mezi lety
1675 a 1816 čtyři povstání. Posledního, vedeného černým otrokem Bussou a svobodným mulatem
Washingtonem Franklinem, se zúčastnilo 5 000 otroků. Bussovu sochu dnes můžeme spatřit v bojovém postoji na jednom kruhovém objezdu na předměs Bridgetownu. Samuel Jackman Prescod,
původně též otrok, se devět let po zrušení otroctví stal prvním černým poslancem barbadoského
parlamentu a významným poli kem své země.
Cukrová monokultura musela v mateřské Británii i jinde ve světě čelit silné konkurenci poté, co
byla v roce 1820 zrušena ochranářská opatření a za dovoz cukru z vlastních kolonií se začala pla t
cla. V roce 1885 vystoupil Barbados z Návětrných ostrovů. Zemědělců evropského původu ubylo, když spolu s mnohými černochy přesídlili do dalších karibských zemí, zvláště mezi roky 1850
a 1914 do Panamy, kde nastala vysoká poptávka po pracovních silách při stavbě průplavu. Odhaduje se, že tam odešlo na 60 000 Barbadosanů, tehdy tře na obyvatel země. Prezident Theodore
Roosevelt jim za to při návštěvě Barbadosu v roce 1913 osobně poděkoval. Řada Barbadosanů se
později z Panamy vrá la s kapsami plnými peněz a nakoupili tu půdu i majetky. Bílí obyvatelé dnes
tvoří jen 4 % populace země.
Britský soukromý detek v Trevor Marrio přišel po dese letém bádání v roce 2005 s překvapivým
odhalením, že londýnským Jackem Rozparovačem byl někdo z barbadoských námořníků. K vraždám šes pros tutek došlo mezi 7. srpnem a 9. listopadem 1888 a nákladní loď Sylph tam měla
připlout z Barbadosu v červenci 1888 a na zpáteční plavbu se vydala 22. listopadu. Vrah hledal
obě v blízkos přístavu a East End leží nedaleko. Koncem téhož roku mělo dojít k podobným vraždám i v nikaragujské Managui a jindy zase v Německu – a pokaždé tam kotvila Sylph.
V roce 1896 vypukla krize, z níž se barbadoské hospodářství zotavilo teprve po roce 1937. Docházelo k četným stávkám, a byla sem proto vyslána tzv. Moyneova komise, která po pečlivých
průzkumech navrhla řadu doporučení, mj. podpořit půjčkami pěs tele cukrové tř ny. Na základě
„Cukrové dohody Britského společenství národů“ přicházela podpora až do roku 1951. Později
už to nešlo, Británie vstoupila do Evropského hospodářského společenství. Ještě na začátku devadesátých let 20. stole zaměstnával barbadoský cukrový průmysl v době sklizně 7 000 osob
a vyráběl 160 až 200 síc tun surového cukru. Kvůli nadprodukci se podle vzoru dalších karibských
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zemí začalo uvažovat o ukončení produkce, ale v dubnu 2006 ministr zemědělství oznámil, že se jí
úplně nevzdá – místo surového cukru pro evropský trh se však zaměří na výrobu speciálních cukrů,
farmaceu ckých látek a etanolu. Samozřejmě, že za pomoci rozvojových příspěvků Evropské unie.
͠

͠

͠

SOUČASNOST
Dříve ryze zemědělská a poněkud nudná země se začala orientovat na cestovní ruch, v prvé řadě
na přijímání velkých cestovních lodí – cruiserů. Každoročně sem s nimi zavítá přes půl milionu
návštěvníků, přibližně stejné množství jako letadly, a obě skupiny tu ročně utra přes jeden a půl
milionu USD. V létě 2006 se mezi turisty objevil i britský premiér Tony Blair. Sektor služeb už
vytváří dvě tře ny hrubého národního produktu. Barbados má i nemalé zásoby ropy a zemního
plynu v moři a v malém měřítku je začal dobývat; pokrývá jimi zbývající tře nu svého HDP. Ostrov
nemá vlastní rafinerii a vytěženou ropu vozí ke zpracování na Trinidad. Začíná však být soběstačný,
a mohl si tak dovolit nepodepsat dohodu PetroCaribe s Chávezovou Venezuelou.
Hrubý domácí produkt Barbadosu na hlavu je jedním z nejvyšších v An lách a analfabe smus tu
nedosahuje ani procenta. Léky jsou pro mladší 16 let, starší 65 let a chronicky nemocné zdarma,
stejně jako péče v nemocnici královny Alžběty a v psychiatrické a geriatrické nemocnici. Národní
pojištění kryje důchody, nemocenskou a mateřské přídavky, stejně jako podporu v nezaměstnanos až do výše 60 % mzdy. Vzdělání, počínajíc mateřskou školou, je až do druhého stupně bezplatné, stejně jako stravování v základních školách. Existují příspěvky chudým, tělesně pos ženým
a starým a rovněž příspěvky na veřejnou dopravu. Svůj dům vlastní 85 % obyvatel země, ačkoliv
půda pod ním patří státu. Tekoucí vodu a elektřinu má přes 90 % domácnos , telefon přes 80 %
a vlastní auto 45 %.
Podle UNDP má maličký Barbados jednu z nejvyšších životních úrovní a nejvyšších úrovní vzdělanos v rozvojovém světě. Už léta figuruje mezi prvními 30 státy světa v indexu lidského rozvoje.
V roce 2006 zaujal 31. místo v kompe

vnos , čímž předčil i Venezuelu, Itálii, Indii či Jihoafric-

kou republiku. Umís l se tak na prvním místě v Karibiku, na druhém v La nské Americe a na třem na celé západní polokouli – po USA a Chile. Vysoká životní úroveň ale vede i k tomu, že je
na 12. místě na světě v obezitě; za obézní je považováno 69,7 % dospělé populace. Nikdy jsem si
však toho při návštěvách ostrova nevšiml – nebo jsem potkával jen samé turisty?
Území Barbadosu se tradičně dělí na farnos , a to už od roku 1629. Každá farnost mívala v čele
dva představitele a místní vládu zvanou vestry. Takto systém fungoval až do roku 1969, dokud byla
anglikánská církev oficiálním státním náboženstvím. V administra vním členění země se však používá pořád. Každá farnost nese jméno svatého svého kostela. Od severu k jihu jsou to svatá Lucie
(jediná žena – proto prý je hlavou ostrova), svatý Petr, Ondřej, Jakub, Josef, Tomáš, Jan, Jiří, Michal,
Filip a posledním je Kristův kostel. Původní metropole farnos už ale přerostla jiná města.
Barbados má od roku 1639 parlament westminsterského typu, tře

nejstarší v celém Com-

monwealthu (po britském a bermudském). Založil ho guvernér Henry Hawley, notorický alkoholik
a majitel vykřičené taverny, pod jejímiž schody ho jednou nalezli mrtvého. V koloniálních dobách
směli být do parlamentu voleni jen vlastníci půdy a kupci. I tady se skládá ze dvou komor, sněmovny a senátu. První má 28, druhá 22 členů.
Prvním premiérem Barbadosu a současně prvním a posledním premiérem Západoindické federace v době její krátké čtyřleté existence se stal v roce 1954 vůdce umírněné sociálně demokra cké
Barbados Labour Party (BLP), pozdější sir Grantley Adams. 30. listopadu 1966 získal Barbados
nezávislost a při té příležitos ho poprvé a naposledy navš vila královna. V dubnu 1982 sem přicestoval prezident USA Ronald Reagan s cho , a hned v říjnu následujícího roku začala tato zemička hrát přední roli v mezinárodním zásahu pro ultralevicové soldatesce na blízké Grenadě. Když
sem v roce 1997 zavítal americký prezident podruhé (to už byl Bill Clinton s manželkou Hillary),
33
͠

podepsaly obě země námořní dohodu potvrzující, že i pro světovou velmoc je malý spojenec důležitý. Jen o rok později sem přijel Fidel Castro. Jako všude v An lách, i na Barbadosu se Kuba
s Venezuelou snaží všemožně „zadrápkovat“. Z propagandis ckých důvodů poskytují obyvatelstvu
zdarma operace šedého zákalu v rámci projektu Milagro (Zázrak). Kuba financuje operaci a pobyt
ve své zemi, Venezuela zajišťuje organizaci a kromě letecké přepravy na Kubu hradí i převoz autem
z libovolného místa ostrova na le ště. Na Barbadosu je prý víc než 400 potenciálních pacientů.
V hlavním městě i na venkově je často vidět starší i nejnovější škodovky, které tvoří asi tře nu
českého vývozu na ostrov – vedle traktorů, ocelových drátů, zrcadel, rostlinných extraktů a šťáv,
plastů, bezpečnostních skel do automobilů, dechových hudebních nástrojů, čerpadel a pergamenového papíru. Český vývoz mírně převažuje nad dovozem, v němž vedou ortopedické pomůcky
a protézy, líh, rum a integrované obvody. Vzájemná obchodní výměna přesahuje jen slabě půl
milionu USD, existuje však oboustranný zájem na jejím zvýšení. Začalo se i jednat o uzavření dohody o zamezení dvojího zdanění. V červnu 2008 ovládla česko-slovenská finanční skupina J & T
90 % barbadoské banky Bayshore Bank & Trust, zaměřené na bohaté klienty, především z Kanady.
Všiml jsem si i firemního nápisu Pravda, šlo však o bohatého Rusa. Na ostrově tak žije jediná Češka,
paní Škodová. A Štěpán Kříž tu nedávno pomáhal zakládat pivovar.
͠
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I BARBADOSKÁ METROPOLE MÁ TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ
S NELSONOVÝM SLOUPEM
Nejhezčí pohled na Bridgetown je přes zátoku z restaurace na dřevěném molu hotelu Grand Barbados v předměs Garrison. Brzy ráno, ještě za tmy, tam chodí honáci koupat do moře koně, ačkoliv se to oficiálně nesmí. To, co považujeme za Bridgetown, je ve skutečnos řada měst, která se
k němu přilepila zejména na jihu a jihovýchodě, podobně jako Garrison. Ve vlastním Bridgetownu
už prý nikdo nebydlí, jezdí se tam jen za prací a za nákupy a v noci za zábavou při kalypsu a rožněném masu. I tady mají ulici, která nikdy nespí.
Bridgetown není nejstarším městem na ostrově, byl však založen už tři roky po jeho britském
objevu, v roce 1628. Angličané našli uprostřed bažin v ús řeky dřevěný most postavený Arawaky
– a od něho pochází jméno města. Hospoda či taverna připadala na každých 20 obyvatel a řada
ulic nese dodnes původní jména. V roce 1766 město do základů vyhořelo a bylo postaveno znovu
– působí proto i přes převažující nízkou zástavbu moderně a průmyslově. Místo původního mostu
má dva nové, víc široké než dlouhé.
Kolem ús řeky, kde stávalo první město a jeho přístav s doky (Careenage), najdeme na jedné
straně široké přístavní sklady a na druhé Trafalgarské náměs . Ačkoliv zdaleka nedosahuje rozměrů svého londýnského vzoru, má rovněž sloup se sochou admirála Nelsona. Bronzový pomníček
od sira Johna Westmaco a je sice malý, vztyčen však byl už roku 1813, sedm let po admirálově
smr u Trafalgaru a 36 let před svým londýnským dvojníkem. Pět měsíců před smr s hl admirál
ještě Barbados navš vit. Existence pomníku vyvolala později spory, připomíná prý koloniální časy
a mnozí volají po pomníku některého z národních hrdinů. Napro to ž stojí komplex veřejných
budov ze sedmdesátých let 19. stole , v nichž se po požáru nacházejí obě parlamentní komory.
V dubnu 1999 bylo jménem hrdinů překřtěno alespoň náměs a byl na něm umístěn obelisk se
jmény Barbadosanů padlých v obou světových válkách. Je tu též fontána na počest prvního městského vodovodu z roku 1861.
K ostatním městským památkám není odsud daleko. Je jí v prvé řadě anglikánská katedrála svatého Michala z roku 1789, stojící na místě ještě starší dřevěné, kterou zničil hurikán a musela být
přestavěna za peníze získané v loterii. I římskokatolickou katedrálu svatého Patrika bylo nutné
přestavět po hurikánu na konci 19. stole . Anglikánský kostel St. Mary’s slouží v případě hurikánů
za útulek, ačkoliv kostely bývají poničeny nejvíc.
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Široká ulice (Broad Street) v hlavním městě Bridgetown

Přehlídka ke Dni nezávislos 30. 11. 2007
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Zvláštní pozornos zasluhuje synagoga z roku 1833 s pseudogo ckými oblouky vysokých oken
a dosud fungujícím židovským hřbitovem, na němž některé náhrobky pocházejí až z třicátých let
17. stole . Původní synagoga, zničená hurikánem, pocházela z roku 1654 a šlo o nejstarší synagogu nejen na západní polokouli, ale dokonce o tři roky starší, než měl samotný Londýn. Zakladateli
byly asi tři stovky holandských židů, kteří sem přišli z Brazílie, aby zavedli pěstování cukrové tř ny
a mle cukru ve větrných mlýnech.
Uličky starého města, včetně té hlavní zvané Široká, jsou tak úzké, že v nich vázne i jednosměrná
doprava. Najdeme tam dva pěkné koloniální paláce, banku Bu erfield sídlící v nejstarší budově
města a pojišťovnu Mutual Life Assurance Society z roku 1895. V Královnině parku roste nejvyšší
strom na ostrově, 18 m vysoký skutečný africký baobab, nikoliv běžná americká ceiba (kapok). Nikdo neví, jak se sem dostal – jeho stáří je to ž odhadováno na síc let. Barbadoské muzeum sídlí
v Garrisonu v budově bývalé vojenské věznice z roku 1853.
30. listopadu 2007 jsem se zúčastnil oslav 41. výročí barbadoské nezávislos , začínajících velkolepou a pro nás exo ckou přehlídkou. Konala se za přímého tropického žáru na travnatém prostranství Garrison Savannah, na němž se většinou hraje na koních pólo, pro starým vojenským
budovám s údajně největší sbírkou kanonů ze 17. a první poloviny 18. stole na světě. Má jich
být třicet, ale to se mi tak závratné nezdá. Před velvyslaneckými páry stála řada židlí, k níž jeden
po druhém přijížděli v černých limuzínách nejvyšší státní představitelé s manželkami v širokých
kloboucích. Po náčelníkovi generálního štábu vrchní komisař policie, nejvyšší soudce, premiér
a nakonec zastupující generální guvernér, protože ten skutečný pobýval mimo zemi. S jeho manželkou přihopkaly i dvě dě s chůvou v širokém klobouku, jakoby vystřiženou ze starých anglických filmů. Všichni barbadoš představitelé jsou černí, jediný běloch se stal náměstkem ministra
v roce 1994.
Ceremonii doprovázela kapela sloučené vojenské, policejní a dalších uniformovaných hudeb,
hrající do pochodu řízné britské a rakousko-uherské marše, loveckou hudbu starých mistrů, kalypso i tradicionály Matylda a Brown Girl in the Ring od skupiny Boney M. Když jeden z hudebníků v prudkém slunci omdlel, byl za nadšeného aplausu publika odtažen s nohami drhnoucími
o hrbolatou zem. Pochodují vojáci v pestrých barevných uniformách, červených, modrých, bílých
námořnických, pěšky i na koních. Tradiční Zuávové v rozepnutých červených, žlutě lemovaných
krátkých ves čkách bez rukávů, dávajících vyniknout bílým košilím, v černých kalhotách s tenkými
žlutými lampasy, vysokých černých botách překrytých bílými „psími dečkami“ a s plochými oválnými do nízké špice vybíhajícími červenými čepicemi se širokými bílými lemy a žlutými tkaničkami
– jak si je vysloužili v dávných afrických válkách s Ašanty a předvedli se v nich královně Viktorii
při návštěvě Západní Indie v roce 1858. Někteří mají přes uniformu přehozenu kůži z leoparda.
Policisté nastupují v uniformách, jaké nosívali za časů admirála Nelsona – v dlouhých bílých sakách
s červenými náprsenkami, černými kalhotami se širokými rudými lampasy, ve vysokých černých
jezdeckých botách a bílých tropických přilbách.
Protože barbadoská armáda čítá jen 610 vojáků, z toho 110 námořníků, musely být k oslavám
povolány vedle kadetů, státní ochranky a policie i všechny možné neozbrojené uniformované posily – veteráni, hasiči, sportovci, mládežníci, skau , pečovatelky o staré a nemocné, Armáda spásy,
Červený kříž, nemocniční záchranáři od svatého Jakuba s maltézským křížem ve znaku, Národní
konzervační komise, vězeňská služba, a nakonec i Adven sté sedmého dne a Pionýři za Krista.
A ještě ryze barbadoská specialita, jakou nemají snad nikde jinde na světě: tzv. „námořníci na suchu“. Věnují se zvláštnímu koníčku – v námořnických uniformách slouží a cvičí na lodi, kterou postavil před sto lety na suchu vysloužilý námořník a nikdy nebyla spuštěna na vodu.
Nejprve všichni pochodovali „pomalým pochodem“, při němž mezi každými dvěma kroky naprázdno hrábli nohou ve vzduchu, a potom „pochodem rychlým“. Koně šli přitom nejprve procházkovým
krokem a potom cválali. Nad prostranstvím se vznášel balon ve tvaru vzducholodě, z něhož sníma36
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ly přehlídku televizní kamery. Zlatým hřebem programu měla být dvě malá letadla a po nich dvě
helikoptéry. Po ohlášení moderátorem se ale 20 minut nic nedělo, až přišla z amplionů omluva:
na le š byl tak hustý civilní provoz, že nemohly vzlétnout. Nejpozoruhodnějším na oslavách státního svátku však bylo, že nikdo z nejvyšších představitelů nepronesl jediný projev, jedinou vě čku,
jen fráze předepsané protokolem.
Téhož dne odpoledne se v guvernérském paláci konal ceremoniál předávání státních cen a vyznamenání. Moderátorem byl profesor Henry Fraser, muž se životopisem o 44 stranách, děkan
lékařské fakulty zdejší pobočky Univerzity Západních Indií a autor či spoluautor řady knih o barbadoské historii. Tady mu přezdívají „Dr. Dynamic“. Nejvyšší barbadoský řád, který se udílí ve čtyřech
stupních, a další tři druhy vyznamenání či medailí byly uděleny 21 osobám, mezi nimiž byli vědci,
pedagogové, lékaři, kněží, podnikatelé, příslušníci ozbrojených složek, veteráni, autorka kuchařek a učitelka hry na klavír v kostele moravské církve. Přítomní obdrželi brožurku se životy všech
vyznamenaných, a tak jsem se bavil sestavováním sta s ky. Z celkem 21 vyznamenaných se dva
nedostavili a jen čtyři byli bílé ple . Vyznamenáno bylo 13 mužů a 8 žen. Nejmladšímu bylo 52
a nejstarší ženě 93 let – byla jí zmíněná autorka kuchařek. Další má prý už rozepsanou.
Nejvyšší řád převzal mimo jiné podnikatel v energe ce a dovozu aut, o němž bylo výslovně řečeno,
že jako první dovezl na Barbados Porsche a Škodu. Největší dojem na mě učinila profesorka lékařství Velma Patricia Scantlebury-Whiteová, která je ve svých 52 letech světově proslulým transplantačním chirurgem, první ženou černé ple v tomto oboru v USA, kde je ředitelkou Regionálního
transplantačního střediska Univerzity Jižní Alabamy. Ve své profesionální kariéře provedla přes
síc transplantací ledvin!
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VÝLET KOLEM OSTROVA
Maličký Barbados má neskutečných 1 570 km silnic. Na ostrůvek o rozloze 34 × 23 km je to víc než
dost. Všechny se ani nevejdou do mapy. Dosažení kteréhokoliv cíle je snadné, ačkoliv mnohé z nich
jsou příliš úzké, rozbité či prašné. Většina silnic má křižovatky ve formě kruhových objezdů, mnohé
jsou dokonce dálničního charakteru. Jako v celých britských An lách se jezdí vlevo.
Z Bridgetownu míříme k severu po západním karibském pobřeží, zvaném „pla nové“. Je jednou
dlouhou pláží, na jejíchž březích vyrostly luxusní hotely a vedle nich společenské kluby, golfová
hřiště a paláce nejbohatších, klasicistní vily skryté v zeleni stromů i obyčejné domky šťastlivců,
kteří sem přišli ještě před globálním turismem. Připomíná to starou dobrou Anglii a jindy Riviéru.
Pokud zbyl kousek přístupné pláže, hned tam parkuje množství aut.
V Sandy Cove se mihne slavný Cliﬀ, uvedený mezi 50 nejlepšími restauranty světa. Otevřen byl
přitom až v roce 1995. Tím „nej“, na nějž upozorní každý Bajan, jak sami sobě Barbadosané říkají,
je hotel Sandy Lane z roku 1961, mezi jehož časté návštěvníky patří Mick Jagger. Noc tu mimo
sezonu stojí 2 200 USD a o ceně sezonní se nemluví, pla nejvyšší nabídka a rezervuje se dlouho
dopředu. Hotel působí honosně, není však nijak velký a jeho zeleň jde až na pláž. Zhlédl jsem jeho
společenské prostory, které ještě v 11 hodin zely prázdnotou – hosté dosud vyspávali. Služebnictvo
za m uhrabalo běloskvoucí pláž a na stůl v hale umís lo velkou kvě novou fantazii. V hotelovém
golfovém klubu se v prosinci 2006 konalo mistrovství světa.
Holetown, někdejší James Town, je nejstarší anglickou osadou na ostrově, v níž malý pomník
připomíná místo vylodění prvních Angličanů. Výročí založení města se slaví koncem ledna karnevalem, jedním ze sedmi konaných na Barbadosu. Ještě dál leží Speightstown, druhé největší
město ostrova, na jehož hlavní ulici stojí dřevěné kupecké domy s balkony z 19. stole , pamatující
doby, kdy tu býval přístav, z něhož se vozil cukr do Bristolu; městečko si proto vysloužilo přezdívku
Malý Bristol. Skutečné jméno však mělo po poslanci, jemuž zdejší panství patřilo v první tře ně
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Kostel sv. Jana v St. John, středisko jedné z barbadoských farnos

Pláž Crane pod hotelem Crane Beach
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Hotel Crane Beach má záviděníhodnou polohu na jihovýchodním pobřeží

Plantážnická rezidence Sunbury
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17. stole . O čtvrt stole později odsud vyplul do Jižní Karolíny sir John Yeamans, aby se tam
později stal generálním guvernérem.
Ještě severněji, v Port St. Charles, stojí moderní jachtařské městečko, mezi jehož domy nechali
zavést moře. Jen o kousek dál kouří na mořském břehu komíny cementárny a silnice, jež se výrazně zúžila, odbočuje do vnitrozemí. Je samá záplata a díra a prostředí se stává lidovějším. Vesničky
tvoří jen malé domky. Tř nové lány střídají louky a za plotem z ostnatého drátu se pasou koně,
patřící 96letému Melvillovi Williamsovi, jednomu z největších černých boháčů na ostrově, který
jako 13letý začínal s výrobou koňských sedel.
Nejsevernější výběžek ostrova tvoří deska zčernalých tře horních korálových vápenců, jejíž nejzazší mys je rozhraním mezi Karibikem a Atlan kem. Mořská voda rozleptala povrch vápenců v ostré škrapy a příboj uvnitř vymlel prostornou Jeskyni zvířecí kvě ny (Animal Flower Cave), v jejíchž
jezírkách žijí drobounké mořské sasanky. Nejde o kvě ny, ale o živočichy.
Zpátky se vracíme po východní, atlantské, straně ostrova a zastavujeme nejdříve v háji mahagonovníků, vysazených na ostrově před 250 lety. Dnes tu byla s kanadskou pomocí zřízena Barbadoská přírodní rezervace, chovající místní i darovanou zvířenu: kubánské kajmany, hady, leguány
a velké černé klenuté želvy, dříve rozšířené po celém ostrově. Místní jsou i maličká ště natá prasátka, stejně jako zvláštní zvířátko mara. Volně se pohybují opičky, malí zelení makakové, dovezení
kdysi spolu s otroky z Afriky. V lesích východního Barbadosu žije v puklinách skal údajně nejmenší
had na světě. Je šedý, 10 cm dlouhý a tenký jako špageta a není jedovatý. Živí se termity.
Napro Barbadoské přírodní rezervaci v dnešním národním parku Farley Hill kdysi stávala rezidence sira Grahama Briggse, jehož tu v druhé polovině 19. stole navš vili princ Alfréd, vévoda
z Edinburghu, a princové Albert, Viktor a Jiří – pozdější král Jiří V. Natáčel se v ní také film „Ostrov
ve slunci“. Rezidenci však v roce 1965 pohl l požár, zbyl jen park a ruiny. Nejstarším plantážnickým
sídlem na ostrově je „opatství“ svatého Mikuláše (St. Nicolas Abbey), postavené v roce 1650 v jakobínském slohu; bohužel je v sobotu zavřené, i když tabulka na vratech hlásí open.
Pokocháme se alespoň výhledem na atlantské pobřeží z Třešňového vrchu (Cherry Tree Hill). Silnici
přeběhlo další mungo (mongoose), tady běžná kunovitá šelmička, něco mezi lasičkou a hranostajem. Jediný zachovaný větrný mlýn na cukr je Morgan Lewis z roku 1727, kolem něhož sjíždíme
k atlantskému pobřeží do oblas Ca lewash, nazvané tak podle toho, že tu byl shromažďován
ke koupeli v moři dobytek z vnitrozemských plání. Poblíž Belleplaine obdivujeme rozeklanou siluetu Křídové hory na blízkém obzoru, která není z křídy, ale z křídově bílého jílu, z něhož už tři stole
pálí místní rodina keramiku.
Člověku se pomalu nechce věřit, že až sem přivedli v roce 1881 z Bridgetownu úzkokolejnou železnici, po níž jezdila skutečná parní lokomo va. Nezbývá už po ní ani stopa, ale místo ní tu mají východobarbadoskou highway, otevřenou slavnostně královnou Alžbětou II. během návštěvy v roce
1966. Je kvalitní, široká a vyhýbá se všem obcím. A protože je sobota, lemují ji desítky zaparkovaných aut a autobusů, jejichž osazenstvo tu nad mořem piknikuje. Je státní svátek a všichni mají
trička v národní zlatavě žluté barvě. Průvodce s úsměvem dodává: Na Barbadosu je národním
sportem především piknik, pak kopaná (soccer) a nakonec surfování. O kriketu se vůbec nezmínil.
V „Polévkové míse“ (Soup Bowl) u Bathseba, z jejíž okrajů vyčnívají skalní hřiby na vodou vyhlodaných nohách, nazývané „bílé koně“, je rozbouřené moře plné lidí, očekávajících na prknech okamžik, v němž se zlomí vlna a oni se na ní vydají k pobřeží. Každým rokem tu pořádají mezinárodní
surfařské soutěže, na něž přijíždějí soutěžící až z Austrálie.
Zastavujeme se ještě v botanické zahradě Andromeda, založené na skalnatém ostrohu v padesátých letech 20. stole dnes už zesnulou amatérskou zahradnicí Iris Bannochie a jejím manželem
Johnem. Oba pěší okruhy zahradou nesou jejich jména. Postupně sem svezli zástupce stromové
a kvě nové říše z celého ostrova i odjinud z Karibiku. Je toho pořádná porce, jen na Barbadosu roste 700 druhů kvetoucích rostlin, ale jen dva z nich jsou endemické. Typickou barbadoskou palmou
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Ze Speightstownu se v 19. stole vyvážel cukr do Bristolu

je palma „zelná“, cabbage palm (Roystonea oleracea), nejvyšší a současně nejš hlejší z královských
palem, z jejíchž listů se připravuje chutný salát, který se jí syrový i vařený.
Na celý úsek atlantského pobřeží ostrova je výhled od 150 let starého kostela svatého Jana
(St. John), střediska jedné z barbadoských farnos . Patří mezi nejstarší a stojí na místě ještě staršího kostela z roku 1645. Osud neměl jednoduchý – už 30 let po svém založení vyhořel a v roce
1831 ho zničil hurikán. Na přilehlém hřbitově odpočívá Ferdinand Palaiologos, údajně potomek
v přímé linii posledního byzantského císaře Konstan na IX. Palaiologose (1448–1453), který padl
při obraně Konstan nopole pro osmanskému sultánovi Mehmedu II.
Na úrovni rozvodí ostrova navštěvujeme Harrisonovu jeskyni, 52 m hluboký krasový útvar v korálovém vápenci s krápníky a podzemním vodopádem. Je pozoruhodná m, že dolů vede spirála,
po níž sjíždí vláček na elektrický pohon. Ačkoliv byla známá už indiánům, znovu byla objevena
až v sedmdesátých letech 20. stole . Nedaleko od jeskyně se nachází Welchman Hall Gully, úzká
terénní jizva po propadlé víc než kilometr dlouhé jeskyni, slovo gully můžeme přeložit jako rokle.
Její dno pokrývá botanická zahrada tvořená hustým stromovím porostlým liánami a filodendrony.
Vesměs jde o stromy poskytující ovoce nebo alespoň koření. V otevřených bočních jeskynních
nikách jsou slušné krápníky, mimo jiné stalagnát o průměru 1,2 m. V zahradě a všude kolem ní
pobíhají opičky. Pamětní deska připomíná, že zahradu navš vila v roce 1966 královna Alžběta II.
s princem Filipem, když přijeli udělit ostrovu samostatnost. Čtyři roky po nich tu byl princ Charles,
aby otevřel Národní stadion.
Nedaleko stávala plantážnická rezidence, patřící velšskému generálovi Williamu Asygellovi Williamsovi, zapřisáhlému royalistovi, jehož sem v 17. stole poslal Cromwell do vyhnanství. Byl
přísným protestantem, a proto nikdy neuznal sňatek svého syna s Italkou římskokatolického vyznání. Po smr byly její ostatky uloženy do rodinné hrobky vedle rakve zesnulého tchána, ale když
byla hrobka před dalším pohřbem otevřena, byly všechny rakve zpřeházené a ta generálova stála
ve svislé poloze. Vrá li je do původní polohy, ale při dalším pohřbu se situace opakovala, a jev ustal
až poté, co byla rakev snachy přenesena do jiného hrobu.
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Kostel moravské církve v Sharonu

Mořský příboj u Severního mysu Barbadosu
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Případ těchto barbadoských „pohybujících se rakví“ je často popisován v ezoterické literatuře
a nemá prý jít o výmysl – zdokumentoval ho radní E. G. Sinckler, a navíc se nejedná o jediný případ. Totéž se mělo stát s ostatky guvernéra ostrova sira Evana McGregora († 1841) v hrobce uvnitř
katedrály svatého Michala v Bridgetownu a kromě toho i v hrobce Chase Vault v Kristově kostele
v nejjižnější barbadoské farnos . I tam byly těžké rakve nalezeny vztyčené a se sejmutými víky, jedna z rakví stála dokonce otevřenou čás opřená o zeď a kos v ní byly zpřeházeny. Pokusy vysvětlit
tyto jevy působením podzemních pramenů minerálních vod nepůsobí přesvědčivě.
Na Dělovém vrchu, dál k jihu, se kromě plantážnické rezidence Francia nachází rekonstruovaná
vojenská signální stanice z roku 1818, jejímž úkolem bylo signalizovat dalším stanicím ostrova,
když se na obzoru objevila nepřátelská loď nebo naopak očekávaná loď zásobovací. Na Barbadosu
stávalo takových stanic šest. Služba v nich musela být nudná a jeden z vojáků z nedostatku jiné
zábavy vytesal z jednoho kusu kamene 5 m dlouhého a 3 m vysokého lva.
Jih ostrova pokrývají roviny s lány cukrové tř ny, z níž vyčnívají kamenné kruhové věže dosloužilých větrných mlýnů na mle cukru. Na celém ostrově jich zbývá asi sto, kdysi jich však bývalo pětkrát tolik. Hojné jsou i miniaturní dřevěné domky s pestrobarevnými dveřmi, veřejemi, okenicemi,
žaluziemi, stříškami nad okny a sedlovými střechami, jimž se říká cha el houses, stěhovatelné
domky. Šlo je snadno rozložit a sestavit a po zrušení otroctví je majitelé plantáží pronajímali sekáčům tř ny, aby se s nimi mohli během sklizně pohybovat po celém ostrově. Sekáčů bývalo až 400.
Později už s domky nehýbali, a začaly tak sloužit běžnému, byť omezenému bydlení. Pokud rodině
nestačily, přilepily se další. Sklizeň začíná v polovině února, ale dnes už ji obstarávají kombajny.
V červnu se slaví dožínky a měsíc nato vypukne Crop Over Fes val (Fes val skončené sklizně).
Po ulicích se v rytmu kalypsa a soku vlní průvody v doprovodu lidové took band, tvořené bubnem,
bubínkem, píšťalou a trianglem, a nabízejí se vyhlášené pochoutky, zvláště smažené plátky létající
ryby.
Naší další zastávkou je 300 let stará plantážnická rezidence Sunbury s bohatými sbírkami nábytku,
uměleckých předmětů, kuchyňského náčiní a dalších předmětů zašlých dob, včetně koňských sedel a kočárů. Průvodkyně neopomene zdůraznit, že v každém pokoji se nacházejí křišťálové lustry
z Čech. Rezidenci postavil jeden z prvních osadníků Ir Ma hew Chapman, jehož jméno čteme
na všech starých mapách Barbadosu. Pozdější majitelé ji překř li jménem svého anglického domova – a to se udrželo dodnes. Po zrušení otroctví tu muselo 244 otroků dál pracovat pod zástěrkou
„učňů“. Rezidenci později zakoupil skotský stavitel lodí, jehož jediný syn padl v první světové válce
a dvě neprovdané dcery spravovaly plantáže až do osmdesátých let 20. stole . Po jejich smr
koupila panství rodina Melvilla Williamse, s jehož jménem jsme se už setkali jako s majitelem koní.
Dům byl zpřístupněn veřejnos , ale v roce 1995 vyhořel a musel být nákladně rekonstruován, dobový nábytek věnovaly různé barbadoské rodiny. Zastavujeme se i v lihovaru Foursquare, v němž
se z tř ny pálí jeden z nejlepších barbadoských rumů. Tištěný průvodce tvrdí, že jde o nejmodernější des lérku na světě. Pracuje za neustálých návštěv turistů, říká se tomu Factory & Heritage
Park.
Na jihovýchodním pobřeží ostrova se vysoko nad jedinečnou bílou pláží omývanou atlantskými
vlnami, v nichž se rovněž prak kuje windsurfing, tyčí hotel Crane Beach otevřený v roce 1867,
skvost architektury, stolování a sladkého nicnedělání, z jehož nebesy krytých starobylých postelí
a rodinných bazénků na balkonech i z cimbuřím okrajkovaných hradeb plných nejrůznějších věžiček se lze kochat výhledem na moře s pláží Crane pod námi. Fotografie hotelu mnohokrát obletěly
všechny významné světové magazíny a lákají další movité zákazníky. Je to prý nejluxusnější hotel
na Barbadosu. Jméno pochází od ramene jeřábu, který tu původně stával a s jehož pomocí se vykládaly lodě zakotvené v zátoce.
Nepříliš daleko bychom ještě nedávno našli další luxusní hotel Hrad Sama lorda. Nedávno zčás vyhořel a je kvůli rekonstrukci uzavřen. V roce 1820 ho nechal postavit Sam Hall lord, bohatý plantážník,
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Jeskyně „zvířecí kvě ny“ na Severním mysu

který prý nabyl bohatství m, že v noci rozmisťoval po kokosových palmách hornatého pobřeží lucerny jako falešné majáky a odnášel pak ze ztroskotaných lodí zboží, které skrýval v chodbách pod
hradem. Jeho portrét visí v sunburské rezidenci. I k manželce Lucy byl tak krutý, že raději utekla
do rodné Anglie.
Poslední zastávka našeho výletu patří kostelu v Sharonu poblíž Bridgetownu. Byl založen v roce
1799 jako první kostel moravské církve na ostrově a postavili ho otroci, o jejichž katolizaci se jako
misionáři postarali moravš bratři, kteří tu působili od roku 1765. Turis cký prospekt tvrdí, že
kolébkou „moravismu“ bylo Nizozemsko, tam ale mnoho českých a moravských evangelíků po Bílé
hoře skutečně přišlo. V roce 1831 kostel zničil hurikán a o dva roky později byl obnoven. Obklopují
ho hospodářské a školní budovy, protože moravská církev dbala především o vzdělání.
Ve zdi nalevo od oltáře přilákaly mou pozornost staré náhrobní desky. Pod první odpočívá jakýsi
Adam Joachim Haman z německého Holštýnska a pod druhou misionář David Lichtenthaeler, narozený 26. prosince 1797 v Li z v severoamerické Pensylvánii, který tu zemřel 2. února 1826. Ono
místo v USA pojmenovali češ bratři po Li cích nad Orlicí. Moravská církev založila na Barbadosu
ještě poutní kostel na kopci nad atlantským pobřežím, pojmenovaný Mt. Tabor. Všechny Tabory
ve světě nesou jméno po biblické hoře ve Svaté zemi, tento byl ale skutečně pojmenován po husitském Táboru.
Začíná se šeřit a v kostele hraje na klavír jen tak pro sebe líbivé melodie stará babička. Tehdy jsem
ještě netušil, že ji potkám znovu za dva roky, až bude při příležitos státního svátku své země přebírat státní vyznamenání. Jmenuje se Gloria Iona Skeeteová a bylo jí tehdy 79 let.
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Ostrov s vůní muškátového oříšku
Grenada
Oficiální název: Grenada
Rozloha: 344,5 km2 (Grenada 322 km2, Carriacou 22,5 km2, Pe t Mar nique 2 km2)
Počet obyvatel: 120 000 (2009), z toho Grenada 112 200, Carriacou 7 000
a Pe t Mar nique 800
Hustota obyvatel: 348,33/km2 (Grenada 348,45/km2, Carriacou 311,11/km2
a Pe t Mar nique 400,00/km2)
Hlavní město: St. George’s (33 734)
Další města: Grenville, Sauteurs, Gouyave; Carriacou: Hillsborough (600)
Státní zřízení: kons tuční monarchie v rámci Britského společenství národů
Datum získání nezávislos : 7. února 1974
Mo o: Vždy myslíc na Boha – usilujeme, tvoříme a kráčíme vpřed jako jeden národ
Současný nejvyšší představitel: britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem
Carlyle Gleanem
Úřední jazyk: anglič na
Měna: východokaribský dolar, EC$ (1 USD = 2,70 EC$)
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POUŤ ZA MUŠKÁTOVÝM OŘÍŠKEM
Grenada, ostrov sopečného původu o ploše menší než Barbados (35 × 20 km), vybíhá k jihozápadu
nosem, na jehož konci se nachází mys Salinas. V roce 1985 na něm otevřeli nové mezinárodní le ště, které začali budovat Kubánci jako vojenskou základnu pro socialis ckou vládu Maurice Bishopa
a při námořním zásahu pro pozdějšímu krvavému ultralevicovému režimu ho dobyli Američané.
Nedaleko od le ště se nacházejí nejhezčí pláže na ostrově. Směrem k hlavnímu městu St. George’s
je to široká Grand Anse, za mco do jižních břehů poloostrova proniká moře prsty úzkých hlubokých zátok, na jejichž konci je malá úhledná plážička. Ubytovali jsme se v Lance-aux-Épines v zátoce Prickly Bay, obklopené malými hotýlky a soukromými rezidencemi. Poblíž nás se nacházejí
tři neobydlené ostrůvky, na nejzápadnějším Gloveru mívali Norové až do roku 1925 velrybářskou
stanici.
Welcome, uvítal nás černý taxikář, jehož nám jako průvodce doporučila majitelka hotýlku. Tím nás
nevítal, pouze se představil: Welcome Cummings, jméno mé. Nejlepší taxislužba ve dne v noci.
Jako většina obyvatel ostrova pochází z mnoha dě , ale na svět přišel až mezi posledními, když se
zásoba křestních jmen ztenčila. Porodník ho přivítal srdečným welcome. Když se dotázal maminky
na jméno, odpověděla: Už jste mu ho dal – Welcome.
Přes silnici opět přeběhlo mungo (mongoose) a my jsme po obvodu objeli St. George’s – cesta
na sever ostrova po jeho karibském pobřeží je volná. Ohlédnu za hlavním městem nám bránil
táhlý hřbet Hřbitovního návrší a octli jsme se v širokém údolí při mořském břehu, v původně explozivním sopečném kráteru, nazvaném poe cky Královnin park. Stojí v něm Národní stadion, určený
samozřejmě pro kriket. Původní stadion, jehož trosky stojí opodál, zničil hurikán Ivan v roce 2004
a nový byl postaven kvůli mistrovství světa v roce 2007. Hrálo se po skupinách ve všech karibských
státečcích. Nové stadiony je přišly na 300 milionů USD. Grenada ale nemá jen hrdiny kriketu.
18letý Kirani James jí získal v roce 2011 v korejském Tegu tul mistra světa v běhu na 400 metrů
a následujícího roku tuto disciplínu vyhrál i na letních olympijských hrách v Londýně. Předseda
vlády Grenady kvůli tomu vyhlásil státní svátek a národní hrdina se kvůli profesionální sportovní
dráze vzdal dvou posledních let univerzitního studia.
V Grand Mal, malebné vesničce dřevěných vilek v zeleni prudkých svahů nad půlkruhovitou zátokou, bydlí potomci Australanů, kteří sem přišli koncem 18. stole po vítězství Angličanů nad
Francouzi. Okolní kopce, porostlé křovinami a ojedinělými stromy, kdysi bývaly tř novými plantážemi, jejichž konec nepřivodila ani hospodářské krize, ani globalizační tendence moderní doby, ale
hurikány. Nezlikvidovaly jen plantáže, ale i většinu starých dřevěných domků na kůlech. V Brizanu
jich ještě několik stojí. Vedle nich vyrůstají nové, ale staré se nebourají – mohou v nich bydlet staří
rodiče nebo dě . Průměrná rodina jich mívá sedm až devět a mnohé se ani neožení či nevdá. Kolik
dě že mám já? Welcome se na chvíli zamyslí: asi sedm.
Větší část Grenaďanů, z 90 % afrického původu, je chudých a o práci nezavadí, zvláště poté, co jim
hurikány posledních let vzaly plantáže. Mnozí proto odešli za prací do USA, Kanady i vzdálené Británie. Nebyl to pro ně problém, mluví také anglicky. V zahraničí žije stejný počet Grenaďanů jako
doma. Na Grenadě si staví bohaté vily, které většinou zůstávají prázdné, protože jejich majitelé dál
pracují v cizině. Domů se vrá až na důchod. A to se jim do těch domků nikdo nenabourá nebo
je vláda nenařídí pronajmout, když je tu tolik chudých a potřebných? Welcome krou nechápavě
hlavou: copak je něco takového někde možné?
V zátoce Halifax Harbour (v níž mimochodem žádný přístav není) kdysi svedl bitvu legendární admirál Halifax. Pro zátoce, kde dříve rostly banánovníky a kokosové palmy, je dnes lom s výrobnou
obalované dr . A také sme ště hlavního města.
Před Gouyave, městečkem zásobujícím skoro celý svět muškátovými oříšky, odbočíme po úzké
cestě do husté zeleně, ale už vzápě nás vítají stářím zčernalé dřevěné domy a haly, oddělené
oprýskanými betonovými plochami k sušení plodů. Dougaldston Estate je střediskem pěstování
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Školní pochod v Gouyave

muškátu od 18. stole . Ve zšeřelé prostorné hale vztyčené na sloupech nad pralesní půdou, přebírá několik černých žen roztřepenou červenavou spodní vrstvu slupek muškátového oříšku, zvanou
mace, u nás mylně nazývanou „muškátový květ“. Po usušení zežloutne a po rozemle se užívá jako
koření do polévek a omáček, na bi eky a mořské plody a zvláště prý na želví maso – jenže to už
se oficiálně jíst nesmí. Nad touto slupkou je ještě jedna vnější, zelenožlutá, která se po fermentaci
používá k výrobě domácího „brandy“. Teprve uvnitř se skrývá muškátový ořech (nutmeg), který se
strouhá na pečená masa, do sladkos i nápojů – od marmelád po sirupy a likéry. Odpad z lisování
se jako muškátový olej přidává do mýdel, jejichž výrobu pomohla na Grenadě zavést Evropská
unie.
Další černoška vítá návštěvníky u stolku, na němž rozložila všechny plody své země – různá koření,
kakaové boby a z nich připravenou pastu, ovoce, banány, stvol cukrové tř ny, plod chlebovníku,
sušené byliny a jedlé hlízy. Pochopitelně také muškátový ořech v různých stadiích úpravy a z něho
vyrobené produkty. Venku nám ten muškátový „ořešák“ (Myris ca fragrans) ukázali. Má tuhé,
věčně zelené listy a žlutavé dužnaté plody skrývající oříšek. Pochází z východní Indie a sem se
dostal už v roce 1782, ale ve větším začal být vysazován po roce 1843, kdy jeden z hurikánů zdecimoval plantáže cukrové tř ny. První sazenice byly dovezeny z Nizozemské Indie ilegálně, neboť
koření mívalo cenu zlata.
Dříve prý muškátový průmysl uživil až 7 000 farmářů a ještě před hurikánem Ivan vyprodukovali
každý měsíc milion liber muškátových ořechů – nějakých 500 tun. Hurikán ale 90 % muškátových
stromů zničil a půdu plantáží bylo výhodnější prodat jako stavební parcely. Grenadská družstevní
asociace muškátového ořechu, jež nechala vysadit 40 000 nových stromů a trpělivým přesvědčováním znovu získala síc bývalých farmářů, požádala o pomoc indickou vládu, která sem vyslala
skupinu odborníků.
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Pláž hotelu Calabash v zátoce Prickly Bay na jihu Grenady

Grenada je nejen ostrovem muškátu, ale i dalších koření. Má k tomu příhodné podmínky –
díky horkému tropickému klimatu tu ročně naprší přes 4 000 mm vody. Ukazují nám i skořici, což je
kůra stromu Cinnamomum verum, hřebíček, což jsou sušené květy Syzygium aroma cum, zázvor,
kardamom a něco, čemu tu říkají turmeric, „domácí kurkuma“ či „grenadský šafrán“, a také skutečnou kurkumu asijskou – i tady se přidává k barvení a kořenění pokrmů a samozřejmě i do směsí
koření zvaných curry.
Gouyave, dříve zvané Charlo e Town po portugalské míšenecké princezně (1744–1818), jež se
stala manželkou britského krále Jiřího III., je architektonicky chao cké městečko, hlavní středisko
pěstování a zpracování muškátu na ostrově. Jedinou vyšší betonovou budovou na hlavní ulici je závod, v němž se muškátový ořech ručně třídí podle velikos a předpokládaného obsahu oleje a pak
na zastaralých zařízeních natřásá a pere a znovu suší průvanem v dlouhých dřevěných kotcích.
Budova nemá okna, jen drátěné sítě. Dříve tu pracovalo 200 dělníků či dělnic, teď jen nezbytné
minimum. Muškát je třeba dovážet z Afriky a Asie, aby se výroba nezastavila. Malá Grenada přesto
zůstává jeho druhým producentem na světě, po Indonésii. Pokrývá tře nu světové poptávky a jen
do USA ho každoročně vyveze 200 tun.
Při odjezdu z Gouyave jsme míjeli říznou černošskou kapelu a pochodující školní dě v uniformách,
sledované z chodníků pyšnými rodiči. V zátoce Duquesne, v níž kdysi Karibové přepírali zlatonosný
plážový písek, dnes bydlí rybáři. Přijíždíme do Sauteurs, nejsevernějšího města na ostrově, a míjíme
kostelík, v němž je dnes škola. Tu původní odnesl hurikán. Na skalním útesu poblíž kamenného kostela svatého Patrika se rozpros rá městský hřbitov, na jehož konci stojí na hraně vysokého pobřežního srubu moderní pomník, spočívající na vysoké kamenné desce stočené do mírného oblouku,
v níž je prázdné okno ve tvaru kříže. Nápis připomíná, že tu v roce 1651 spáchala hromadnou sebevraždu skupina posledních 40 Karibů – mužů, žen i dě . Držíce se za ruce skočili z 30 m vysokého
48
͠

Plody muškátového ořechu

Přebírání muškátového „květu“ v Dougaldston Estate
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Pohled na Sauteurskou zátoku z místa hromadné sebevraždy Karibů

mysu do moře. Dobrovolnou smrt zvolili před poddanstvím Francii, jejíž vojáci je obklíčili. Francouzům přitom za příslib půdy pomáhal jiný Karib ze sousedního ostrova. Francouzsky se to místo
jmenuje La Morne des Sauteurs, anglicky Leaper’s Hill a česky Kopec skokanů.
Výhled od pomníku bývá daleký, my však máme smůlu – ostrov Carriacou ani jeho sousedy Malý
Mar nik a Malou Dominiku, tři nejjižnější z ostrůvků Grenadin patřících Grenadě, dnes pro mlžný
opar nespatříme. V blízkos se nachází nejméně patnáct dalších ostrůvků, ale obydlen z nich je
jediný, Rhonde. Kvůli třem spoře obydleným ostrůvkům mají na Grenadě zvláštní ministerstvo.
Carriacou, v jazyce Karibů „Země korálových útesů“, je největším ostrovem z celých Grenadin. Žije
tam 7 000 obyvatel afrického, francouzského i skotského původu. Zdejší Skotové prosluli výrobou
lodí a člunů, na nichž pořádají v srpnu závody. Ze santgeorgeské Carenage tam jede trajekt čtyři
hodiny. I když nevidíme vůbec nic, náš taxikář je šťastný – pochází z Carriacou a je teď jen kousek
od domova.
Na kopci nad Sauteurs stojí malá bílá budova, která slouží jako vulkanologická monitorovací stanice jediné podmořské sopky v Karibiku Kick’em Jenny. Její špička se nachází v hloubce 180 m
pod hladinou. Zdálo by se, že tady vyrůstá nový ostrov, který jednoho dne rozmnoží čtvereční
kilometry této ostrovní země i počet ostrůvků pod správou jejího zvláštního ministerstva, ale skutečnost je taková, že tam už kdysi ostrov byl a mohutná exploze ho nechala poklesnout v kalderu
skrytou pod mořskou hladinou. K erupcím skrytým lidskému zraku tu dochází poměrně často. Jen
od začátku minulého stole to bylo 14krát, poslední nastaly mezi 4. a 6. prosincem 2001. Některé
otřesy, jež výbuchy vyvolaly, byly tak silné, že při nich umírali lidé až v St. George’s. K silné erupci
může podle odborníků dojít do dese let. Sopka je potenciálně nebezpečná, stejně jako východněji ležící ostrůvek Île de Caille, nejmladší z celého ostrovního oblouku Malých An l. Možná mu
není ani síc let.
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V plantážnickém domě Morne Fendue přespala princezna Margareta
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Nejznámější z grenadských plantážnických rezidencí se jmenuje Morne Fendue Planta on House.
Je z ní výhled jak na hory uprostřed ostrova, tak na obě pobřeží. Pro návštěvníky tu pod širým
nebem připravují typická grenadská jídla, před nimiž jako aperi v servírují rum punč, typický regionální drink, koktejl z rumu a směsice ovocných šťáv červené barvy, plný ledové tříště a „pocukrovaný“ muškátovým oříškem. Majitelka rezidence paní Be y Mascollová, starší intelektuální
černoška vystudovaná v Anglii, nás provází typicky anglickou jednopatrovou kamennou budovou,
v níž kdysi přespala královnina sestra princezna Margareta a dodnes tu ukazují její postel. Byl tu
i princ Filip nebo Ronald Reagan.
Na severozápadním atlantském pobřeží ostrova uzavírají zátoku Bathway tři neobydlené ostrůvky
– Cukrová homole, Zelený ostrov a Písčitý ostrov. Všechny jsou bývalými sopečnými dómy. Cukrovou homoli lze od soukromého vlastníka pronajmout k pobytu. V zátoce je příjemná pláž a Američané tu kdysi mívali i golfové hřiště a vzadu na jezeře Levera čluny k pozorování vodního ptactva.
Odešli, když v třiaosmdesátém na ostrově vypukla divoká marxis cká revoluce. Slávu zdejší pláže
už nikdo neobnovil a ani o víkendech tu nepotkáte víc než 20 návštěvníků. V sezoně kladou mořské
želvy do jejího písku vejce.
Jižněji se u jezera sopečného původu nachází rumový lihovar River Antoine ze začátku 19. stole ,
jeden z posledních čtyř, které se na ostrově zachovaly. Zhruba v polovině atlantského pobřeží leží
Grenville, druhé největší město ostrova, nazývané místními obyvateli La Bay (Zátoka) nebo Rainbow City (Duhové město). Založeno bylo v roce 1796 a dosud se pyšní svými georgiánskými domy
z neomítnutých cihel. Kdysi sem zajížděly evropské lodi pro cukr, melasu a rum a ještě dnes se tu
stavějí lodě. Na blízkém statku Sansouci se jako otrok 6. října 1767 narodil Henri Christophe, jemuž
se podařilo utéct ze stavby pevnos Fort Frederick na kopci Richmond nad St. George’s a nalodit
se na loď, s níž doplul na Hai . Tam se stal později králem – prvním černošským panovníkem
na západní polokouli. Zámek, který si postavil v horách poblíž Cap Haï en, nazval podle rodného
statku Sansouci.
Jsou tři odpoledne, skončila škola a ulice se proměnily v pestrou paletu díky dívčím školním uniformám, pestrobarevným kostkovaným sukním, připomínajícím skotský kilt, ale mnohem pestřejších
barev – červené, žluté, zelené, hnědé a modré, jež doplňují bílé blůzky. S největším úsilím se nám
podařilo vykličkovat z města, ale pořád nás předjíždějí přecpané udýchané mikrobusy, které už
po pár metrech zase zastavují, protože na ně někdo mávl. V další nepřehledné zatáčce se nás opět
pokoušejí předjet.
Grenada je hornatý ostrov a bylo by neodpus telné objíždět ho jen po pobřeží, když ho lze mezi
Grenville a St. George’s přetnout napříč. Je to jediné možné místo na ostrově, neboť severněji
i jižněji se už zase zvedají hory. Severně je to nejvyšší hora ostrova, 840 m vysoká Svatá Kateřina,
a jižně dvouvrší Jihovýchodní hory (715 m) se Sinají (703 m). Žádná neleží od moře dál než 5 km.
Jsou sopečného původu, ačkoliv nebyly v historických dobách činné. Jen na svazích Svaté Kateřiny
dýmají fumaroly a občas dojde i k otřesům země.
Přírodní parky a rezervace pokrývají šes nu plochy ostrova, ale hurikán Ivan většinu tropického
pralesa v roce 2004 skosil. Mezi padlými velikány si však hledá prostor k růstu sekundární prales.
Na okraji rezervace Grand Etang, zřízené už v roce 1897, odbočujeme ke stejnojmennému jezeru v nadmořské výšce 580 m. Jde o výplň 12 000 let starého kráteru na ploše 12 ha, který nikdo
nezkoumal, a tak místní lidé věří, že nemá dno. Vyznavači přírodních náboženství pocházejících
po afrických předcích v něm spatřují Matku vod a přinášejí potravinové obě , aby vyprosili déšť –
přestože tady prší pořád.
Z ptáků tu žijí kolibříci a jeden vymírající druh endemické holubice. V pralese se potulují až 30členné tlupy plaché opice mona monkey (Cercopithecus mona), která rovněž pochází z Afriky, z území
mezi Kamerunem a Ghanou, ale v celém Karibiku žije jen na Grenadě. Díky husté tmavohnědé
srs s bílou náprsenkou do „V“ a obličeji, jemuž vévodí tlusté růžové pysky, vypadá baculatě. Živí
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Zbytky sovětských a kubánských letadel na bývalém le š Pearls

Američané, děkujeme vám za osvobození!

se ovocem, hmyzem, ještěrkami, kůrou stromů, listy, kvě nami, mechy a ojediněle i ptačími vajíčky. Z Grand Etang už jen sjíždíme a po malé chvíli pod sebou spatříme St. George’s. Ještě než tam
přijedeme, potkáváme dva pohřební průvody, prošedivělé černošské dědečky v černém a pestrobarevně vyparáděné černé babičky v širokých kloboucích.
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KOKETOVÁNÍ S KOMUNISMEM
Když československým soudruhům docházely důvody k organizování manifestací za Fidelovo „svobodné území v Americe“, přihrála jim historie ve stejné čás světa novou událost. Pro změnu se
teď skandovalo „Ruce pryč od Grenady“ a nedobrovolní manifestan ani nevěděli, kde leží. I jedny
sovětské noviny označily v mapce za místo „severoamerické imperialis cké invaze“ město Granadu v jihošpanělské Andalusii. Psal se rok 1983 a severoamerický imperialismus prý chtěl na vzdáleném karibském ostrůvku skoncovat se socialis ckou vládou milovaného vůdce Maurice Bishopa,
jehož vláda započala v březnu 1979. Jenže věci se udály jinak, než nám naši soudruzi předkládali.
Příliš idealis ckého komunis ckého poli ka neodstranili „severoamerič imperialisté“, ale násilnická skupina jeho marxis ckých souvěrců, pro niž už byl příliš měkký a málo revoluční. Až pro
této juntě zasáhli Američané za fyzické podpory ostatních východokaribských států. Nesvrhli Bishopa, ale jeho vrahy.
Grenada má i starou historii, která těmto událostem předcházela. Objevil ji Kryštof Kolumbus při
tře cestě do Západní Indie v roce 1498. Tehdy tu žil bojovný kanibalský kmen karibských Kalinagů, po nichž se v Mt. Rich zachovaly petroglyfy. Kolumbus překř l ostrov nazývaný domorodci
Camerhogne (Země různých lidí) na Concepción (Poče , samozřejmě Neposkvrněné), název se však
neujal. V roce 1650 ho kolonizovali Francouzi a v dalších letech se s nimi po vzájemných šarvátkách
několikrát vystřídali Španělé a Britové. V různých dobách se proto jmenoval Le Grenade, Granada
či Grenada. Všichni bez rozdílu sem k práci na tř nových, kakaových a muškátových plantážích
dováželi černé otroky, později dělníky z Madeiry, Malty a Indie. Roku 1783 se díky Versailleské dohodě stala Grenada defini vně britskou, ale dlouhá léta francouzského panství tu zanechala četné
francouzské místní názvy a v některých vesnicích se dodnes mluví smíšeným anglo-francouzským
patois.
V roce 1795 se na farmě Belvedere v Grand Etang vzbouřil pro Britům mladý mulatský farmář
Julian Fedon, inspirován francouzskou revolucí z roku 1789. S podporou Francouzů získal brzy
kontrolu nad ostrovem kromě hlavního města. Britská armáda o 18 000 mužích ho pokořila teprve po 15 měsících. Mělo jít o nejdelší vojenské tažení v celé historii Západní Indie. Po bojích
zůstaly zdevastované plantáže a přežilo jen 38 povstalců, kteří byli oběšeni na Tržním náměs
v St. George’s. Strůjci povstání se podařilo prchnout v malém člunu na Trinidad.
Roku 1833, rok před zrušením otroctví, vstoupila Grenada do společenství Návětrných ostrovů
a v letech 1958–1962 byla součás Spojené západoindické federace. Od roku 1967 se stala přidruženým státem Velké Británie s vlastní samosprávou a 7. února 1974 získala nezávislost. V březnu
1979 byla řádně zvolená vláda charisma ckého, ale kontroverzního a despo ckého premiéra sira
Erika Mathewa Gairyho, všeobecně přezdívaného „strejda“, který právě pobýval na státní návštěvě
v USA, svržena nekrvavým převratem, po němž se ustavila lidová revoluční vláda „Nového skvostného hnu “ (New Jewel Movement, NJM) v čele s 35letým Mauricem Bishopem, udržujícím blízké
vztahy se Sovětským svazem, Kubou a dalšími státy sovětského bloku. Ještě téhož roku navázalo
28. listopadu Československo s Grenadou diploma cké styky a v následujícím roce obě země podepsaly dohodu obchodní a dohodu o vědecko-technické spolupráci.
Maurice Rupert Bishop (1944–1983) se narodil na Arubě v nizozemských An lách a na Grenadu se
s rodiči vrá l v šes letech. Vystudoval Presenta on Brothers College, na níž obdržel zlatou medaili
za „vynikající akademické a všeobecné schopnos “. Během studií se stal předsedou Studentské
unie, předsedou Debatní společnos , zakládajícím členem a předsedou Historické společnos ,
vydavatelem školních novin a spoluzakladatelem Grenadského shromáždění mladých a pravdy.
Po absolvování školy krátce pracoval v matričním úřadu a pak odešel do Londýna studovat práva na Gray’s Inn. Souběžně získal právnický tul na London University’s Holborn College of Law
a zahájil postgraduální studium na King’s College. Téma: kons tucionální vývoj Grenady. Začal též
pracovat v britské civilní službě jako vyměřovač daní. Studia dokončil v roce 1969 a v následujícím
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roce se stal v Londýně předsedou Společnos západoindických studentů, spoluzakladatelem Kliniky právní pomoci a vedoucí osobnos kampaně pro rasové diskriminaci.
Ještě během roku 1970 se vrá l na Grenadu a zapojil do poli ckého života. Zakládá Hnu pro lidová shromáždění, které spojuje se Společnou akcí pro pomoc ve vzdělávání a osvobození v Nové
skvostné hnu (New Jewel Movement), jež ve volbách v roce 1976 získalo tři poslanecká křesla,
jedno z nich pro Bishopa, který se stal vůdcem parlamentní opozice.
Bishopova Lidová revoluční vláda, jež zvítězila ve volbách 1979, zavedla změny v sociální, ekonomické i poli cké oblas , ale na druhé straně vedla k eliminaci ústavy. Zrušila parlament a silně
omezila úřad generálního guvernéra. Nikdy se však nesnažila sama sebe legi mizovat a soud nakonec uznal, že šlo o vládu de facto. Absolutně vládla až do října 1983, kdy radikálnější frakce stejné strany uvrhla Maurice Bishopa s řadou jemu oddaných ministrů a intelektuálů do domácího
vězení, z něhož je lid osvobodil. Byli však znovu zatčeni a 19. října zastřeleni. Těsně před krvavými
událostmi byla v Praze mezi ČSSR a Lidovou revoluční vládou Grenady podepsána dohoda o letecké dopravě, nikdy však nevstoupila v platnost. Kuba sem krátce nato vyslala poradce a vojáky
a pus la se do rozšiřování le ště.
Vlády se chopil marxis cký vojenský výbor a propukla poli cká krize a chaos. Země neměla premiéra ani de iure uznanou vládu a grenadská ústava umožňuje generálnímu guvernérovi za mimořádných událos činit vlastní rozhodnu . Sir Paul Scoon se poli cky naprosto korektně a v souladu
s ústavou rozhodl pozvat zahraniční vojenskou pomoc, jež by pomohla překonat poli ckou krizi
a obnovit demokracii v zemi. Prezident USA Ronald Reagan byl ovšem k vyslání takové mise už rozhodnut, neboť grenadská lékařská a veterinární St. George’s Medical School je pobočkou americké
univerzity a běžně na ní studuje kolem 2 000 mladých Američanů, jejichž další pobyt v zemi se
stával nebezpečným, takže už šest dní po krvavém převratu začíná invaze USA za účas 6 000 námořníků a podpory Jamajky a východokaribských států. Přišla na 75 milionů USD. Zásah se konal
za podpory většiny obyvatelstva. Vůdci junty byli s několika stovkami kubánských poradců zaja .
Zahynulo 19 Američanů, 69 Grenaďanů a 24 Kubánců.
Předrevoluční premiér sir Eric Gairy, který mezi m získal azyl v USA, se do země vrá l v roce 1984.
Téhož roku se konaly volby a od té doby je Grenada znovu standardní demokra ckou zemí. Podniky znárodněné Bishopem byly prodány soukromým společnostem. Na Grenadě nebyly od té doby
zaznamenány žádné snahy o návrat k socialismu, přestože v mnohých oborech, jako jsou ropný
průmysl, stavebnictví a lékařství, spolupracuje s Kubou i Venezuelou.
K vraždě Maurice Bishopa a jemu oddaných poli ků došlo uvnitř pevnos svatého Jiří, v níž byla
tehdy kasárna, která paradoxně nesla křestní jméno Bishopova otce – Fort Rupert. Událost připomíná pamětní deska. Těla byla shozena ze skály do moře a nikdy nebyla pohřbena. Severně
od Grenville na atlantském pobřeží ostrova najdeme poblíž vesničky Pearls někdejší hlavní ostrovní le ště, u něhož je v mapě poznámka „zničeno“. Na runwayi se prohánějí dě na kolečkových bruslích a za drátěným plotem rezaví několik letadel, mezi nimi Antonov-24 a stařičký
dvouplošník Andula. Na ocasu prvního jsou ještě patrné kubánské barvy, na druhém lze zřetelně
číst nápis CCCP.
Po vůdci grenadské socialis cké revoluce Maurici Bishopovi je dnes pojmenována dálnice vedoucí
z města k le š , ale víc se o něm nemluví. Památku amerických námořníků, kteří padli při zásahu,
připomíná pomník uvnitř univerzitního campusu. Strůjci krvavých vražd, odsouzení k doživo , si
dosud odpykávají trest ve věznici Fort Frederick vysoko nad městem, v níž sami kdysi věznili své
odpůrce. Na předměstském plotě jsem si všiml sprejerské malůvky s nápisem „USA, děkujeme
vám za záchranu!“. Mohlo jít o oficiální propagandu, ale pak by ji nejspíš někdo další zamaloval.
Mezi prostými obyvateli Grenady dnes stěží najdeme člověka, jehož by zavádění „nového spravedlivého řádu“ nějak vzrušovalo.
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St. George’s, panorama nejhezčího hlavního města v Malých An lách

St. George’s (s anglikánskou katedrálou zničenou hurikánem Ivan) od laguny Carenage
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Proslulý bar The Nutmeg (Muškátový oříšek) v St. George’s

Trh v ulicích kolem přístavu v St. George’s
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Hurikán Ivan zanechal v roce 2004 kostely v St. George’s v troskách

NEJHEZČÍ HLAVNÍ MĚSTO KARIBIKU
St. George’s bylo založeno 19. března 1649 a dostalo se mu jména Fort Annuncia on (Pevnost
Zvěstování). Za Francouzů se jmenovalo Fort Louis. Je bezesporu nejhezčím hlavním městem ve východním Karibiku, zejména při pohledu z věnce kopců, které ho obkružují. Vůbec přitom nevadí, že
od roku 2004 chybí po hurikánu Ivan jeho dominantám, jimiž jsou tři kostely a budova parlamentu,
střecha. Přišly o ni všechny domy, dřevěné po Francouzích i zděné britské, neboť od roku 1775 tu
pla zákon, podle něhož se musí stavět z ohnivzdorných materiálů.
Ty tři kostely pocházejí z 18. stole . Římskokatolická i anglikánská katedrála jsou stejně jako presbyteriánský kostel svatého Ondřeje dnes ruinami. Jejich ins tuce fungují v okolních domech.
Na někdejším parlamentu, georgiánské budově z roku 1780, pojmenované po návštěvě vévody
z Yorku na York House, se zachoval nápis „Vstup pro poslance“. Bývalo tam sídlo nejen poslanecké
sněmovny a senátu, ale i nejvyššího soudu.
Protože to nejde jinde kvůli horám, město se rozrůstá po pobřeží k jihu, kudy se jezdí na le ště
a na pláže. Napro pláži Grand Anse bývaly před hurikánem Janet v roce 1966 jen plantáže cukrové tř ny. Dnes tu najdeme honosné budovy obchodních společnos a bank. Směrem do města
nás povede nábřežní promenáda Carenage (v překladu místo k opravě lodí), na níž se konávají
vojenské a další přehlídky. Stejně se jmenuje podkovovitá zátoka, pozůstatek sopečné kaldery
vzniklé mohutnou explozí před 15 000 lety. Ještě začátkem 20. stole tu docházelo k výronům
páry bohaté na síru. V zátoce obvykle kotví až tři cruisery. Přímo před ní vzplanul v roce 1961 italský cruiser Bianca C. Oheň rychle zvítězil, ale všech 400 cestujících bylo zachráněno. Zahynul jen
jeden člen posádky. Vděční zachránění nechali na nábřeží postavit pomník Krista hlubin s rukama
rozpaženýma k nebi.
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Zničená zůstala po hurikánu Ivan (2004) i budova parlamentu

Staré město je sple malebných jednosměrných uliček, nesoucích už od založení jména tehdejších anglických generálů a guvernérů. V řadovém patrovém domu, obklopeném lešením, jednom
z nejstarších v městě, nacházíme Národní muzeum se sbírkami všeho druhu, od dávných Karibů
po současnost. Dům pochází z roku 1704 a postavili ho Francouzi, kterým sloužil za kasárna. Britové z něho udělali ženskou věznici a později v něm býval i hotel.
Pozoruhodnou technickou památkou je tunel Sendall spojující obě čás města – Carenage a Esplanade, jinak též Bay Town (Město u zátoky). Prochází úzkým hřbetem sopečných hornin a po pě letém úporném ražení byl otevřen v roce 1895. Nese jméno tehdejšího guvernéra. Při délce 290 m
je úzký a jen 3,5 m vysoký, takže byl pro auta zjednosměrněn, což nepla pro pěší. Na druhé straně
se nachází přístav, terminál cruiserů a místo, kde lze něco utržit na kapsách turistů. Vznikly tu
různé obchůdky, ale i obchodní mally, a pokud je sobota, koná se ve všech uličkách stoupajících
z Tržního náměs na Tržní kopec trh. Už v 18. stole se tu obchodovalo s otroky.
Historická pevnost svatého Jiří z roku 1706 stojí na nízkém kopci na konci poloostrova oddělujícího
zátoku Carenage od širého moře. V roce 1763 ji založili Francouzi a nazývala se Fort Royale. Dnes
v ní sídlí velitelství grenadské policie, hradby však byly zpřístupněny. Je z ní výhled na moře, zátoku
i vlastní město s komplexem viktoriánských cihlových budov přímo pod námi, v němž sídlí úřad
generálního guvernéra, a vilovými čtvrtěmi nahoře v kopcích. Samotná pevnost svatého Jiří město
vždy neubránila, a tak k ní časem přibyly další dvě na kopcích v zázemí, Fort Ma hew (1780) a Fort
Frederick (1791) na vrcholu horského hřbetu Richmond Hill. Později v ní sídlil chudobinec a dnes
věznice, v níž dosud „bručí“ Bishopovi vrazi.
Město neustále svlažuje příjemná bríza, měnící se každou chvíli v prudkou spršku, díky níž je vzduch
stále svěží. Scházíme raději na nábřeží a hledáme místo v nejproslulejší saintgeorgeské restauraci,
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nazvané samozřejmě Nutmeg. Otevřenými okenicemi s jedinečným výhledem v patře déšť skrápí
jen první řadu hostů. Většina mořských pochoutek z bohatého jídelního lístku už bohužel došla,
rum punč s příchu muškátu však vše vynahradí.
͠
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SOUČASNOST
Vláda a její organizace našly po hurikánu zázemí ve š hlém několikapatrovém skleněném objektu,
postaveném raději v závětří terénního zářezu. Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu v něm
sdílí křídlo jednoho patra společně s ministerstvem turis ky. Nejprve mě přijal stálý tajemník ministerstva zahraničí. Diplomacie má na karibských ostrůvcích v zájmu kon nuity dlouhodobé stálé
tajemníky, za mco ministrem zahraničí pak může být poli k, který se zpravidla po čtyřech letech
vymění. Ministerstvo slouží zahraničním vztahům i obchodu a stálý tajemník je vystudovaným ekonomem. Shodneme se, jak je důležité, aby malé země spolu více spolupracovaly. Naše vzájemná
obchodní výměna není vysoká a grenadský vývoz v ní osmkrát převyšuje český – díky koření.
Generální guvernér sir Daniel Williams se o naši republiku živě zajímal a místo protokolárně stanovených 20 minut se přije protáhlo na celou hodinu. Zajímala ho naše historie, zvláště ta reálně socialis cká, a způsob, jak jsme s ní skoncovali. Premiér Keith Claudius Mitchell vystudoval
matema ku a získal ve svém oboru snad všechny tuly, jakých lze dosáhnout. Od svých 38 let
(tj. od r. 1984) se věnuje poli ce. Do funkce premiéra byl zvolen čtyřikrát. Nejvíc ho zajímal náš
současný vývoj, zemědělské a potravinářské stroje, ale i auta pro farmáře. Jeho země prý potřebuje i pomoc při odstraňování následků hurikánů. Že na Grenadě dnes skutečně vládne demokracie,
mě přesvědčilo zařazení schůzky s lídrem opozice Tillmanem Thomasem. O naší zemi toho příliš
nevěděl, o to víc však kladl otázek. Zajímal se především o náš poli cký a parlamentní život a projevil zájem o naše zemědělské stroje. V listopadu 2008 se stal premiérem.
Na Grenadě nikdy nežilo mnoho Čechů, některé bychom tu však přece našli. Po roce 1953 to byl
dominikánský misionář P. JUDr. Radomír Bernard Kadlec (1915–2003). V roce 1941 vstoupil v Praze
do řádu bratří kazatelů-dominikánů a v roce 1947 přijal kněžské svěcení. Vystudoval i Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy, ale jako významný skautský činovník musel po únorovém puči emigrovat. Pokračoval ve studiích v Oxfordu a anglická provincie jej vyslala do grenadského St. George’s,
krátce působil i v Kingstonu na Jamajce a na Barbadosu. Celkem přes 50 let. Po roce 1989 navš vil
dvakrát svou vlast. Zemřel na Grenadě jen několik let před mou návštěvou. Pavel Fochler, autor
cestopisu vydaného v roce 2009, se s ním ještě setkal.
P. Bernard Kadlec, psaný zde jako Bernhard, nebyl jediným českým dominikánským misionářem
na Grenadě. Z moravského Dolního Němčí sem přišel i P. Zdislav Umlauf (1931–2004), který po válce studoval ve Velké Británii, vstoupil do dominikánského řádu a byl svou provincií vyslán do Karibiku. Po roce 1989 se vrá l do vlas a v Olomouci vychovával dominikánské studenty teologie.
Později znovu odešel na Grenadu, aby vystřídal stárnoucího P. Kadlece – a tam také zemřel. Pavel
Fochler zmiňuje i dalšího Čecha na Grenadě, učitele Dr. Stránského, syna poúnorového emigranta.
V nedávné době tu také v oﬀshorovém bankovnictví působili Milan Votava s Luďkem Kučerou,
jejichž firma sídlila v novém bankovním centru na Grand Anse.
Možná vás překvapí, že v čele Grenady a dalších států Malých An l (kromě Trinidadu s Tobagem
a Dominiky) stojí britská královna. Alžběta II. je skutečně jejich panovnicí (stejně jako např. Kanady či Spojeného království), i když tu fyzicky nesídlí. Musí jednat v souladu s grenadskou ústavou
a při rozhodování o grenadských záležitostech vždy konzultovat s její vládou. Žádný grenadský
občan se nemůže obracet na královnu přímo, nýbrž prostřednictvím jejího zástupce na ostrově,
jímž je generální guvernér. Jeho povinnos jsou ústavní i tradiční (vžité). Jmenuje předsedu vlády
a za mimořádných okolnos ho může odvolat, rozhoduje se na základě jeho rad, na jeho návrh
jmenuje ministry a další ústavou jmenované činitele a také senátory. Smí vyhlásit mimořádný stav
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a na radu premiéra rozpus t parlament, má ale i řadu funkcí ceremoniálních: řídí národní oslavy,
čte dopisy a projevy královny, přijímá zahraniční návštěvy a pověřovací lis ny z rukou velvyslanců.
Grenada má malý dvoukomorový parlament westminsterského typu, v němž je do senátu jmenováno guvernérem 13 senátorů a do sněmovny na pět let voleno 15 poslanců. Současné hospodářství ostrova těží z cestovního ruchu, především bohatší klientely, jíž jsou přizpůsobeny zdejší ceny.
Příjmy z turis ky už dokonce předčí zisky z vývozu muškátu. Přijíždějí hlavně Američané, Kanaďané
a Britové. Ročně je jich čtyřikrát víc, než má Grenada obyvatel.
Školní docházka je na Grenadě povinná do desáté třídy, tj. do 14 let. Každý obyvatel, který pracoval, má v 60 letech nárok na placený důchod. V roce 2008 připravila vláda kvůli rostoucím životním nákladům balíček zahrnující distribuci potravin v případě nouze, mléko a dopravu zdarma
pro dě , nemajetné studenty a seniory, navýšení důchodů, programy školního stravování, hnojení
v zemědělství a příspěvky na auta pro farmáře. Odbourala celní poplatky z dovozu mléka, a dovozce vyzvala ke snížení marží z prodeje sýrů, kuřat, stolního oleje a kojeneckého mléka. Program
stál 3 miliony USD a po jeden rok ho financovala vláda Trinidadu a Tobaga ze zisků z prodeje ropy
členským státům Karibského společenství. Pro další léta však už bylo nutné zavést dosud neexistující DPH.
Grenada trpí často hurikány, i když je až posledním z ostrůvků Malých An l a neleží v trase jejich
nejčastějšího pohybu. Nebezpečí hrozí kdykoliv mezi červnem a listopadem. Mezi nejhoršími zůstávají v pamě obyvatel hurikány Janet (1966) a Ivan (2004), který napáchal škody převyšující HDP
země za dva a půl roku. Zlikvidoval plantáže muškátového oříšku a zničil 90 % obydlí. 6 000 lidí se
ocitlo bez střechy a několik desítek osob zahynulo. Netrvalo ani rok a v noci na 14. červenec 2005
se nad Grenadou přehnal hurikán Emily, který způsobil škody za 200 milionů USD a zničil či silně
poškodil 3 000 domů, včetně veřejných budov, nemocnic, zdravotních středisek, domovů důchodců, škol, policejních stanic a vládních budov.
Následky hurikánů se hojí jen zvolna, obnova může trvat léta. Pokud nedojde k další katastrofě.
Největší objem pomoci poskytly USA a Čína, s níž Grenada navázala v roce 2005 diploma cké
styky poté, co je zrušila s Tchaj-wanem. Další výrazná pomoc přišla z Indie. Česká republika poskytla finanční pomoc. Grenadský ministr zahraničí Elvin Nimrod věnoval v projevu na 62. Valném
shromáždění OSN v říjnu 2007 pozornost globálním klima ckým změnám a jejich nega vnímu
dopadu na přímořské, zejména malé ostrovní země a vyslovil se pro „agresivní“ přístup k řešení
problému.
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Korálky nejbohatších
Svatý Vincent a Grenadiny
Oficiální název: Svatý Vincent a Grenadiny (Saint Vincent and the Grenadines)
Rozloha: 388,5 km2 (Svatý Vincent 338 km2 a Grenadiny 50,5 km2, z toho: Bequia 18 km2,
Canouan 11 km2, Union 10 km2, Mus que 6 km2, Mayreau 4km2, Palm 0,52 km2, Tobago Keys 0,5 km2,
Pe t Saint Vincent 0,45 km2)
Počet obyvatel: 130 000 (Svatý Vincent 122 000 a Grenadiny 8 000, z toho: Bequia 5 000,
Canouan 700, Union 1 900, Mus que 880, Mayreau 250; ostatní ostrovy nejsou trvale obydlené)
Hustota obyvatel: 334,62/km2 (Svatý Vincent 360,95/km2 a Grenadiny 158,42/km2, z toho Bequia
277,78/km2, Canouan 63,64/km2, Union 190,00 km2, Mus que 146,67/km2, Mayreau 62,5/km2)
Hlavní město: Kingstown (33 734)
Další města: Georgetown; Grenadiny – Bequia: Port Elisabeth
Státní zřízení: kons tuční monarchie v rámci Britského společenství národů
Datum získání nezávislos : 27. října 1979
Mo o: Mír a spravedlnost
Současný nejvyšší představitel: britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem
sirem Frederickem Nathanielem Ballantynem (od 2002)
Úřední jazyk: anglič na
Měna: východokaribský dolar, EC$ (1 USD = 2,70 EC$)
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TŘIATŘICET OSTROVŮ
Tři zelené diamanty uspořádané na vlajce do „V“ jsou symbolem „drahokamů An l“, Svatého Vincenta a 32 ostrůvků Grenadin, z nichž obydlených je jen osm. Svatý Vincent a Grenadiny jsou natolik odlišné světy, že ten, kdo navš ví pouze jeden z nich, neví vůbec nic o tom druhém. Grenadiny
jsou prázdninovým rájem boháčů, za mco Svatý Vincent hornatým světem nejprostších obyvatel.
Mračnou čepici ze svých hor nikdy nesejme, a pokud ano, pak jen poodhalí labyrint špicí sopečného původu, zarostlých hustým pralesem. Nejstarší čedičové lávy se datují na 3,4 milionů let,
ale směrem k severu jsou stále mladší. Na mnohých horách lze ještě najít kráter. Napříč ostrovem
nevede žádná silnice a ta pobřežní ho ani nestačila obkroužit, pralesem zarostlé svahy spadají příliš
příkře do moře. Silnice jsou plné děr a samá zatáčka, dvě auta se tam stěží vyhnou. Díky evropským penězům však už ale začala jejich rekonstrukce.
Nejsevernější část ostrova vyplňuje stejně jako na Mar niku rozložitá sopka, nazvaná jako všude
v Malých An lách La Soufrière (Sirnatá). Je nejvyšší horou (1 234 m) na ostrově o rozloze pouhých
30 × 18 km, jehož povrch se k jihu svažuje. Její vrchol modelovaly erupce plinijského typu, kvůli
nimž bývá srovnávána s americkou Mt. St. Helens. Na místě vrcholu dnes zeje kaldera vyplněná
obyčejným jezerem. Během posledních 4 000 let byla La Soufrière činná přinejmenším jednou
za sto let a je díky tomu jednou z nejlépe prostudovaných sopek na světě. Erupci z 5. července
1718 popsal sám Daniel Defoe. Dne 7. května 1902, jen dva dny před výbuchem Mt-Pelée na Marniku, vychrlila do výšky 10 km mračna popelů, která přinesla smrt 1 600 lidem. Ačkoliv sop la
63
͠

i po celý rok 1903, „slávu“ jí vzápě odňala Mt-Pelée. V roce 1971 vyrostl uprostřed kráterového
jezera ostrov nového sopečného dómu, který rozmetala erupce na Velký pátek 17. dubna 1979
– jen krátce po získání nezávislos . Muselo být evakuováno 14 000 lidí. S nižší intenzitou pokračovala v činnos až do roku 1983 a od té doby spí, jen občas se připomene slabým zemětřesením.
Svatý Vincent objevil Kryštof Kolumbus 22. ledna 1498 při své tře cestě. Na břeh však nevylezl.
Byl svátek svatého Vincenta – a jméno ostrova bylo na světě. Obývali ho bojovní Karibové, kteří jen
sto let před příchodem Evropanů vyhubili původní mírumilovné Arawaky, jejichž ženy si nechali.
Ještě před m – v době kamenné – tu žili Siboneyové, primi vní lovci a sběrači, kteří nevyráběli
ani keramiku. Původní název ostrova Haroun se zachoval v názvu místního piva. Znamená „Domov
požehnaných“.
Zdejší Karibové byli zřejmě vzdornější než jinde a Svatý Vincent byl díky tomu kolonizován mnohem později. V roce 1627 ho anglický král Karel I. daroval lordovi Carlislemu. V roce 1660 uzavřeli
Britové s Francouzi dohodu, podle níž se Svatý Vincent a Dominika staly „nedotknutelným územím
Karibů“, ale už v roce 1672 ho Karel II. věnoval lordovi Willoughbymu. Na požehnaném ostrově se
začaly šířit plantáže bavlny, tabáku, kakaovníku, cukrové tř ny a indiga. V roce 1675 ztroskotala
mezi Svatým Vincentem a Bequií holandská loď s černými otroky a , kteří katastrofu přežili a doplavali na ostrov, se začali mísit s místními indiánkami, čímž vznikli „černí Karibové“ Garifuni („lidé
pojídající maniok“) na rozdíl od původních „Karibů žlutých“ Kalinagů. Mezi oběma skupinami začaly propukat války, ale pro evropským vetřelcům se vždy dokázaly spojit.
Později se ostrova zmocnili Francouzi a i oni byli nuceni vést s houževnatými Kariby četné války. Přetahování mezi Francouzi a Brity trvalo celé stole , občas se do toho připletli i Španělé. Při
povstání v roce 1700 se ostrova znovu zmocnili domorodci a rozdělili ho tak, že černí obsadili
návětrnou (atlantskou) a žlu závětrnou (karibskou) stranu. Vlastnictví Karibů nad ostrovem bylo
stvrzeno v roce 1748 smlouvou z Cách (Aachen). V roce 1763 získala od Francouzů Svatý Vincent
s Grenadinami na základě Pařížské smlouvy Velká Británie, ale už v letech 1772–1773 vypukla první karibská válka mezi Brity a Kariby, v níž zvítězili Karibové za podpory Francouzů, kteří tu zato
znovu vládli.
Do britských rukou přešel Svatý Vincent defini vně až Versailleskou dohodou v roce 1783. V roce
1793 sem připlouvá kapitán Bligh s 300 sazenicemi chlebovníku z Tichomoří. Už v roce 1795 dochází k dalšímu povstání černých Karibů za podpory Francouzů, tzv. druhé karibské válce. Britům,
uzavřeným uvnitř Kingstownu a nedaleké pevnos Charlo e, se je podařilo porazit až po dvou letech. V boji padl slavný karibský náčelník Joseph Chatoyer. Žlu Karibové, kteří se války neúčastnili,
dostali za odměnu pozemky v severní čás ostrova, ale kolem 5 000 černých Karibů bylo vysídleno
nejdříve na blízký ostrůvek Balliceaux a následujícího roku až na Roatan, jeden z nesčetných ostrůvků ležících před pobřežím Hondurasu. Jen malá skupina uprchla do Sandy Bay na severu Svatého Vincenta, kde jejich potomci dosud přežívají, přestože jich hodně zahynulo při erupci Soufrière
v roce 1902. Honduraš bratranci je dosud navštěvují.
Svatý Vincent produkoval nejvíc cukru z Malých An l a v rámci celého Karibiku byl na druhém
místě za Jamajkou. Na ostrově bývalo 98 tř nových plantáží. Čtyřiadvacet z 25 obyvatel ostrova
byli otroci, většina majitelů plantáží bydlela až v Británii. Do konce 18. stole se vlastnictví půdy
soustředilo v pě párech rukou. Po zrušení otroctví v roce 1838 bylo nutné dovážet dělníky z Indie, Indonésie a hladem strádající Madeiry. Konec tř novému plantážnictví přinesl první velký
hurikán, který sem přišel v roce 1898, a zkázu dokonala čtyři roky nato erupce Soufrière. Zničené hospodářství nelákalo inves ce. A tak zdejší obyvatelé Vincies pomáhali sekat tř nu na Kubě
či v Dominikánské republice, hloubit Panamský průplav, těžit ropu na Arubě a Curaçau, bojovali
v obou světových válkách a manuálně pracovali v poválečné Británii. Při nedostatku pracovních sil
vypomohli i Spojeným státům a Kanadě.
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Míchání místního koktejlu na soukromém ostrůvku Young Island

DNEŠEK SVATÉHO VINCENTA
Le ště Ebenezer T. Joshua v Arnos Vale, pojmenované po jednom ministerském předsedovi, má
dráhu příliš krátkou a může přijímat jen menší turbovrtulová letadla. Ačkoliv začíná s mořským
břehem, delší rovinu tu už nenašli. Hlavní město Kingstown je hned za kopcem. Poblíž le ště stojí
nový kriketový stadion, kriket je i tady sportem číslo jedna. Zdejší národní tým dokázal porazit
Brity už v roce 1895.
V místě zvaném Villa vznikla u jediné bílé pláže na ostrově řada hotýlků. Za úzkým průlivem se
nachází soukromý ostrůvek Young s luxusními apartmány a slavným barem na pláži, v němž se
míchá vyhlášený Young Island Special Coctail. Přede mnou ho pili už Beatles či Bill Gates. Ostrůvek
o 140 ha prodal na sklonku 18. stole koloniálnímu úředníkovi siru Williamovi Youngovi za jednoho bílého koně slavný náčelník Karibů Joseph Chatoyer. Další ostrůvek tvoří vypreparovaná čedičová výplň sopečného sopouchu, čnící do výšky 60 m. Na svislou skálu vede 250 vytesaných schodů,
uvnitř se nachází pevnost Duverne e ze začátku 19. stole . Nikdo ji nikdy nedobýval. Okolní mělké
moře vyplňují další pečlivě vypreparované skalní útvary připomínající zadní ploutve velryb.
Hlavní město Kingstown leží v malebném amfiteátru vilek stoupajících do neuvěřitelně příkrých
kopců. Nejvyšší St. Andrews, který poznáme podle námořní antény, dosahuje 735 m. Na pobřeží
severně od Kingstownu se na strmém, 180 m vysokém kopci, z něhož je nádherný výhled na město, nachází Charlo na pevnost z roku 1796, pojmenovaná po manželce Karla III. Sídlí v ní námořní
navigační stanice a v kobkách pevnos lze na obrazech Lindsay Presco ové zhlédnout historii černých Karibů.
Vlastní Kingstown tvoří v podstatě jen dvě ulice nepřerušených řad zděných patrových domů, vystavěných často z hrubých čedičových balvanů vyspárovaných bílým vápnem. Jedním z nich je
budova Nejvyššího soudu a další – původně sklad cukru – hotel Cobblestone Inn, pojmenovaný
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Celkový pohled na Kingstown od jihu

Hlavní město Kingstown z pevnos Charlo e
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Anglikánská katedrála sv. Jiří v Kingstownu
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po těch balvanech. Je v něm hotový labyrint dvorů, chodeb a schodů, v němž se člověk okamžitě
ztra , zvláště tehdy, je-li průchod do sousedního dvorku uzamčen a musíte hledat cestu jiným
patrem, v němž bude možná otevřeno. Na střeše je bar, z něhož není nikam vidět, zato z něj hosté
vcházejí přímo do svých pokojů, v nichž stojí těžký starožitný nábytek a postele mají nebesa a vysokou podestýlku.
Mezi architektonické perly města patří dvě blízko sebe stojící katedrály. Jedna z barevných vitráží
v anglikánském svatostánku svatého Jiří, bílé georgiánské stavbě z roku 1820, byla původně určena
pro katedrálu svatého Pavla v Londýně. Římskokatolická katedrála Nanebevze Panny Marie z roku
1823, dvakrát rozšířená a posléze ještě rekonstruovaná v polovině 20. stole , vypadá na první pohled jako dva samostatné kostely s odlišnými věžemi. Jeden z nich je však ve skutečnos základní
církevní školou. Průvodce a prospekty v ní vidí směs románského, vlámského, maurského, byzantského, benátského a georgiánského slohu – jak krásná charakteris ka nové go ky!
Z hotelu je to do vládní budovy kousek, stačí jen šikmo přejít ulici. Z moderní čtyřpatrové budovy
je pěkný výhled na moře i nejbližší ostrovy Grenadin. Dole jsou úřady a kanceláře evropské rozvojové pomoci, v prvním patře ministerstvo financí, ve tře m ministerstvo zahraničí. Z rozhovoru
s ministrem a současně místopředsedou vlády Louisem H. Strakerem vyplynula levicová orientace
současné vlády United Labour Party. V únoru 2007 navš vil Svatý Vincent, kde se právě konal
summit Karibského společenství, venezuelský prezident Hugo Chávez a podepsal s premiérem Ralphem Gonsalvesem dvě dohody. Kromě toho, že se bude podílet na stavbě nového le ště a jejím
financování, postaví Venezuela i závod na plnění bomb zkapalněným plynem, který má pokrýt
60 % zdejší potřeby. Krátce nato sem zahájila lety malým turbovrtulovým letadlem venezuelská
společnost ConViasa. Venezuelský socialis cký prezident vyzval z Kingstownu celý region, aby se
„sjedno l a bojoval pro impériu“. Opoziční Nová demokra cká strana uspořádala v ulicích Kingstownu manifestaci. Dav skandoval hesla „Už žádnou korupci – Chávezi, nechej si své peníze!“, „Já
žiji z Bushových peněz“, „NE organizaci ALBA (tj. Chávezově Bolívarské alterna vě pro La nskou
Ameriku) – ANO organizaci CARICOM“. Vůdce opozice a bývalý předseda vlády prohlásil, že Chávez
sem nemůže jen tak přijet a útočit na naše spřátelené země.
Na chodbě ministerstva visí plakát o svatovincentsko-kubánské spolupráci. Když v dubnu 2007 došlo k dopravní nehodě, při níž si předseda vlády Gonsalves poškodil dva zuby, poranil nohu a jeho
řidič pohmoždil rameno a zlomil krční obratel, odletěli oba na Kubu, kde na jejich léčení dohlížel
osobní lékař Fidela Castra. Ještě v říjnu téhož roku byl v Havaně podepsán protokol, zavazující
k 16 novým společným projektům ve zdravotnictví, výstavbě, sportu, vzdělávání a ekonomice. Kubánci postaví na Svatém Vincentu lékařské středisko a budou se s Venezuelou podílet na stavbě
le ště. Na Kubě už také studuje lékařství nebo tělesnou výchovu a sport 130 svatovincentských
studentů.
Na Svatém Vincentu jsou jen tři rezidentní zastupitelské úřady – tchajwanský, venezuelský a kubánský. Tchajwanský je nejstarším úřadem své země v Karibiku a jeho tulář je tu služebně nejstarším velvyslancem, doyenem, oba zbývající s ním však z poli ckých důvodů nemluví. Svatý Vincent
a Svatý Kryštof s Nevisem jsou jedinými státy v Malých An lách, které ještě mají diploma cké styky
s Tchaj-wanem. Grenada a Dominika je nedávno zrušily a navázaly styky s ČLR. Kde má diploma cké
zastoupení Tchaj-wan, „lidová“ Čína ho neotevře. Premiér Gonsalves horoval na Valném shromáždění za přije Tchaj-wanu do OSN a premiérův bratr Camillo, velvyslanec Svatého Vincenta u OSN,
krátce nato oznámil, že jeho stát otevře na Tchaj-wanu své velvyslanectví. Výměna zboží, služeb
a pomoci s Tchaj-wanem je pro Svatý Vincent mnohem větší než s jinými zeměmi.
Úřad předsedy vlády se nachází v budově nejvýš. Premiér Dr. Ralph E. Gonsalves, silnější černoch
s krátkým bíbrem a ústy od ucha k uchu, je vzděláním ekonom (Ph.D. z Manchesterské univerzity).
Hospodářství jeho země se díky tomu daří – hospodářský růst je odhadován na 6,6 %. Kromě premiérského úřadu zastává i posty ministrů národní bezpečnos , financí, vnitřních věcí a legisla vy,
68
͠

Podloubí kamenného hotelu Cobblestone Inn
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Nejvyšší hory Svatého Vincenta nad Montreal Gardens

informací, práce, plánování a hospodářského rozvoje. V projevu na 62. Valném shromáždění OSN
ostře kri zoval projevy globalizace a označil snahy vnucovat zemím konzumní způsob života za nepřijatelné. Při příležitos oslav výročí nezávislos zase připomněl, že jeho lid očekává od Evropy
omluvu za transatlan cký obchod s otroky a uhrazení reparací. Léta britského kolonialismu prý
v jeho zemi zanechala nesmazatelné stopy.
Když jsem přišel na sjednanou schůzku, čekal v předsálí nějaký uhlazený pán, který měl mít schůzku už před dvěma hodinami. Premiér měl neplánovanou skovou konferenci. Jdeme na oběd,
a když se vracíme, pán tam pořád ještě sedí. A na premiéra čeká ve dvě další schůze. Na mě
přichází řada za deset dvě. Ačkoliv zaneprázdněn, premiér Svatého Vincenta a Grenadin má zřejmě vždy dobrou náladu: Vidím, že máte geologickou minulost, Vaše manželka také – to jste ji
určitě potkal na studiích a musel o ni s dalšími geology hodně bojovat? A co globální oteplování?
Na konferenci v New Yorku jsem nedávno seděl u večeře s Václavem Klausem, který se netajil
s m, jak ho uráží sedět u stolu s představiteli tak nevýznamných států. Na otázku, co soudí o názorech Al Gora, se mi dostalo doporučení, abych o tom pánovi raději nemluvil. Druhý den jsem
potkal Al Gora a svěřil se mu, že jsem večeřel s českým prezidentem. Raději mi to jméno nepřipomínejte, zněla odpověď.
Bývalé Československo nemělo se Svatým Vincentem a Grenadinami uzavřeny diploma cké styky,
ty byly navázány až s Českou republikou v roce 1995 při návštěvě tehdejšího premiéra sira Jamese
F. Mitchella v Praze. Česká republika sem vyváží čerpadla, vývěvy, kompresory, ven látory, obráběcí stroje, nože, nástroje, šrouby, ma ce a nýty, hřídele, převody, ozubená kola, setrvačníky. Dováží
za to elektrické jis če, oblečení včetně košil, kufry a brašny. Absolutní objem vzájemného obchodu
ale není velký, v jednotlivých letech dosáhl částky mezi desítkami síc a 157 000 USD, s převahou
českého vývozu.
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Květ dekora vního šafránu „Císařova hůl“ v Montreal Gardens

Guvernérský palác stojí výš nad městem vedle botanické zahrady, která se chlubí m, že je nejstarší na západní polokouli. Byla založena v roce 1765 a sazenice mnohých exo ckých rostlin sem
osobně dovezl v roce 1793 slavný kapitán legendární Bounty William Bligh. Dosud tu ukazují chlebovník (Artocarpus incisa), který je potomkem prvního, přivezeného Blighem. Původně tu měly
být pěstovány jen rostliny použitelné v lékařství.
Reprezentační prostory guvernérského paláce neoplývají zvláštní okázalos , barvy na dřevěných
stěnách vybledly. Obrazy místních umělců mají jednoduché rámy a každý visí jinak křivě. Generální
guvernér sir Frederick Nathaniel Ballantyne je starší hubený černoch s chmýřím v obličeji. Předání
pověřovacích lis n i rozhovor proběhly neformálně. Před pár roky navš vil i Prahu, odskočil si
k nám z Vídně.
Hospodářství Svatého Vincenta a Grenadin je postaveno na pěstování banánů. Dále se tu pěstují
kokosové palmy, koření a cukrová tř na. Banány ale představují polovinu všech vývozů. Pěstují se
v asi 5 000 malých farmách a v banánovém zemědělství je zaměstnáno 60 % pracovních sil, přičemž podíl zemědělské výroby na HDP země tvořil jen 9 %. Jde o zranitelnou monokulturu, a to
nejen kvůli přírodním katastrofám (erupce Soufrière v roce 1979 a hurikán v roce 1987 zničily vždy
70 % úrody banánů), ale i kvůli závislos na světových cenách a na obchodních preferencích uvnitř
Evropské unie, kam se většina produkce vyváží. Vláda se proto snaží zemědělskou produkci diverzifikovat a vyhlásila program podpory pěstování dalšího tropického ovoce, zeleniny a řezaných kvě n.
Svatý Vincent je i největším světovým producentem škrobovitého kořene původně indické rostliny maranty, zvané zde arrow-root (šípový kořen). Jméno nemá připomínat tvar, ale skutečnost,
že Arawakové používali z něho získanou šťávu k léčení ran po jedem napuštěných šípech Karibů.
Škrob získávaný z oddenků tu býval používán do moučníků a omáček, ale dnes se uplatňuje především ve výrobě papírů do skáren a ve farmaceu ce.
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DO HOR
Uzounká klikatá silnička nás vede mezi domky někdejších skotských vyhoštěnců ven z města
do vnitrozemí ostrova. Malý obelisk na Dorsetshire Hill připomíná místo, kde 14. března 1795 padl
v druhé karibské válce mečem britského majora náčelník černých Karibů Joseph Chatoyer. Kdybychom pokračovali dál k severu a víc do hor, mohli bychom absolvovat některou z tzv. vermontských
přírodních stezek, tropický ráj pěších turistů s četnými vodopády. Možná bychom v něm spatřili
papouška loro či vincie (Amazona guildingii), který je endemitem zdejšího ostrova a jeho barvy
odpovídají barvám na státní vlajce: je hnědý se žlutobílou hlavou a na konečku jeho ocasu se střídá
zelená, modrá, žlutá a bílá. Bohužel je blízko vyhynu .
Směřujeme teď z Kingstownu na jih. V Calliaque se prodávají ryby a pronajímají jachty i s kapitánem a v Prospectu, daleko za hlavním městem, sídlí kubánská ambasáda. U Diamonds stojí zbytky
starého le ště a jen kousek za ním se u Stubbs začíná se stavbou nového mezinárodního le ště,
na němž budou přistávat i velká letadla. Rovina tu žádná není, a tak bude třeba terén zplanýrovat
a přemís t několik obcí. Financovat a stavět bude hlavně Tchaj-wan, podíl na stavbě přislíbily i Venezuela, Kuba a Mexiko.
Ve strouhách podél silničky likvidují lidé mačetami dvoumetrovou trávu, teď před Vánocemi jim
za to zapla vláda. Řidič a současně oficiální průvodce s námi míří k indiánským petroglyfům,
u kterých nikdy nebyl. Doporučovanou atrakci neznají ani místní obyvatelé a jejich návštěvu nakonec vzdáváme. Stoupáme dál do hor, zpočátku údolím Mesopotamia, přezdívaným „chlebárna“
ostrova. Pochází odsud většina zemědělských produktů, zejména banánů. Jejich pěs telé objíždějí
až třikrát denně své plantáže a odstraňují lupeny, které by s nily zrajícím trsům ovoce. Pěstuje se
tu i dasheen, kulaté hlízy, jež známe z Kuby pod jménem malanga. Prozrazují je velké srdčité listy.
Tady se z nich připravuje polévka zvaná calaloo. Horský hřbítek, na který jsme vjeli poté, co jsme
opus li údolí, je příliš úzký a silnička vede těsně nad srázem podél nahuštěných domků, vedle
nichž rezavějí dávno nepojízdná auta a další odložené předměty. Vesničky jsou čím dál malebnější,
ale není kde zastavit. Míjíme skupinu školáků ve sněhobílých košilích – jak jen to ta černošská maminka dělá, že jsou pořád tak čisté!
Pod vrcholkem Grand Bonhomme, tře nejvyšší hory na ostrově (970 m), jsme v cíli cesty – botanické zahradě Montreal. Ročně tu naprší 5 080 mm, pětkrát víc než v nejdeš vějších místech naší
republiky. Blízký obzor tvoří pralesem zarostlý předěl ostrova a před námi na třice hektarech
defilují nejkrásnější stromové, keřové a kvě nové exempláře tropické přírody, vytvářející směsici
pestrobarevných skvrn. Mezi m jsou rozmístěny domky, altánky, můstky, vyhlídky a protéká potok. Timothy Vaughan, původem Velšan, tu zahradu vytvářel jedenáct let.
Zpátky se nevracíme po pobřeží, ale napříč horami. Míjíme komplex internátních škol, do nichž
jsou na celý týden sváženi žáci z horských samot. Průvodce nám jako prémii nabídl vyhlídku na obě
strany ostrova z jeho hlavního rozvodí. Na jedné straně Atlan k, na druhé Karibik se šňůrou Grenadin. Krajina připomíná České středohoří nad Litoměřicemi. Na dně dávné sopečné kaldery se ve fóliovnících pěstují rajčata a papriky. V Belair mají minerální prameny, k nimž jezdí obyvatelé z velké
čás ostrova pro dobrou vodu. Svatý Vincent, Vincentka – jde snad o podobnost čistě náhodnou?
͠
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NA GRENADINY: BEQUIA
Na Grenadiny je možné plout i letět. Obydlené ostrůvky mají malá le ště a díky pě místním
aeroliniím jsou možné i lety do sousedních ostrovních států, na něž se lze na rozdíl od Svatého
Vincenta dostat přímo ze Severní Ameriky a Evropy. Za mco Mus que či Pe t St. Vincent se staly
doménou slavných a bohatých, Bequia, Canouan či Mayreau vábí svými korálovými útesy úplně
všechny milovníky pláží, podmořského života a potápění. Nejjižnější Union se zase stal Mekkou
jachtařů.
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Parcela na prodej v horách u Welcome

Port Elizabeth na grenadinském ostrově Bequia z Fort Hamilton
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Pláž v Zátoce přátelství (Friendship Bay)
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Na vzdálenější ostrovy Grenadin se z Kingstownu nedostanete denně, natož abyste se ještě téhož dne vrá li. My bohužel tolik času nemáme, a tak se musíme spokojit s návštěvou nejbližšího
a současně největšího ze svatovincentských Grenadin – Bequie. Je vzdálen pouze 14 km a trajekty
z Kingstownu tam jezdí několikrát denně. Cesta trvá jen hodinu. Jenže jednoduché to přesto nebude. Námi zvolený trajekt v 10,00 byl zrušen a musíme čekat na další v 11,30. Znejis li jsme, protože
příš ho dne máme ze Svatého Vincenta odlétat už v pět ráno, a tak se raději vrá me s jinou společnos , i když přijdeme o slevu na zpáteční jízdu. Té první už nevěříme.
Pochy t správnou výslovnost jména ostrova – po španělsku tak jednoduchou – se mi nedařilo,
ačkoliv jsem se o to snažil celý den. Zní nějak jako bíkjú. Jméno pochází z Bequouya, což v jazyce
arawackých indiánů, kteří sem přišli kolem roku 200 n. l., znamenalo „Ostrov mraků“. Mimochodem, ze stejného indiánského jazyka jsme prý převzali i slova kanoe, hamaka či hurikán. Když tu
v 17. stole přistáli Francouzi, aby se věnovali pěstování bavlníku, cukrové tř ny a indiga, museli
už tvrdě bojovat s 10 000 bojovnými Kariby. Dnes má ostrov jen 5 000 stálých obyvatel, a to k nim
ještě v roce 1685 přibyli Skotové, vyhoštění po nezdařené vzpouře vévody z Monmouthu. Bequiu
s dalšími ostrůvky přiřkla defini vně Britům až Versailleská smlouva.
Všude, kde do moře nespadají strmé skály, tak činí les. Zalesněná kopcovitá krajina je pustá až
k zátoce Admirality, v níž se nachází hlavní město ostrova Port Elisabeth, na jehož dlouhé žlutavé
pláži se v roce 1958 koupala princezna Margareta. Teď se jmenuje po ní, dříve nesla jméno jakéhosi Tonyho Gibbonse. Když trajekt přirazil zádí k břehu, vyjela první auta a mezi nimi se prodrali
pěšáci, vybralo si neomylné oko „zkušeného“ průvodce právě nás. Nu, příliš času zrovna nemáte,
ale uvidíte všechno a navíc se vykoupete na nejhezčí pláži ostrova. V kamionetě s korbou krytou
před sluncem celtou vyrážíme po úzké betonové ulici, na níž se nacházejí obchody a restaurace
městečka. Před domky posedávají turisté a rybáři stavějí pod rozložitými mangovníky a sapodillami nové bárky. Silnička šplhá až na návrší s pevnůstkou Fort Hamilton z konce 18. stole se
třemi děly, mířícími kamsi do zálivu. Suchým zdivem prolézají ještěrky, na každém ostrůvku prý
jde o jiný druh.
Pak jsme se vyšplhali na předěl úzkého ostrova a pro změnu kochali pohledem na jeho atlantské
pobřeží, kde při zátoce Spring Bay bývaly tř nové plantáže a cukrový mlýn. Ještě v roce 1827 bylo
na Bequii devět plantáží, na nichž pracovalo 1 300 otroků. Na jejich místě pak byly vysázeny kokosové palmy a z jejich plodů se lisoval olej. Palmy dosud stojí, ale žádný olej už nikdo nezískává.
Přijíždíme na Mount Pleasant (Příjemná hora), z níž sledujeme panorama celých Grenadin a Svatého Vincenta na opačné straně. Grenadiny – nějakých 32 ostrovů – jsou nad mořskou hladinu
zdvižené vrcholky sopečné plošiny, která vznikla ve starších tře horách před 60 miliony let. Šlo
o podmořské výlevy čedičových láv, které utuhly pod vodou a díky prudkému ochlazení získal jejich
povrch rozpukáním podobu jakýchsi oddělených „polštářů“ – říkáme jim proto polštářové lávy.
K mořské hladině měly blízko, a proto se na nich uchy li koráli. Z nich vytvořené vápence dnes
tvoří povrch souostroví s plážemi z písků vzniklých jejich zvětráním. Moře mezi ostrovy nedosahuje větší hloubky než 55 m. Bequiou podmořská pevnina končí, Svatý Vincent k ní už nepatří. Je
podstatně mladší – jen tři miliony let.
Napro vidíme ze vzdálenos 24 km soukromý ostrůvek Mus que. Kvůli klidu hostů na něm nesmí zakotvit žádná loď s posádkou přesahující 15 členů. Ostrov má jediného policistu, 80 domů
a jednu veřejnou restauraci, kolem níž se za léta navršily kopce snědených lastur. Vily tu měli Mick
Jagger, David Bowie, princezna Margareta a další členové britské královské rodiny a také monacká
knížecí rodina. Ostatní patří miliardářům obchodního světa. Canouan (v indiánském jazyce „Želví
ostrov“) s údajně nejlepšími karibskými plážemi ve tvaru půlměsíce má jako jediný v Grenadinách 18jamkové golfové hřiště, které zřídil Donald J. Trump, vlastnící tu soukromý klub s hotelem
a kasinem. Dalšími ostrůvky jsou malý Mayreau a hornatý Union, jehož vrcholek Mt. Taboi je
s 304 m nejvyšším v Grenadinách. Poblíž něho se nachází mrňavý Palm Island, dříve zvaný též
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Prune, jenž býval „odložištěm“ malomocných, a za ním potápěčský ráj – drobné ostrůvky Tobago
Keys. Na Svatém Vincentu ve Walliabou a tady na ostrůvku Pe t Tabac se natáčely exteriéry pro
„Piráty z Karibiku“. Nejjižněji leží Pe t Vincent (Malý Vincent) s údajně nejlepším hotelem souostroví, v němž je soukromí hostů ctěno natolik, že se s nimi personál domlouvá vlajkomluvou. A pak
už přijdou na řadu ostrůvky Grenadin grenadských, popsané výše, z nichž Carriacou je největším
v celém souostroví.
Zůstaňme však na Bequii a vydejme se dál k jihu směrem k malému le š otevřenému v roce 1992,
které má přímé letecké spojení s Barbadosem. Nedaleko Pagetovy farmy najdeme na skalnatém
břehu skalní bránu Moonhole a pod ní shluk architektonicky zvláštních, jakoby nedokončených
domků pro bohaté návštěvníky. Jsou postaveny z čedičových balvanů a připomínají dávné indiánské pueblo v Novém Mexiku. Sví se v nich petrolejkami a používá dešťová voda jímaná do cisteren.
Jen k osvětlení kuchyní slouží energie akumulovaná solárními panely. Komplex postavil začátkem
šedesátých let 20. stole za pomoci místních dělníků stárnoucí Tom Johnston ze Spojených států,
podnikatel v adventurní turis ce. Vybral si k tomu ostrůvek, který mu učaroval už v roce 1939, kdy
sem doplul jako námořník s obchodní lodí. Stavěl bez inženýrů, architektů, stavební společnos ,
dokonce i bez plánů. Jako stavební materiál mu posloužily i kos velryb. Stavba trvala pět let.
Mnohokrát večer přikázal zbourat všechno, co se od rána postavilo. Netušil, že jednou bude objekt
pronajímat turistům, že ho Anglický biologický ins tut v Cambridgi zařadí mezi předních 500 světových výtvorů a na výstavě ve Filadelfii obdrží symbolický klíč od města.
Velrybářské muzeum, zmiňované ve všech průvodcích, už ale na ostrově nenajdeme. Bůhví, co se
stalo s jeho zakladatelem Aythenealem Oliverrem, který svou první velrybu harpunoval v roce 1958
a poslední 1992. Obyvatelé ostrova se dnes těší světové výjimce – smějí ulovit dvě velryby ročně.
Nakonec došlo i na slibovanou pláž v hotelovém areálu Friedship Bay (Zátoka přátelství). Občas tu
sice zakopneme o balvan a dál jsou i ježci, ale jinak si zaslouží hvězdičku.
Na Bequii žijí také obyčejní Američané a Evropané, kterým ostrůvek učaroval. Je mezi nimi i jeden
nešťastný krajan. Přijel před třemi roky na jachtě, bylo mu třicet a zamiloval se do snědé krásky.
Po roce se vzali a narodil se jim syn. Když byly chlapci dva měsíce, matka ho přestala kojit a začala
užívat drogy. Na tchánovu radu opus li jachtu, na níž dosud bydleli, a koupili pozemek s dřevěným domkem. Zapla l to ta nek z Evropy. Jeho syn se pus l do zvelebování domku, koupil auto
a přistavěl restauraci s barem. Manželka se však stávala agresivnější, fyzicky ho napadala, rozbíjela
zařízení bytu, zničila jeho sbírku cédéček, pod vlivem drog nabourala auto. Kvůli bezpečnos se
přestěhoval zpátky na jachtu a přemýšlí, co dál. Všechny peníze spotřeboval, manželka se těžko
změní – a navíc tu má syna. Babo, raď. O jeho situaci jsem se bohužel dověděl pozdě, dlouho
po návštěvě Bequie, z nešťastného dopisu zaslaného na naši caracaskou ambasádu.
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Ráj je tady
Svatá Lucie
Oficiální název: Svatá Lucie (Saint Lucia)
Rozloha: 616 km2
Počet obyvatel: 170 649 (2007)
Hustota obyvatel: 277,03/km2
Hlavní město: Castries (67 000)
Další města: Soufrière, Vieux Fort
Státní zřízení: kons tuční monarchie v rámci Britského společenství národů
Datum získání nezávislos : 22. února 1979
Mo o: Země, lid, světlo
Současný nejvyšší představitel: britská královna Alžběta II., zastoupená generální guvernérkou
Dame Calliopou Pearle e Louisy (od září 1997)
Úřední jazyk: anglič na
Měna: východokaribský dolar, EC$ (1 USD = 2,70 EC$)
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NA PLÁŽI DOKTORA DOLITTLA
Svatá Lucie je rájem pro ty turisty, kteří hledají malý ostrov s písčitými, sluncem zalitými plážemi
na pozadí zelených palem a srázů divokých hor ve vnitrozemí. Ostrov měřící 43 × 22 km (o málo
víc než Praha) tvoří sám celý stát. Na rozdíl od ostatních ostrovů Malých An l má Svatá Lucie
mezinárodní le ště dvě. Na větší z nich Hewanorra (původní název ostrova), nacházející se v blízkos hotelů v jihovýchodním cípu ostrova u Vieux Fort, přilétají turisté přímo ze Spojených států,
Kanady a Evropy. Druhé, pojmenované po Georgovi F. L. Charlesovi, prvním premiérovi země před
získáním nezávislos , je menší. Nachází se ve Vigie na předměs hlavního města Castries a na jeho
krátké dráze mohou přistávat jen malé letouny karibských aerolinií. Na něm jsme přistáli i my.
Hned s koncem le ště začínají za drátěným plotem domy a mezi pláž a le ště se vtěsnal jen úzký
proužek městského hřbitova.
Svatá Lucie je držitelem dvou pro kladných prvenství. Je to jeden z nejnavštěvovanějších a současně nejprůmyslovějších ostrovů Malých An l. Ročně ji navš ví přes 750 000 turistů, čtyřiapůlkrát víc, než tu žije obyvatel; víc než polovina jich přijíždí na cruiserech. Přes tře nu návštěvníků
tvoří Američané. Turisté tu za rok utra 950 milionů východokaribských dolarů, čímž přispívají
téměř z poloviny k tvorbě HDP země. V roce 2006 získala Svatá Lucie cenu nejlepší světové des nace pro svatební cesty.
Otevřenos ekonomiky zahraničním investorům se Svatá Lucie umís la v roce 2008 na 34. místě
na světě. V Karibiku hned za Portorikem. Spatříme tu i tovární haly, samozřejmě jde o průmysl
lehký. Louka při silnici je každou chvíli zbytečně rozorána a její povrch shrnut buldozerem, jako by
se tu někdo chystal stavět, ale pak si to rozmyslel a věci už do původního stavu nevrá l. V pobřežní
rovině stojí řady oválných nádrží na na u, patřících americké firmě Hess Oil. Nejsou tu kvůli tomuto ostrovu, skladují na u z Blízkého východu určenou pro USA. Spojené státy si k pobřeží velké tankery nepus , a tak na u vyloží tady a dál ji přepravují menší lodě. Vláda Svaté Lucie za to inkasuje
šest centů za barel. I venezuelský prezident Hugo Chávez tu nechal postavit čtyři menší nádrže, ale
vláda Svaté Lucie s ním dohodu o PetroCaribe nepodepsala. Tady socialismus příliš nemusí.
Historicky zakotvené banánové monokultuře zasadilo ránu rozšíření pěstování banánů do celé Lanské Ameriky, zvláště do Ekvádoru. Dnes se podílejí na vývozu země ještě 41 % a vyvážejí se hlavně
do Velké Británie. Místo banánů přilákala Svatá Lucie podnikatele nabídkou oﬀshore bankovnictví.
Obyvatelé Svaté Lucie jsou vesměs mladí, jejich průměrný věk činí 25,6 let. Mezi sebou hovoří
typickým kwéyòl, spíš afrikánskou francouzš nou než anglič nou. Svatá Lucie se v něm vyslovuje
sen lisi – na rozdíl od anglického sənt luša. Obyvatelé ostrova, z 95 % afrického původu, jsou si zisků plynoucích z peněženek turistů dobře vědomi. Mnozí z nich se přiživují na turis ce i neoficiálně.
Zahraniční návštěvníky tu vidí každý rád a je k nim patřičně pozorný. Při potkání vás s úsměvem
pozdraví, poptá se, jak se vám u nich líbí, a na rozloučenou popřeje: Enjoy it! Vychutnejte si to tu!
Vůbec se nechce věřit, že jejich země obsadila ještě v roce 1995 druhé místo na světě v počtu vražd
na obyvatele – po Jihoafrické republice. Během posledních dvou let ale došlo jen k pě útokům
na cizince.
Jako všude v Karibiku žili i tady původně indiáni. Nejprve primi vní Siboneyové a kolem roku
200 n. l. Arawakové, kteří po sobě zanechali petroglyfy a další archeologické památky. Karibové
(Kalinagové) se tu objevili o 800 let později a mírumilovné Arawaky téměř vyhubili. Domorodci
ostrov nazývali Ioüanalao, což znamená „místo, kde se nalézá leguán“. Později jeho název změnili
na Hiwanarau a pak na Hewanorra. Přesné datum objevu ostrova Evropany známo není. Možná
ho objevil Kryštof Kolumbus během své tře plavby v roce 1498. Poprvé byl zakreslen v mapě
Juana de la Cosy v roce 1500 a zachycuje ho i va kánská mapa z roku 1520, podle níž náležel Španělsku. Španělé ho ale nekolonizovali, jen mu dali dnešní jméno.
Později se na Holubím ostrůvku (Pigeon Island) při severozápadním pobřeží Svaté Lucie usídlil
francouzský pirát François Le Clerc přezdívaný Jambe de Bois (Dřevěná noha), který přepadal špa78
͠

Kouzelná zátoka Marigot Bay

Čekání na přívoz v Marigot Bay
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Hotelové chaty jsou ponořené v zeleni

nělské koráby odvážející poklady Nového světa. Kolem roku 1605 se na jižním konci ostrova usídlili
Angličané, ale byli během několika týdnů pobi Kariby. Zachránila se jich necelá dvacítka, která
odplula na kanoích k jihoamerické pevnině. V roce 1625 postavili na jihovýchodě ostrova pevnost
Holanďané, ta dala vzniknout dnešnímu Vieux Fort. Britové uskutečnili druhý pokus o kolonizaci
v roce 1639 a tentokrát tu vydrželi celý rok, než je Karibové znovu pobili. V roce 1642 byl ostrov
včleněn do Francouzské Západní Indie a v roce 1650 sjednali Francouzi s Kariby smlouvu o neválčení. Následovalo dlouhé období, v němž o vládu nad ostrovem bojovali se střídavými úspěchy
Francouzi a Britové. Francouzi poskytli svobodu otrokům, kteří bojovali na jejich straně, a většina černochů se stáhla do vnitrozemí, odkud jako tzv. marooni vedli boje za úplné osvobození.
V roce 1748 jim smlouva z Cách (Aachen) ponechala celý ostrov, ale už roku 1763 ho Pařížskou
dohodou získala zpátky Francie a ta si ho díky versailleskému míru udržela i po roce 1783. Roku
1797 se marooni vzdali, aniž znovu přijali otroctví, které bylo defini vně zrušeno až v roce 1834.
Vláda se tu mezi Francouzi a Brity předávala celkem čtrnáctkrát, než byla Svatá Lucie roku 1814
po porážce Napoleona defini vně přiřčena Británii. Francouzské kořeny lze vystopovat dodnes,
a to nejen v jazyce místních obyvatel, ale i v naprosté převaze katolické církve (67,5 %). Roku 1838
byla Svatá Lucie včleněna do Federace Návětrných ostrovů, 1958 vstoupila do Západoindické federace a 1967 získala samosprávu, plně nezávislou se však stala až 22. února 1979. V roce 1983 se
Svatá Lucie, která dodnes nemá armádu, spíše symbolicky zúčastnila zásahu na Grenadě. Dlouhý
a složitý dějinný vývoj Svaté Lucie vys hl zdejší rodák, nositel Nobelovy ceny za literaturu Derek
Walco :
Jsem jen chudý černoch
Dostalo se mi solidní koloniální výchovy
Uvnitř mě je Holanďan, Afričan, Angličan
Někdy nejsem nikdo a jindy jsem celý stát
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Rastafarián nabízející své výrobky z palmových listů
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Projeli jsme dvěma tunely napříč starými lávovými proudy a minuli moderní psychiatrickou nemocnici na vrcholu kopce, z jejíchž rozměrů jsem se domníval, že jde o službu pro celý CARICOM,
ale slouží jen tomuto ostrůvku. Po 40 minutách a pouhých 13 km jízdy přijíždíme k hotelu Marigot.
Nachází se na opačném břehu dlouhé úzké zátoky, odkud k nám míří hotelový člun. Hotel tvoří asi
třicítka dřevěných domků, rozsetých ve svahu zarostlém zelení a spojených miniaturní pozemní
lanovkou. Z jejich balkonů je kouzelný výhled na palmy v pro lehlých svazích zátoky, v níž admirál
Rodney kdysi obels l Francouze m, že své lodě zamaskoval palmovými větvemi. Prší a je pořádné
vlhko.
Hotelová pláž je malá a její písek sem musel být dovezen. Celý půlden na ní po kolena ve vodě
postávají cestující z amerického cruiseru, kotvícího v Castries. Ostatní jeli na okružní jízdu po ostrově. Za zády turistů stojí stoly plné sendvičů, hamburgerů, Coca-Coly a odporného piva Bud.
Vlasa rastafariáni pro ně splétají košíčky a sombrera ze zelených palmových listů, další nabízejí
náhrdelníky ze semínek a pecek zdejší vegetace a lastury velkých strombusů. Ty však jsou chráněny, a pokud se někdo nechá zlákat k jejich koupi, na prvním americkém le š o ně přijde a zapla
tučnou pokutu.
Druhého dne jsme v hotelovém baru slyšeli češ nu a potkali skupinu krajanů, kteří objížděli
na jachtě s českým kapitánem Karibik. Hotelový bar s restaurací na břehu zátoky nese jméno Dooli le’s díky filmu, jehož část tu v roce 1967 natáčel Rex Harrison. Správně by tam mělo být jen
jedno „o“. A většina dnešních obyvatel Svaté Lucie se domnívá, že to natáčel Harrison Ford. James
Michener, autor předlohy, považoval zdejší zátoku za nejhezčí v celém Karibiku. Film byl nominován na devět Oscarů, ale nakonec získal jen jednoho – za píseň „Povídání se zvířaty“. Sháněl jsem
po místních obchůdcích jeho videokazetu, ale mladé prodavačky ho samy nikdy neviděly. Sehnal
jsem ho až po letech a dlouho to vypadalo, že šlo asi o omyl. Pohádka, v níž pan doktor Doli le
rozuměl řeči všech zvířátek, se odehrávala v Anglii. Později se však děj přesunul na koráb a s ním
přece jen do Marigotské zátoky.
Rex Harrison nebyl jediným hercem, který v těchto místech natáčel. Byl tu i Michael Caine kvůli
„Vodě“ a Sofia Lorenová, jejíž film se jmenoval „Ohnivá síla“. Barevné časopisy, vydávané každoročně na propagaci ostrova, shrnují, kteří další slavní Svatou Lucii navš vili. Byl tu princ Charles,
královna Alžběta II. i princezna Margareta, která si sem odskočila z Mus que. V roce 1998 navš vil
Svatou Lucii jihoafrický prezident Nelson Mandela. Marigotská zátoka pamatuje i piráty a za druhé
světové války do ní vnikla německá ponorka. Nedávno na jeden ze svatolucijských hotelů zaútočili
v noci pirá moderní. Oloupili hosty, vyzvedli obsah hotelové kasy a s výplatami zaměstnanců zmizeli v moři, aniž kdy byli dopadeni. Hotely od té doby vyžadují platby kreditními kartami.
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PO SILNICI DO NITRA SOPKY
Když jsme se vydali z Marigotské zátoky k jihu, na pobřeží pokračovala vilová zástavba začínající
u hlavního města. Později se krajina začala vlnit a přichází Anse La Raye, malebná rybářská vesnička u dlouhé písčité pláže uvnitř malé zátoky, z níž vybíhá do moře dlouhé dřevěné molo. Z dřevěných domků na hlavní ulici oprýskala barva a na novou zřejmě není, jen na stěně jednoho z nich
je vymalována křiklavá reklama na místní pivo Piton. Za vesnicí začíná hornatá sopečná krajina
porostlá bujnou vegetací s vějíři stromových kapradin, přečnívajícími do silnice. Starou sopku nad
námi lemuje půlkruhová somma starší sopky, podobně jako u Vesuvu. Z výchozů v zářezech silnice
vyplývá, že vulkanická činnost tu byla hodně divoká – a nemuselo jít o dávnou událost. Sopečné
aglomeráty a brekcie jsou dokonale spečeny žárem. Když jsme se znovu přiblížili k pobřeží, je tu
další rybářská vesnice Canaries. Stoupáme z ní směrem k horským špičkám uvnitř ostrova, porostlým pralesem Grand Bois, a na jižním obzoru se začínají rýsovat symboly ostrova, dvě cukrové
homole zvané Pitony. Klesající silnice na ně nabízí bezpočet krásných výhledů.
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Pohled na město Soufrière s oběma Pitony
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Soufrière je druhým největším městem na Svaté Lucii

V pozadí vyčnívá nejvyšší hora ostrova, 950 m vysoká Mount Gimie, zahalená v mracích napájejících deštný prales. Podobně jako na Svatém Vincentu v něm i tady žije papouščí endemit ostrova,
amazoňan mnohobarvý či loro svatolucijský (Amazona versicolor), zvaný místními obyvateli jackquot. V sedmdesátých letech 20. stole byl už v důsledku ničení přirozeného prostředí, hurikánů
a lovu jako potrava i k prodeji sběratelům blízko vyhynu , přežívala jich jen stovka. Díky rázným
opatřením se ho podařilo zachránit. Zasloužil se o to především Gerald Durrell v zoo na normandském ostrově Jersey, kterému se podařilo vychovat v zaje mláďata a vysadit je zpět do svatolucijské přírody. Dnes jich tu žije už osm stovek. O jejich pašování se pokusil i jeden český občan,
vězení se vyhnul jen tučným výkupným.
Soufrière je druhým největším městem na ostrově. Kdysi bývalo exportním přístavem banánů. Leží
při stejnojmenné zátoce na dně přírodní sníženiny obklopené amfiteátrem hor. I laik pochopí, že
jde o kruhovou strukturu, jejíž druhá polovina se nachází pod mořskou hladinou. K poklesu došlo už před 300 000 lety. Sopečného původu je sice celý ostrov, ale za potenciálně nebezpečnou
vyhodno li odborníci jen tuto sopku, činnou naposledy před 20 000 lety. Soufrière bývalo vůbec
první větší osadou na ostrově a jeho prvním hlavním městem. Bylo založeno v roce 1745 a jako
hlavní fungovalo až do 1767. Náměs lemují bíle okrajkované balkony dřevěných domů krytých
plechovými střechami z 18. stole . Sem tam najdeme i kamenný, z kamene je také kostelík na náměs . Za Velké francouzské revoluce v roce 1780 tam stávala gilo na, pod níž skončili někteří
plantážníci evropského původu. Dnes tam stojí pomník.
Z náměs pokračujeme směrem k jihu. Čerstvě vyasfaltovaná silnička stoupá mezi plantážemi kokosových palem a v místě zvaném Etangs zastavujeme na přeplněném parkoviš . Řidič si z nás dělá
legraci, že kvůli panoramatu Pitonů, spadajících strmě k moři, musíme jít na oběd k cheﬀovi Orlandovi do luxusního Ladera Point. Ve skutečnos se s ním dobře zná, a proto mu tolerují, když sem
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Ulice v Soufrière

občas přivede návštěvníky jen kvůli vyhlídce z výšky 335 metrů nad mořem. Slovo piton znamená
ve francouzš ně šroub. Jižnější Gros (Velký) Piton je se 795 m druhou a nám bližší Pe t (Malý)
Piton se 736 m tře nejvyšší horou na ostrově. Započteme-li hloubku moře pod nimi, jsou to výšky
skutečně závratné. Jde o sopečné dómy, před dvěma až třemi sty síci lety z hloubky vytlačené
kužely viskózní dacitové lávy, podobné někdejší „jehle“ na mar nické Mt-Pelée. Na vrcholcích mají
žít podle indiánských pověs bohové, kteří půvabnou krásku Karibiku chrání před nástrahami okolního světa. Pro jistotu je od roku 2004 chrání i UNESCO. Písecký zoolog Karel Pecl sem v roce 1995
zorganizoval expedici českých muzejních zoologů a na nižší z Pitonů se pod vedením horského
vůdce vydrápali. Dnes už tam vede šroubovicová stezka. Pitony jsou vymalovány i na státní vlajce
a byly na nich natáčeny exteriéry hned pro tři filmy, mj. i kultovního Supermana.
Hlouběji pod Laderou se nachází ještě větší resort, tvořený stovkou hotelových vilek roztroušených
po svazích v místech, kde bývalo podle domorodců arawacké pohřebiště. Mnozí z nich příležitost
k práci vítali, četní další (a mezi nimi i nositel Nobelovy ceny Derek Walco ) stavbu ostře kri zovali
a resort zůstal po svém otevření kvůli nezájmu turistů po tři roky uzavřen. Nezájem už ale pominul.
Po návštěvě Ladery jsme odbočili na druhou stranu od silnice a vjeli s autem do Sirných pramenů
(Sulphur Springs). Podle cestovních agentur jde o jediný drive-in sopečný kráter na světě. Sopka
byla naposledy činná v roce 1766. Jde o velký sopečný kotel vzniklý probořením její centrální čás ,
kde bahnem drobných bahenních sopek probublávají plyny a dodnes dýmají desítky bílých kouřů
postvulkanických fumarol. Vedle vodní páry a CO2 obsahují sirné sloučeniny, které jsou do dálky
cí t po shnilých vejcích. S historií a podzemím jsme se seznámili ve filmu a v expozici malého muzea. Měl tady přebývat arawacký bůh ohně Yokahu a Karibové to místo nazvali Qualibou, místem
smr . V 18. stole analyzoval zdejší vody francouzský královský lékař a později tu Kanaďané zřídili
přírodní rezervaci. Ale velký okruh, přivádějící turisty mezi kouřící fumaroly, byl uzavřen poté, co
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Kouřící fumaroly v Sulphur Springs

se jeden z neopatrných návštěvníků probořil do vroucího bahna po pás. Přežil jen díky tomu, že
byl rychle přepraven letadlem do Evropy. Teplota sirných pramenů dosahuje 100 °C, vzácně bylo
naměřeno až 172 °C. Uvažovalo se tu dokonce o stavbě geotermální elektrárny. Oběh horkých vod
však nejde do velkých hloubek a systém nefunguje jako pojistný ven l před sopečnou erupcí, jak
se mnozí lidé bláhově utěšují. Ještě před rozloučením se průvodkyně výmluvně postavila pod tabuli s nápisem „Spropitné povoleno“.
Za Soufrière se ještě stavíme v Diamantové botanické zahradě. Obklopí nás v ní snad všechny tropické rostliny od lián a filodendronů po spoustu květů, mezi nimiž vynikají okrasné zázvory, jimž
se dostalo pojmenování „císařské žezlo“ (Alpinia purpurata). Zdejší pozemek daroval Ludvík XVI.
roku 1713 bratřím Devauxům, plantážníkům ze Soufrière, vůči nimž měla Francie dluh. Zahrada
nese jméno po Diamantovém vodopádu, jehož šedivě kalná voda rovněž páchne sírou. Najdeme
tam i malé lázničky, v nichž se zotavovali vojáci Ludvíka XVI. po bojích na Hai (1786). Pamětní
deska připomíná, že tu trávívala prázdniny i mar nická dívka Marie-Josèphe Rose Tascher de la
Pagerie, pozdější císařovna Josefina, manželka Napoleona Bonaparte.
͠
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KDE SE RODÍ NOBELOVÉ
Ráno vytrvale pršelo, a než jsem mezi hotelovými chatkami doklopýtal k přístaviš a nechal se
převézt na druhý břeh, byl můj oblek určený k dnešnímu předání pověřovacích lis n promočený.
Kvůli dopravním zácpám ale pro mě přijeli s hodinovým zpožděním, a tak jsem za m trochu proschl
v podloubích rádoby starobylého dřevěného obchodního centra.
Hlavní město Svaté Lucie Castries, nesoucí jméno francouzského námořního maršála z 18. stole ,
není velké. Bylo založeno roku 1768 Francouzi a původně se jmenovalo Carénage, tzn. „místo
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Kvetoucí helikonie v Diamantové botanické zahradě
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Celkový pohled na hlavní město Svaté Lucie Castries

k opravám lodí“. Ještě před m na jeho místě stávala od roku 1651 osada, která byla opuštěna
po ničivém hurikánu. Mezi lety 1803 a 1844 – kdy mělo Castries pouhé 4 000 obyvatel – z něho
Britové vytvořili jeden z nejlepších přístavů v celé oblas , do něhož se jako do jediného vešla celá
britská flo la. O tři kilometry jižněji zbudovali pevnost Morne Fortune, zvanou též Charlo na
pevnost, v níž dnes sídlí univerzita. Za druhé světové války pronikla až do zdejšího přístavu německá ponorka, která v něm potopila dvě lodě Spojenců. Časté požáry původní dřevěné město úplně
zlikvidovaly, a tak tu na rozdíl od ostatních hlavních maloan lských měst spatříme samé dvou- až
třípatrové zděné domy jednoduchých moderních tvarů, seřazené do ucelených bloků. Najdeme
v nich i víc evropsky vyhlížejících obchodů. Kromě pátečních a sobotních trhů však město turistům
nenabízí téměř nic.
Ale přece jen: jedna pozoruhodnost tu je, a tou je katedrála Neposkvrněného poče z roku 1897,
jejíž všechen volný prostor v interiéru, strop, stěny i okna neobyčejně půvabně a pestře pomaloval s pomocí svých čtyř synů místní umělec Dunstan St. Omer. Stejným způsobem prý vyzdobil
i další kostely na ostrově – v Monchy, Fond St. Jacques, Anse La Raye a Jacmiel. Poblíž katedrály se na náměs dochovaly i jediné domy z 19. stole , které nespolykal oheň požárů. Najdeme
tam také 400 let starý saman (Pithcellobium saman). Náměs neslo původně jméno Kolumbovo,
ale od roku 1993 – k prvnímu výročí udělení Nobelovy ceny – se jmenuje po Dereku Walco ovi.
Na světě je jen málo žijících umělců, po nichž už byla pojmenována náměs – a k tomu ta hlavní!
Na nábřeží vnitřního přístavu stojí při silnici vedoucí k le š vládní budovy, moderní a na karibské
poměry i vysoké. Mladý stálý tajemník ministerstva zahraničí, který osobně navš vil Prahu, mi
řekl, že Česká republika má na Svaté Lucii velmi dobrý zvuk. Komuniké o navázání diploma ckých
styků mezi oběma zeměmi podepsal 6. srpna 1996 v OSN za českou stranu velvyslanec Karel Kovanda. Zdejší vláda má zájem o zvýšení spolupráce a k návštěvě zve všechny české turisty a podni88
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katele. Vzájemná obchodní výměna ale dosahuje jen 15 000 USD ročně. Mnohý z našich turistů tu
možná utra víc. Česká republika sem v poslední době vyvezla televizní a rozhlasová zařízení, balicí
materiály, čerpadla, včetně vakuových, kompresory, ven látory, náhradní díly k osobním i nákladním autům a traktorům. Dovezli jsme za to rum, různé měřicí přístroje kapalin a plynů a elektrické
odpory.
Generální guvernérka ostrova, starší černoška Dame Calioppa Pearle e Louisy, mne přijala v paláci s krásným výhledem vysoko nad městem. Vyjmenovala všechny možnos spolupráce, aby
nakonec zdůraznila informační technologie. Totéž zopakoval před nedávnem jmenovaný premiér
Stephenson King. Je současně ministrem financí, zahraničí, vnitra a národní bezpečnos . Na Valném shromáždění OSN informoval o pokroku, kterého jeho země dosáhla ve zdravotní péči, zvláště
v boji s HIV/AIDS.
Mladý britský komisař přicestoval se svou panamskou manželkou do země jen před dvěma dny,
a už si stěžuje na cruisery. Nikdo si prý neumí představit, co znamenají pro konzula práce. Ačkoliv byly stvořeny k dovolené a zábavám, jako středně velká plovoucí města pociťují úplně stejné
problémy. Na palubách cruiserů tak nepracují jen námořníci, topiči, kuchaři, stevardi a agen cestovních kanceláří, ale také lékaři, kněží, policisté, kriminalisté, pojišťovací agen , pošťáci, dokonce
i funebráci. Během jediného zastavení je někdy třeba vybavit až tři pohřby. Komisař je samozřejmě
připraven pomoci i českým turistům v nouzi, stejně jako velvyslankyně Francie, jejíž země má
na Mar niku a Guadaloupe pro případ potřeby záchranné týmy pro všechny občany Evropské
unie – ať už dojde k nehodám či požárům cruiserů, hurikánům, sopečným erupcím, zemětřesení,
tsunami, záplavám, epidemiím, vzpourám či revolucím.
Maličká Svatá Lucie má s pouhými 170 000 obyvateli dva nositele Nobelovy ceny – stejně jako
dese milionová Česká republika. Oba se narodili ve stejný den, jen v jiném roce. Sir Arthur Lewis
(1915–1991) získal Nobelovu cenu v roce 1979 za ekonomii. Jeho rodiče, oba moravského vyznání,
byli původně učiteli na An gui, kde je učitelů nadbytek, a proto se přestěhovali na Svatou Lucii.
Druhým nositelem Nobelovy ceny, již obdržel v roce 1992 za literaturu, je nám už známý Derek
Walco (*1930). Oba svatolucijš „Nobelové“ získali základní vzdělání v St. Mary’s College v Castries, Derek Walco pak studoval na Jamajce a až do svých 59 let žil na Trinidadu. Dnes dělí svůj
pobyt mezi Trinidad a USA, kde vyučuje literatuře a krea vnímu psaní na Bostonské univerzitě.
V roce 1988 převzal od britské královny zlatou medaili za poezii. Vydal téměř 30 knih, především
básní, z toho šest po získání Nobelovy ceny. Derekův syn Peter, narozený během otcových studií
na Jamajce, žije na Svaté Lucii a je uznávaným malířem. Ostatně i Derek rád maluje.
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Francie v tropech
Mar nik
Oficiální název: Collec vité territoriale de Mar nique
Rozloha: 1 128 km2
Počet obyvatel: 397 693 (2008)
Hustota obyvatel: 352,56/km2
Hlavní město: Fort-de-France (150 000)
Další města: Le Lamen n, Schoelcher, Sainte-Marie, Le François
Státní zřízení: zámořské společenství Francie (Collec vité d’Outre-Mer de France)
Datum získání statutu: 19. března 1946 (jako zámořský departement Francie)
a 15. července 2007 (jako zámořské společenství Francie)
Současný nejvyšší představitel: francouzský prezident François Hollande (od 2012)
Úřední jazyk: francouzš na
Měna: euro
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NEJZELENĚJŠÍ Z OSTROVŮ
Kdybyste se mě zeptali, který z ostrovů Malých An l je nejkrásnější, odpovím bez váhání, že Marnik. A to i přesto, že není samostatnou republikou. Či snad právě proto? Francouzský velvyslanec
v Caracasu se poté, co jsem po své návštěvě zahrnul ostrov samou chválou, usmál: Ale víte vy vůbec, co nás to všechno stojí? Francie se o ten kousek Karibiku stará možná víc než o mnohé plošně
větší čás francouzského venkova. Mar nik se může těšit všemu, čeho se dostává kterémukoliv
regionu v mateřské zemi, ačkoliv doprava zboží sem je neskonale dražší a místní lidé milují místo
práce spíš lenošení u moře nebo v horách. Přesto se sem v únoru 2009 přelily ze severněji ležícího
Guadeloupe násilné protestní akce pro nízkým mzdám a vysokým cenám, zvláště potravin a pohonných hmot. Místní obyvatelé si stěžovali, že mají podstatně nižší platy než jejich spoluobčané
ve Francii a ceny importovaného zboží a služeb jsou přitom mnohem vyšší. Většinu ekonomiky
ostrova stále drží v rukou bílé elity. V hlavním městě Fort-de-France zapalovali patnác le výrostci
auta a drancovali obchody. V městě vyrostly barikády a turisté své pobyty houfně rušili. V červnu
2009 vzplály před návštěvou Nicolase Sarkozyho nepokoje znovu. Prezident slíbil uspořádání referenda o autonomii, ale kategoricky odmítl udělení absolutní nezávislos , otázku, která prý – dokud
bude prezidentem – nesmí být nikdy nastolena.
Mar nik je skutečnou Francií v tropech. Nejen proto, že se tu setkává krása, živost a temperament
Karibiku s francouzským uměním (včetně toho kulinářského) a černošskými rytmy. Mar nik je
Francií rovněž svými kvalitními silnicemi a dálnicemi, perfektním dopravním značením, hypermarkety Carrefour na předměs ch a ladně barevnými domy s dřevěnými žaluziemi. Přesně takovými
jako v Provenci. Pla se tu eurem a místo policistů mají žandarméry. Opro sousedním anglickým
ostrovům se jezdí vpravo.
Václav Větvička o Mar niku před časem výs žně napsal: „Mar nik je ostrovem po všech stránkách
zvláštním. Ponejvíce překvapí odlišnost od ostatních karibských ostrovů. Všechno to ž funguje,
výtečné silnice pohodlně zvládají nápor aut, nikde se neválí odpadky a turisté nejsou obtěžováni
jinde všudypřítomnými pokoutními obchodníky, nabízejícími nejrůznější zbytečnos nebo zaručeně pravé značkové hodinky. Důvodem nejsou pouze finanční injekce z mateřské Francie, neboť
na rovněž francouzském ostrově Saint-Mar n po něčem podobném není ani stopy. Asi to bude m
rumem.“ 1/
Mar nik – obývaný kdysi Arawaky a Kariby, kteří mu říkali Madinina (Ostrov kvě n) – objevil Kryštof Kolumbus během své poslední, čtvrté, plavby. Přistál tu 15. června 1502 přibližně v polovině
karibského pobřeží ostrova. Po třítýdenní plavbě z Kanárských ostrovů poskytl svému mužstvu tři
dny odpočinku. O nově objeveném území, jehož dnešní jméno je podle jedněch zkomoleninou
domorodého názvu a podle jiných odvozeno od svatého Mar na, prohlásil, že je to „nejlepší, nejúrodnější, nejjemnější, nejvyrovnanější a nejlákavější“ část světa. Něco podobného ovšem už také
tvrdil o Kubě a venezuelském poloostrovu Paria.
Trvalo ještě celé stole , než připlul další Evropan, jímž byl francouzský pirát Pierre Belain d’Esnambuc, který založil bývalé hlavní město ostrova St-Pierre. Dnešní hlavní město Fort-de-France bylo
založeno v roce 1669 pod jménem Fort-Royal. I tady museli Francouzi bojovat s Holanďany, Španěly a Brity. Přinesli pěstování cukrové tř ny a černé otroky z Afriky. Původní indiánské obyvatelstvo zlikvidovali bekés (jak byli nazýváni plantážníci) a dosud neznámé choroby. Za Francouzské
revoluce v roce 1789 unikly hlavy mar nických pánů gilo ně jen díky tomu, že sem jim podařilo
povolat narychlo Brity. Ostrov připadl Francii až v roce 1815 a po 200 letech tu pla stejné zákony
jako ve Francii.
Otroctví bylo na Mar niku zrušeno 27. dubna 1848 a náhradou za černé otroky bylo na práci
kontrahováno 25 500 Indů, 10 500 Konžanů a 1 000 Číňanů. Za druhé světové války podporovali zdejší obyvatelé vládu ve Vichy a jejich hlavní město bylo proto obléháno Spojenci. Začaly už
1] Václav Větvička: Rumový výlet. – Časopis Týden, březen 2007.
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Ulice ve Fort-de-France

chybět nejzákladnější potraviny. Od roku 1946 se stal Mar nik s celými Francouzskými An lami
součás Francie a od 15. července 2007 se tento statut změnil na zámořské společenství Francie.
Ve francouzském Národním shromáždění má čtyři poslance a dva senátory, na místě je voleno
41 poslanců mar nického Shromáždění a 45 členů Rady společenství. Nejvyšší přítomný zástupce
Francie, prefekt, je jmenován evropskou vládou.
Z kdysi slavného tř nového průmyslu ostrova zbylo kromě jediného cukrovaru 11 palíren rumu,
původně rovněž cukrovarů. Ročně se vypálí přes tři a půl milionu litrů rumu. Mar nický rum je
držitelem „značky původu“, stejně jako francouzský koňak, šampaňské či calvados. Téměř všechny
lihovary jsou za plného provozu volně přístupné k prohlídkám, při nichž je neomezené ochutnávání zdarma.
Na rozdíl od jiných karibských ostrovů, kde se téměř všechno odehrává v hlavních městech, je Marnik plný typických francouzských vesniček s kostelíky, radnicemi a pomníky padlým v obou světových válkách. Tak ho alespoň viděl spisovatel, který nebyl Mar ničanem ani Francouzem a jeho
řečí byla anglič na. Byl jím trinidadský Ind, nositel Nobelovy ceny za literaturu V. S. Naipaul.
Na Mar niku patřil mezi největší mistry jazyka básník Aimé Césaire (1913–2008), jeden z nejproslulejších mistrů černošské poezie 20. stole . Už během studií v Paříži, kde vydával časopis
L’étudiant noir (Černý student), založil v roce 1934 spíš kulturní než poli cké hnu négritude. Jako
typický intelektuál své doby vstoupil do komunis cké strany. Svou zemi téměř 50 let zastupoval
ve francouzském Národním shromáždění, doma byl opakovaně volen starostou hlavního města
Fort-de-France. Čestným starostou zůstal až do smr . Zemřel v 94 letech v nemocnici, kam byl
týden před m přijat kvůli srdečním po žím a zhoršení zdravotního stavu. Státního pohřbu se zúčastnil i francouzský prezident Nicolas Sarkozy.
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Do Fort-de-France jsme vjeli po dálnici vedoucí mezi jeho střechami malým peugeotem, který
jsme si půjčili na le š Le Lamen n. Bylo pondělí, ale slavil se Svátek matek, přesunutý z úterka. Obyvatelé města byli na plážích či v horách a všechny obchůdky i kavárničky zůstaly zavřené.
Zamířili jsme k železné katedrále svatého Ludvíka z roku 1887 s vysokou věží a od ní pokračovali
liduprázdnou uličkou, lemovanou starobylými dvoupatrovými francouzskými domy v pastelových
barvách až na pě hektarové parkové náměs de la Savane, jehož chloubou je kovová Schoelcherova knihovna, zhotovená (stejně jako katedrála) v Paříži Henri Pickem, současníkem Gustava
Eiﬀela. Původně byla mar nickým pavilonem na světové výstavě v roce 1889. Victor Schoelcher,
jehož jméno dnes nese, byl bojovníkem za zrušení otroctví. Přes německé jméno to byl Francouz.
Kromě pomníku bukanýrovi d’Esnambucovi stojí v parku ještě bezhlavá socha císařovny Josefiny.
Hlavu jí místní kreolové „sťali“ v roce 1991 za to, že přemluvila Napoleona, aby obnovil již zrušené
otroctví. Torzo navíc polili červenou barvou. Úzký skalnatý nos, vybíhající ze Savanového náměs
do moře, vyplňuje pevnost Fort-St-Louis, jejíž stavba začala v roce 1640 – 29 let před založením
města. Dodnes slouží vojákům.
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ERUPCE Z UČEBNIC VULKANOLOGIE
Z města do hor vede perfektní silnice Route de la Trace. Mar nik je prošpikovaný pralesem, z něhož vyčnívají ostré kužely sopečných pitonů. Vzájemně jsou propojeny úzkými horskými hřbety
zvanými mornes. Půvabné ibišky, helikonie, strelicie a zázvory kvetou všude v přírodě, včetně nejdivočejších horských masivů, kam musely být bezpochyby rozšířeny uměle. Díky nim se Mar niku
říká Ostrov kvě n. Jeho povrch tvoří tři rozložité skupiny hor sopečného původu, jejichž výška
postupně klesá od severu k jihu. Stejným směrem logicky roste stáří sopek, jak je postupně zarovnávala eroze. Nejsevernější a nejvyšší (1 397 m), a tedy i nejmladší ze zdejších sopek je Montagne
Pelée, zlověstná připomínka roku 1902, kdy pod ní zahynulo 30 000 lidí. Dnes dřímá, ale nikdo
neví, na jak dlouho.
Nejprve jsme se stavili v Balata, odkud mezi stromy ob žně hledáme výhled na hlavní město s Lamen nskou planinou. Pravým důvodem k zastavení je však menší, zato barevnější kopie pařížské
baziliky Sacré-Coeur. Úzká silnička, zřízená kdysi jezuity, odtud pokračuje v husté vegetaci přímo
pod strmé jehly pitonů. Zkratka silnice do St-Pierre přes Fond-St-Denis je pro sesuvy uzavřena
a jsme nuceni učinit objížďku přes Le Morne-Rouge.
St-Pierre bývalo až do začátku 20. stole hlavním městem Mar niku a mívalo 28 000 obyvatel.
Jak se o hlavních městech v učebnicích zeměpisu obvykle píše, bývalo hospodářským i kulturním
střediskem země, ale i městem umění a historie. Bývalo dokonce nazýváno an lskou Paříží. Místní
deník Les Colonies směle konkuroval pařížským novinám. Město mělo velkolepé stavby a mezi
nimi divadlo, jež bylo kopií divadla v Bordeaux. Mělo i své oblíbené kavárny a kabarety.
Pak přišlo ráno 8. května 1902 a všichni jeho obyvatelé během několika minut zahynuli. Všichni
– až na dva. Prvním měl být mladý švec Léon Compere-Léondre, o jeho přeži se podrobnos
nezachovaly. Pozornost všech se soustředila na případ druhý, jehož hrdinou se stal Louis-Auguste
Ciparis, robustní 25letý černoch, místní notorik, který se předchozí noci tolik opil, že byl odsouzen
k týdennímu vězení v městské šatlavě, představované malou, napůl podzemní kobkou s tlustými
kamennými zdmi a malými vikýři místo oken, které před jedovatými plyny ucpal matrací. S těžkými
popáleninami přečkal čtyři dny, než ho nalezli zachránci prohledávajícími ruiny. Zbytek trestu mu
byl prominut a posléze vystupoval v americkém cirkuse Barnum & Bailey, s nímž objel celý svět.
Inu, barnumská reklama.
Když jsem věhlasnou sopku – kterou jsem několikrát obdivoval z letadla zahalenou v mracích –
spatřil od vězeňské kobky, nemohl jsem uvěřit, jak blízko od ní bylo hlavní město ostrova založeno.
Jenže jako nepovažovali Vesuv za živou sopku obyvatelé Pompejí, totéž se o Mt-Pelée domnívali
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V St-Pierre dosud stojí němí svědci erupce sopky Mt-Pelée
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Sacré-Coeur v Balatě je menší kopií pařížské baziliky

obyvatelé zdejší. Přitom během posledních 10 000 let sop la nejméně 47krát. Při poslední větší
erupci v roce 1620 na ní uhynuly lesy a Francouzi ji pokř li na Mt-Pelée (tj. Lysá hora). Erupce,
které nastaly v letech 1792 a 1851, byly příliš slabé a k životu se probouzející sopka nikoho neznepokojovala. Celý předchozí rok byla sice neklidná a víc se z ní kouřilo, nikdo však netušil, k čemu se
schyluje. Obyvatelé se báli rabování, pokud by své domy opus li. Navíc bylo před volbami a poli ci
nebezpečí všemožně zlehčovali. Starosta města nechal dva dny před katastrofou vylepit plakáty, že
žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Ze zbytku ostrova se lidé jezdili na sopku dívat.
23. dubna došlo k prvnímu výbuchu a během dvou týdnů se nad kráterem rozprostřela vysoká
mračna, z nichž pomalu sedimentovala vrstvička popelů i v samotném St-Pierre. Pátého května, tři
dny před katastrofou, zničil další výbuch malou přehradu na svazích sopky a vzniklý lahar, bahnitá
lavina sopečného popela smíšeného s vodou, přinesl prvních 23 obě na životech. V noci lemovala
vrchol sopky zář a ráno 8. května 1902 v 8,02 – poté, co zazněla první z explozí – se na město začala
rychle valit spékající se směs žhavých sopečných popelů a pemzy, uvolňující smrtonosné plyny.
Ke zničení města s 28 000 obyvateli stačily nejvýš dvě minuty. Událost pozoroval z dálky a popsal
páter J. Mary. V zátoce v té době kotvilo vedle stovek rybářských člunů a malých jachet 18 obchodních lodí. Až na jednu šly vlivem žáru a váhy sopečných vyvrženin okamžitě ke dnu. Dnes jsou
cílem potápěčů. Zachránil se jen těžce poškozený parník Roddam společnos Quebec Line, který
připlul jen krátce před m v sedm ráno a bylo mu vyčleněno vzdálenější místo v karanténě. I tak se
ze 40členné posádky a 15 přístavních dělníků vykládajících náklad zachránilo jen deset lidí včetně
popáleného kapitána. Ostatní se žárem upekli nebo stačili před mto osudem naskákat do moře
zahuštěného žhavými sopečnými produkty a plujícími troskami. Kapitánovi se podařilo s velkými
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Dřímající Mt-Pelée shlíží na trosky divadla v St-Pierre

po žemi s lodí odplout. Nebylo jí však dopřáno dlouhého života, tři roky nato se potopila ve Žlutém moři. Trosky města hořely ještě tři dny. Explozí bylo nakonec sedm, poslední skončila 30. srpna a stačila ještě zničit část městečka Morne-Rouge, kterým jsme před chvílí projížděli. V jeho
troskách zahynulo dalších 1 500 lidí.
Erupce připomínala vesuvskou či „pliniovskou“ (kterou na Vesuvu pozoroval a zahynul při ní filozof
Plinius starší), ale byla natolik odlišná, že se jejímu typu začalo říkat peléjská. Stejného druhu byl
nám časově bližší výbuch americké Mount St. Helens v roce 1980. Neodmyslitelnou součás takových erupcí jsou rychle se valící žhavá mračna (nuées ardentes) a v tomto případě i vznik „peléjské
jehly“, žhavoplas ckého pitonu, jehož růst – který připomínal vytlačování zubní pasty z tuby – začal hned po posledním výbuchu 1. září a trval do března následujícího roku 1903, kdy při tloušťce
50 m dosáhl výšky 350 m nad vrcholem sopky. Pak se celá pozoruhodná přírodní stavba zhrou la
do nitra kráteru.
Šlo o jednu z největších sopečných katastrof v dějinách lidstva. Město St-Pierre po ní zůstalo
po 30 let neobydlené. Prohlížíme-li si Lacroixovy fotografie trosek města, vůbec se tomu nedivíme. Ještě dnes má město nejvýš 5 000 obyvatel, ačkoliv přes 70 let se nic neděje. Mt-Pelée zůstává potenciálně nebezpečnou. Na otázku „kdy?“ nezná nikdo odpověď. V erup vní historii mívala
čtyř- až pě setleté pauzy, jindy sop la už po několika dese le ch. Je pravděpodobné, že budoucí
erupce se budou podobat té minulé. Lze počítat i s m, že pokud sopečné hmoty dosáhnou moře,
vzedmou vlnu tsunami nebezpečnou pro celý Karibik.
Po erupci v roce 1902 přilákala Mt-Pelée i vědce, neboť její dozvuky trvaly další tři roky. Antoine
Lacroix, geolog Muzea přírodní historie v Paříži, tu koncem roku 1902 založil druhou nejstarší vulkanologickou observatoř na světě. První stála na Vesuvu. Zdejší však zničil ve 20. letech hurikán
a dlouhou dobu nebyla obnovena – vulkanologové tak přišli o možnost pozorovat, jak se Mt-Pelée
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Přežil jen vězeň v této kobce

Mauzoleum obě erupce Mt-Pelée na hřbitově v St-Pierre
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v letech 1929–1932 probudila k životu, i když s menší intenzitou. Observatoř byla obnovena až
v roce 1935. Nalézá se v nadmořské výšce 510 m v uc vé vzdálenos od sopky, oddělena od ní
dvěma příčnými roklemi, které by ji měly před nenadálou erupcí dostatečně ochránit.
St-Pierre jsme navš vili tři týdny po 105. výročí tragické událos . Městečko je protaženo podél
mořského pobřeží a tvoří ho dvě dlouhé jednosměrné ulice s několika odmrsky směrem do vnitrozemí. Řada z ulic je vydlážděna původními „kočičími hlavami“. Většina domů je nových, ale sem
tam objevíme i nějaký původní ze žárem zčernalého kamene. Zčernala i katedrála Notre Dame
du Port s masivním dvojvěžím, po událos jen provizorně zastřešeným. Mnohé z domů se stále
nacházejí v ruinách, k jiným jsou přilepeny novější přístavky. Do kopce odbočují nikam nevedoucí
kamenná schodiště. Stavili jsme se i na hřbitově s mauzoleem obě sopky, kam právě směřoval
pohřební průvod svátečně vyšňořených černochů.
Další zastávkou je vulkanologické muzeum, vysoká hala vyplněná ry nami a černobílými fotografiemi města a sopky, knihami a vším, co se podařilo z městských ruin vyhrabat. Lahve a další
skleněné výrobky působením žáru tekly, stejně jako hřebíky, šrouby, kapesní hodinky. Natavením
zkroucený zůstal i zvon kostela. Vystavený talíř obsahuje zuhelnatělé zbytky jídla. Z někdejšího
divadla a okolních budov zbyly klasicistní mramorové sloupy, oblouky z cihel a mramorové či cihlové dlažby. Vůbec nepoznáte, zda stojíte v bývalém interiéru či venku. Člověku chvílemi připadá,
že je v Pompejích. Když se z mračen vyloupla Mt-Pelée, je podobnost s Vesuvem dokonalá. Jenže
Pompeje byly o 1 800 let starší.
V St-Pierre v roce 1897, tedy šest let před sopečnou erupcí, pobýval po celý půlrok malíř Paul Gauguin a zdejší pobyt v něm nejspíš zažehl touhu navš vit i další exo cké ostrovy. Před návštěvou
Tichomoří ale ještě krátce zavítal do Paříže. Jeho zdejší pobyt připomíná menší muzeum.
Přes Le Morne-Rouge jsme vystoupali k místu zvanému Vierge-de-Calabasse (Panna z dýně). Odsud vede vzhůru do mraků stezka vydupaná pohorkami v popelech, vrchol hory nad hranou kráteru se nachází o 500 metrů výš. Je tu možná větší část lidí, kteří ráno chyběli ve Fort-de-France.
Na parkoviš není volného místečka, boky úzké silnice jsou ucpané na kilometry zpátky. Počasí
není právě ideální, ale zvětšenina leteckého snímku v restauraci nám celou oblast sopky přibližuje
z ptačího pohledu ve slunečném počasí.
Severně od ostrova se už pod mořským dnem možná klube nová sopka. 29. listopadu 2007 došlo
v 15,00 k hlubinnému zemětřesení o intenzitě upřesněné později na 7,4. Stalo se to jen 23 km
severně od Mar niku a ohnisko se nacházelo v hloubce 121 km. Bylo to ono zemětřesení, které
otřáslo naším letadlem při startu ze Svaté Lucie. Šlo o jedno z největších historických zemětřesení
ve východním Karibiku a teprve pátý otřes od roku 1727. Bylo cí t od Britských Panenských ostrovů po Venezuelu a Guyanu až k brazilské hranici, vzdálené 1 050 km. Na Mar niku se zří lo několik
budov, včetně banky, bylo hlášeno šest zraněných a jeden mrtvý. Až v Caracasu muselo být dočasně evakuováno několik výškových budov a v Ciudad Guayana musel guvernér zrušit shromáždění,
na němž měl prezident republiky Hugo Chávez slavnostně ukončit svou předvolební kampaň v této
čás země.
͠
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DEN NA OBJÍŽĎCE OSTROVA
Naše cesta pak pokračovala z Le Morne-Rouge táhlým klesáním k východním břehům, kde říčka
Falaise, pramenící pod Mt-Pelée, vyryla v měkkých sopečných tufech divokou soustavu kaňonů, které zdolává kaskádami a vodopády, známými pod jménem Gorges-de-la-Falaise (Soutěska strmých skal). Sleduje je pěší turis cká stezka. Atlantské pobřeží je stejně jako na ostatních
an lských ostrovech bouřlivější než západní karibské. Mezi La Trinité a Le Robert vybíhá 13 km
do moře úzká šíje poloostrova Caravelle, již jsem obdivoval už při pohledu z letadla. Jde o dlouhý
odmrsk starého lávového proudu, který se tu kdysi vylil daleko do moře a ještě stačil vyslat k jihu
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tři výběžky. Vyplňuje ho přírodní park Mar nik a na konci se nacházejí roman cké zříceniny zámku Château-Dubuc, pozdějšího sídla pirátů a námořních pašeráků.
Od Le Lamen n s mezinárodním le štěm pokračujeme dál na jih po karibském pobřeží. Malebné
městečko Tři ostrovy (Les Trois-Îlets) v jižní čás zátoky hlavního města by mohlo stát kdekoliv
v jižní Francii. Ale ať se namáhám sebevíc, z ostrovů vidím pořád jen jeden.
Kolem četných jezdeckých klubů a golfového areálu navrženého slavným stavitelem amerických
golfových hřišť Robertem Trentem Jonesem pokračujeme po slepé silnici do La Pagerie, místa,
kde se 23. června 1763 narodila Napoleonova krásná kreolská císařovna Josefina, celým jménem
Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. S její osobou jsme se setkali už na Svaté Lucii. Pokřtěna
byla v kostele nedalekého Trois-Îlets. Napoleon se kupodivu nestal jejím prvním manželem – m
byl vikomt Alexandre z Beauharnais, za nímž odcestovala do Paříže jako šestnác letá. Napoleon si
ji bral jako 33letou v roce 1796 poté, co její první manžel skončil pod gilo nou revoluce. Potomka
však Napoleonovi nedala, a tak se s ní nechal po pě letech rozvést. Josefina se uchýlila na zámek
Malmaison, kde zemřela v roce 1814 ve věku 51 let, o rok dříve než sám císař. Její dcera Hortensie – ze dvou dě z prvního manželství – se stala manželkou holandského krále Louise Bonaparte
a matkou Napoleona III. Z jejího rodu pocházejí dnešní královské či velkovévodské rodiny Belgie,
Lucemburska, Norska a Švédska. Příbuznou Josefiny byla i Aimée Dubucq de Rivéry, která – jakkoliv
o tom historici pochybují – měla být pod jménem Nakşidil manželkou tureckého sultána Abdülhamída I., když ji z Mar niku unesli pirá .
Dnes je však svátek a soukromé muzeum uchovávající Josefinin milostný dopis Napoleonovi i originál oddacího listu je bohužel zavřeno. Po požáru zůstal její rodný dům ruinou uvnitř pečlivě
udržované zahrady. Zříceninou je i stařičký cukrovar Josefinina otce.
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Ruiny cukrovaru La Pagerie, kde se narodila Napoleonova císařovna Josefina
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