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14. únor 2021 byl hezký den. Oslavil jsem šedesáté narozeniny a po delší době byla naše rodina aspoň 

na krátký čas zase pohromadě. Až z Mexika za námi přijela nejstarší dcera Petra se čtyřletým vnukem 

Matyášem. Naše prostřední dítě, Honza, to neměl daleko, jen pár kilometrů z nedaleké Olomouce. 

Dorazil s oběma vnoučaty, tříletou Martinkou a teprve jednoletým Ondrou. Naše nejmladší dcera Veronika 

ještě studovala a rodinné zázemí v Samotiškách zatím neopustila. Díky ní jsme si s manželkou připadali  

o něco mladší a stále potřební. Byl jsem vděčný za těch šedesát let, které jsem mohl prožít, a necítil jsem 

lítost nad tím, že život stále rychlejším tempem směřuje ke svému konci.

 Večer, po oslavě, jsem si šel odpočinout, a když jsem zůstal sám, začal se do mé mysli 

vkrádat těžko uchopitelný, snad tíživý, smutný nebo nostalgický pocit. Ano, většinu života jsem měl za 

sebou, ale to mne, myslím, netrápilo. Uvědomil jsem si, že zdrojem mých obav či tísně jsou naše tři děti, 

a především vnoučata. Ta, která už jsou tu na světě s námi, i ta, která teprve přijdou.

 Narodil jsem se v roce, kdy první člověk, Jurij Gagarin, vyletěl do vesmíru. Ale přibližně             

v té době si řada lidí také začala zřetelně uvědomovat, že naše planeta není nekonečně velká a lidskými 

aktivitami nezranitelná.

 Když mi bylo deset let, žily na Zemi tři miliardy lidí. A dnes, o půl století později, je to již osm 

miliard. Několik desetiletí jsem se zabýval globálními problémy, vývojem životního prostředí, udržitelným 

rozvojem. A měl jsem to štěstí, že jsem za to byl jako vysokoškolský učitel dokonce placen.

Úvod
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 Víceméně celý život jsem mohl dělat, co mne bavilo a naplňovalo. Jenže jsem si díky tomu 

také hodně pamatoval. První zprávy Římského klubu, které varovaly, že exponenciální nárůst populace, 

spotřeby surovin, energie a znečištění životního prostředí není v omezeném prostoru biosféry dlouhodobě 

udržitelný a možný. Mezinárodní konference, kde se přijímaly závazky jak na běžícím páse, aby se později 

ve velké většině nenaplnily a v tichosti opustily. Bombastické Rozvojové cíle tisíciletí, které také jaksi 

neskončily úspěšně. Svět se řítil do velkých problémů, možná do katastrofy, ale bylo to jako na Titaniku, 

hudba zatím hrála, tančilo se a lidé nechtěli slyšet, že to také jednou může skončit.

 Dříve chudé, dnes rychle se průmyslově rozvíjející země byly chamtivější než ty dříve 

rozvinuté, protože se ani náhodou ještě nenasytily materiálního blahobytu a luxusu. Měl jsem silné tušení 

hraničící s jistotou, že velký malér je již za dveřmi, jen si to málokdo je schopen připustit. A ti, kteří si to 

připouštěli, včetně mne, neměli tušení, co s tím dělat. Přesněji, nápady by byly, ale úplně chyběla vůle 

politiků i ostatních lidí s tím cokoliv udělat.

 Obával jsem se, že nahromaděné problémy se brzy začnou řešit revolučně, když toho nejsme 

schopni evolučně. Věděl jsem, že ve svém věku už asi nejbolestivějším dopadům uniknu. A i kdyby ne, 

většinu života jsem měl za sebou a byl to hezký život. Ale k radosti mne toto poznání nepřivádělo. Patřil jsem 

ke generaci, která selhala, a důsledky ponesou naše děti, jejich děti a děti jejich dětí.

 Co bych tedy mohl ještě svým nejbližším, dětem, a především vnoučatům, dát? Svět 

nezměním. Nemám na to schopnosti, ani sílu. Ale snad bych jim mohl předat aspoň svědectví.

 Ta myšlenka mne zaujala a od prvního okamžiku jsem věděl, že mne neopustí. Budu vnoučatům 

vyprávět o světě kolem nás, jak jsem ho vnímal. Během svého života jsem navštívil více než sto zemí na pěti 

kontinentech. To není zrovna málo, a jestli jsem nebyl úplně slepý, snad jsem nashromáždil nějaké zajímavé 

postřehy a poznatky. To je ono, budu vnoučatům vyprávět o světě, o životě v dalekých zemích na přelomu 

tisíciletí. Zatím jsou vnoučata ještě malá, ale to nevadí. Budou-li chtít, jednou si to přečtou. Cestování se 

opět stává luxusem, jak tomu bylo vždy v historii s výjimkou minulých zhruba šedesáti let. Proto napíšu 

cestopis pro děti. Jako svědectví o světě, který odchází a už se nevrátí. Pro moje dospělé děti, ale hlavně 

pro děti mých dětí. A pro kohokoliv dalšího, kdo by si to chtěl přečíst.
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První cesty

Svůj nápad jsem sdělil manželce a kupodivu se jí líbil. Aby to celé bylo pro děti stravitelnější, dodala, měly 

by tam také být fotografie přírody a lidí. Dobrý nápad. A hned mi také položila první otázku, na kterou by

se děti určitě zeptaly – kdy a jak to cestování začalo?

 Několik dní po rodinném setkání jsem nápad nosil v hlavě a on postupně uzrával. Až 

jednoho březnového dne jsem místo toho, abych šel ven, na sluníčko, zalezl do své pracovny a začal 

jsem psát. Takže, milí mladí přátelé, jak se píše ve Starém zákoně, v knize Sírachovec: „Kdo mnoho 

cestoval, mnoho poznal. Kdo má mnoho zkušeností, bude mluvit rozumně.“

 Kéž by to byla pravda i u mě. Aspoň se o to pokusím. Když mi bylo zhruba tolik, jako je 

dneska vám, Matyáši a Martinko, motal jsem se hlavně kolem maminky, to byl můj bezpečný svět. Dnes 

už je to velmi neobvyklé, ale máma byla s námi dětmi doma více než dvacet let. Když mi bylo sedm let, 

chystala se najít si práci, jenže jako blesk z čistého nebe přišla tragédie. Mámě na kole selhaly brzdy  

a po srážce s automobilem zemřela. Asi jsem byl tehdy, v sedmi letech, moc malý na to, abych si plně 

uvědomoval, co se vlastně stalo. Ale od té doby se mi výrazně zhoršil rukopis, dodnes mám potíže 

přečíst některé věci sám po sobě. Asi jsem se stal i více plachý, nejistý sám sebou a možná i o něco více 

uzavřený. Ale rozumově jsem si to neuvědomoval, aspoň pokud vím. Táta dělal, co mohl, aby se o tři děti, 

zejména o mne, nejmladšího, dobře postaral.

 Tři měsíce po matčině smrti nás okupovali Rusové. Nechápal jsem, o co jde, jen podle 

reakcí dospělých jsem věděl, že se děje něco špatného. Léto roku 1968 jsem trávil na vesnici, tam byl 
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celkem klid, jen nad námi létaly ruské helikoptéry. Když jsem se v září vrátil do školy ve Velkém Meziříčí, 

občas městem projížděly kolony nákladních vojenských aut. Zřetelně si pamatuji, jak jsem se schovával 

u cesty a chtěl jsem po nich vystřelit z praku. Naštěstí jsem to neudělal.

 Ve dvanácti letech mne táta vzal na první zahraniční cestu. Učil na střední hotelové škole 

a v létě jel jako pedagogický dozor se studentkami na měsíc do Bulharska, kde dívky v jedné pobřežní 

restauraci u Sozopolu absolvovaly praxi. Mohl si s sebou vzít jednoho rodinného příslušníka, což jsem jako 

nejmladší byl já. Jenže jsem byl nevděčné dítě a těšil jsem se, že budu hrát každý den s kamarády fotbal. 

Nějaké cestování mě v té době vůbec nezajímalo, takže jsem se vlastně u moře nehorázně nudil a tatínek 

si dělal plané naděje, že se to změní. Děti dokáží být vůči rodičům pěkně nespravedlivé, až kruté.

 Druhá a poslední nepříliš povedená zahraniční cesta byla v prvním ročníku gymnázia,  

do Polska. Nechal jsem se tehdy přesvědčit skupinkou kamarádů, ať s nimi vyrazím na dvoudenní 

výjezd kousek za hranice. Byla to chyba, protože hlavním účelem tohoto mládežnického zájezdu bylo 

nakoupit levně boty a další nedostatkové zboží a večer se opít. Nechci se nijak vyvyšovat, ale opíjení se  

a bujarý večírek mě tehdy ani v nejmenším nelákaly, takže jsem si zalezl na pokoj a nudil jsem se, dokud 

jsem milosrdně neusnul.

 Pak už ale postupně přicházely další cesty a pokud se pamatuji, už se mi všechny líbily  

a byly povedené.

 Protože jsem jako student moc peněz neměl, musel jsem cestovat levně. A to v prvních 

letech, bez vybavení a bez zkušeností, nebylo snadné. Na víkendový výlet do Lipnice nad Sázavou jsem 

si nevzal spací pytel, jen deku. To jsem byl velmi naivní a na vlastní kůži jsem poznal, že největší zima 

je těsně před svítáním. Když konečně vyšlo slunce, odešel jsem z lesního stínu na osvícenou a rychle  

se ohřívající stráň a blaženě jsem na několik hodin usnul.

 Na konci druhého ročníku gymnázia jsem jel se spolužákem Bobem na výlet na Slovensko. 

Tehdy to vlastně nebylo zahraničí, protože jsme byli jeden stát, Československo. Dodnes je mi líto, že se 

v roce 1993 rozpadl. Tehdy, v době mých studií na gymnáziu, však do zániku společného státu zbývalo 

patnáct let a nikdo netušil, že se tak jednou stane.
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 Jeli jsme stopem a byl to krásný výlet. Intuitivně jsme si vybrali dvě místa, která mám 

dodnes na Slovensku nejraději – Slovenský ráj a Vysoké Tatry. Cestovatel a novinář Bohuslav Šnajder 

ve své knize „Tulákem po všech polednících“ výstižně píše, že při cestování máte zpravidla dost peněz  

a málo času, nebo hodně času a málo peněz. Tehdy jsme měli spoustu času a skoro žádné peníze. Dnes 

je tomu u mne spíše naopak, ale s nostalgií vzpomínám na ty první cesty bez peněz.

 Ve Vysokých Tatrách jsme vylezli na druhý nejvyšší vrchol, Lomnický štít, a byla to paráda. 

Bylo to tehdy už zakázané, ale nehlídané. Malér by byl, kdyby se nám něco stalo, jenže to jsme si  

v sedmnácti letech nepřipouštěli. Šli jsme se dvěma mladými Němci, se kterými jsme se domlouvali rusky. 

Počasí nic moc, ani jsme pořádně nevěděli, kudy jít. Mlha a mraky se občas roztrhly a my zase na chvíli 

věděli, kudy máme stoupat. Byl to nerozum jít v takovém počasí a tak nezkušení, ale pamatuji si dobře  

na ten pocit, když jsme vyšli nahoru, mlha se na chvíli rozestoupila a my uviděli tmavé tatranské štíty.

 Jedno staré české pořekadlo praví: „V horách výš, Bohu blíž.“ Je to pravda. Ten pohled  

u mne vyvolával bázeň, ale také pocit něčeho až nadpozemsky velkolepého a krásného. Myslím, že Bob 

na tom byl velmi podobně.

 Pak jsem měl období, kdy se mi moc nedařilo. Špatně jsem se učil, místo školy mě zajímal 

fotbal a další sporty a dotáhl jsem to až na jednu čtyřku a ředitelskou důtku na konci třetího ročníku. Velmi 

reálně jsem se obával, že se nedostanu na vysokou školu a budu se muset živit rukama. Udělal jsem si 

proto řidičský průkaz i na nákladní vůz. Bylo mi totiž jasné, že nechci pracovat v pravidelném rytmu od 

šesti ráno do dvou odpoledne a už vůbec ne někde u pásu v továrně.

 V posledním ročníku jsem se naštěstí vzpamatoval. Přestal jsem snít o tom, jak budu 

námořníkem či novinářem, a vybral jsem si tehdy nový studijní obor, Ochranu přírodního prostředí.  

Byla to z mé strany možná unáhlená, ale šťastná volba. Vysokoškolský způsob studia mi velmi  

vyhovoval, obor mne bavil čím dál víc a řekl bych, že vysoká škola pro mne byla snadnější než 

gymnázium a možná i základní škola.

 Nechci vás unavovat svými studijními úspěchy, navíc ve svém věku už velmi dobře vím, 

jak málo jsou pro život školní známky podstatné. Myslím, že na vysoké škole tak trochu platí „Matoušovo 
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evangelium“: „Každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“           

Z prvních dvou zkoušek jsem dostal dvojku a pak až do konce studia jsem měl jedničky. Jsem si však 

jistý, že v tom značnou roli hrálo to, že mě učitelé znali (ve studijní skupině nás začínalo jen deset  

a končilo osm), a proto mi při zkoušení občas, ať už vědomě či podvědomě, trochu přidávali. Ovšem 

s jednou výjimkou, a tou byla vojenská příprava. Tam jsem měl nejdříve dvojku, v dalším ročníku trojku, 

a nakonec jsem byl rád, že jsem ze závěrečného soustředění nebyl vyhozen pro „hrubou nekázeň“.  

V oblasti vojenství jsem však neměl sebemenší ambice, takže mi to bylo celkem srdečně jedno. Nicméně 

obsah studia na vysoké škole byl v 80. letech 20. století v jedné věci velmi svérázný. Spočítal jsem si, 

že nejvíce výuky během studia se věnovalo marxismu-leninismu. Na druhém místě skončila vojenská 

příprava (tu naštěstí absolvovali jen muži) a teprve pak následovaly odborné přednášky jako ekologie, 

biologie a další. Inu, bolševik měl jasno v tom, co je pro výchovu budoucí pracující inteligence prioritou.

 Ale zpátky k cestování. Za vlády komunistů obyčejný člověk nemohl cestovat do 

západních nesocialistických zemí. To platilo i pro mě, přesto léta strávená na studiích v Olomouci 

pro mne nebyla ani po této stránce vůbec špatná. Třikrát jsem si žádal o devizový příslib, což byla 

nezbytná podmínka, abych mohl vyjet na Západ (šlo o povolení vyměnit si české koruny za dolary 

či jiné kapitalistické peníze). Nedostal jsem jej ani jednou. Dnes toho nelituji, protože to můj zájem 

obrátilo směrem na Východ.

 Hned po prvním ročníku vysoké školy jsem s partou starších spolužáků jel do Bulharska, 

kam jsem se vrátil po deseti letech. Tentokrát ovšem na hory. Dodnes mne mrzí, že jsem tehdy ještě 

nefotil a z pohoří Pirinu či Rily nemám žádné obrázky, které bych vám mohl ukázat.

 Poté přišlo třikrát za sebou Rumunsko. A opět to byla nádhera. Tehdy ještě opuštěné hory 

bez civilizace, s minimem turistů a občasnými setkáními s prostými, ale velmi srdečnými a pohostinnými 

pastevci. A také s jejich polodivokými psy, kteří tak srdeční nebyli. Když byli bez dozoru, stávali se 

agresivními a rozuměli jediné věci – létajícím kamenům. Nemuseli jsme je trefovat, vzkaz pochopili,               

i když několik šutrů prolétlo v jejich těsné blízkosti. Kromě psů už měly rumunské hory jen samá pozitiva 

a nepotkal jsem nikoho, kdo by na ně s láskou nevzpomínal.
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 Myslím, že to platí i dnes. Jestli máte málo peněz a jste mladí a zdraví, jeďte do rumunských 

či bulharských hor. Zažijete tam více dobrodružství než v rakouských či švýcarských Alpách.

 Západ mi tedy léta zůstával neprodyšně uzavřen a tehdy jsem to vnímal jako největší 

příkoří, které mně osobně komunisté působili. Jednou jsme byli na botanické exkurzi u Mikulova. Večer 

jsme si vyšli na místní Svatý kopeček a nedaleko do tmy zářila světla rakouských vesniček. Překonat 

hraniční čáru však bylo zhruba stejně reálné jako letět na Měsíc.

 Vrchol exotiky pro mne během studií byla cesta na Kavkaz, do Gruzie, která ovšem tehdy 

byla součástí Sovětského svazu. Byl to krásný, i když svým způsobem komický výlet. Pro pět studentů 

a jednoho mladého učitele to znamenalo půl roku příprav. Museli jsme získat svolení fakultního výboru 

Socialistického svazu mládeže, což se po delším úsilí podařilo. Museli jsme také získat kontakt na Kavkazu, 

za kým pojedeme, to se s pomocí našich učitelů také podařilo. Co se nepodařilo, bylo získání oficiálního

pozvání. Tak jsme si je zfalšovali a kupodivu to prošlo. Protože jsme ale neměli skutečné oficiální pozvání,

neměli jsme ani tzv. „maršrutnuju kartu“, což byl schválený plán cesty, kam a kdy můžeme jet. To byl 

problém, ale naštěstí až na závěr našeho třítýdenního putování.

 Kdo nežil v době reálného socialismu, těžko si některé věci představí, neřkuli pochopí. 

Jsem rád, že pro mne tato doba skončila v osmadvaceti letech, kdy jsem ještě stále měl větší část 

života před sebou.

 Gruzie je krásná, ale stačí, když vám místo vyprávění ukážu pár fotografií. Když budete chtít,

můžete si tam zajet. Není to tak daleko a hory naštěstí zůstávají stejné bez ohledu na politický režim.

 Ze setkání s našimi partnery z botanického ústavu si nejzřetelněji pamatuji dvě věci. Zaprvé 

se tam strašně pilo. Navíc to byla místní „samohonka“, která se podomácku pálí snad z brambor či co to 

bylo. Asi jsem naše hostitele poněkud urazil, když jsem s nimi po první skleničce v pití odmítl pokračovat. 

Naštěstí ostatní členové výpravy byli statečnější než já.

 Druhá vzpomínka je smutnější. Hostitelé se s námi chtěli bavit o politice a brzy nám došlo, 

že to nebude snadné. Jednak nám s vážnou tváří tvrdili, že Sovětský svaz by mohl být mnohem bohatší    

a životní úroveň jeho obyvatel mnohem vyšší, kdyby nemuseli pomáhat ostatním socialistickým zemím  
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a také řadě rozvojových zemí, které k socialismu s jejich pomocí směřují. Dodnes nevím, jestli si to 

opravdu mysleli, nebo se obávali, že by mezi nimi mohl být nějaký udavač, a proto říkali „ideově správné“ 

věci. Vyprávět to však hostům z Československa, jejichž země byla v srpnu 1968 brutálně obsazena 

sovětskými okupanty, vyjadřuje velkou dávku troufalosti. Bez ohledu na to, že šlo o vysokoškolsky 

vzdělané biology.

 Pak se nás ptali, co říkáme na sestřelení jihokorejského letadla nad sovětským územím. 

Dnes už si to málokdo pamatuje, ale tehdy sovětská stíhačka sestřelila civilní letadlo s více než dvěma 

stovkami cestujících na palubě pro podezření, že letadlo provádí i špionážní činnost (odchýlilo se od 

plánované letové trasy). Když jsme vůči hostům celkem ohleduplně poznamenali, že to považujeme  

za špatné a politováníhodné, začali takové jednání obhajovat jako správné. Od té chvíle jsem věděl,  

že se s nimi můžeme bavit o počasí nebo o kytkách, ale to je asi tak všechno.

 Závěr našeho putování byl kuriózní a rád na něj vzpomínám, i když tehdy nám bylo chvíli 

úzko. Rozhodli jsme se, že na poslední dva dny pobytu sjedeme z hor k moři, ať si trochu užijeme 

sladkého nicnedělání. Byla to chyba. Neměli jsme onu „maršrutnuju kartu“ a byli jsme velmi rychle odhaleni  

a zadrženi policií. Odvezli nás společně do jakési místnosti a začal výslech – kdo jsme, odkud jsme, proč 

jsme přijeli, proč nemáme povolení k pobytu atd. Naštěstí jsme narazili na rozumné policisty, kterým bylo 

brzy zřejmé, že nejsme západní špioni. Několik hodin jsme čekali, kdy si vyšetřovatelé pravděpodobně 

ověřovali některé údaje. Během té doby nás hlídal obyčejný uniformovaný policista, který si s námi začal 

vyprávět. Postupně v něm nad policejní odměřeností stále více vítězila typická gruzínská pohostinnost. 

Začal nám vařit čaj a vše vyvrcholilo tím, že nám odešel koupit za vlastní peníze párky a chleba, abychom 

neměli hlad. Loučili jsme se jako dobří přátelé. Je to pěkná ukázka toho, že dobré v člověku se může 

projevit a uplatnit i ve špatném politickém režimu. A také naopak.

 Z Gruzie jsme nakonec byli vyhoštěni, ale bylo to velmi přátelské vyhoštění. Policisté nás 

doprovodili na železniční stanici a zajistili nám jedno kupé pro nejbližší vlakový spoj do Moskvy. To bylo 

skvělé, protože náš pobyt v Gruzii už byl tak jako tak u konce.
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Světopis - Slovenské období

Po napsání první kapitoly mi bylo jasné, že pro malé děti, jako jsou Matyáš či Martinka, psát nedokážu  

a v mém věku už se to nenaučím. Nevadí, třeba si to přečtou jejich rodiče a jednou to možná vnoučatům 

nabídnou, až budou větší.

 Končil jsem vysokou školu a přemýšlel, co dál. Bylo zřejmé, že můj studentský sen, 

cestovat po škole rok či dva kolem světa a pak se teprve usadit, se nenaplní.

 V polovině 80. let 20. století nebylo vůbec snadné živit se jako ekolog či ochránce přírody  

a bral bych celkem jakékoliv místo v oboru. Měl jsem ale víc štěstí než rozumu. Nebo trochu sebevědoměji – 

připravenému štěstí přeje. Když jsem ve čtvrtém a pátém ročníku školy pracoval na diplomové práci, jel 

jsem si několikrát pro radu až do Bratislavy, za profesorem Milanem Ružičkou, ředitelem Ústavu krajinnej 

ekológie Slovenskej akadémie vied. Kupodivu si na mě vždy udělal čas a moc mi pomohl. Při poslední 

konzultaci jsem se ho s bušícím srdcem zeptal, jestli by nebylo možné u něj zůstat na roční studijní pobyt. 

Odpověď mi vyrazila dech: „Studijní pobyty nemám moc rád, ale mám právě možnost přijmout čtyři nové 

pracovníky. Tak jestli chceš, jsi jedním z nich.“ Tak začalo moje báječné pětileté působení na Slovensku, 

na které moc rád vzpomínám.

 Nastupoval jsem do práce první srpnový den roku 1985, a protože jsem neměl v Bratislavě 

žádný nocleh, spal jsem noc předtím ve spacáku na louce kdesi za Bratislavou. Začínal jsem svůj první 

pracovní den neoholený a asi trochu pomačkaný, ale nikdo mi to naštěstí nedal znát.

Slovenskéobdobí
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 Po pouhých dvou měsících práce jsem musel nastoupit na vojnu. Jako vysokoškolák 

naštěstí jen na rok, ostatní mladí muži museli jít na dva roky a mnohem dříve než já, někdy kolem 

devatenáctého roku svého života.

 Byl jsem přidělen k ženijnímu praporu v Seredi a pobavilo mne, že to místo už vlastně 

znám. Když jsme před lety byli s kamarádem Bobem na vandru po Slovensku, přespávali jsme právě zde 

v kempu. Dodnes si pamatuji, jak na nás v restauraci tehdy jeden voják zvolal: „Hoši, jste v Seredi, tak 

serte na to.“ Kdo by to byl řekl, že o pár let později tu vcelku zbytečně strávím jeden rok života.

 Vojenská služba, to bylo za socialismu takové novodobé nevolnictví. Člověk musel 

nedobrovolně a zadarmo někde strávit rok či dva svého života. Říkalo se tomu služba socialistické vlasti. 

Očekával jsem, že v kasárnách nám budou velet ještě větší pitomci než na vojenské katedře na škole, 

avšak hluboce jsem se mýlil. Člověk by si myslel, že na škole budou ti nejlepší důstojníci, ale opak byl 

pravdou, ve většině to byli neschopní lidé, které bylo třeba odložit někam, kde nenapáchají mnoho škody.

 U vojenského útvaru byl jenom jeden výrazný blbec, ideologický pracovník neboli politruk. 

Vojáci mu říkali důvěrně „prasečí hlava“, což dobře odráželo, jaký k němu měli vztah. Ostatní důstojníci 

mohli být sympatičtí nebo nesympatičtí, ale idioti to nebyli. Několik z nich jsem obdivoval, jak si v té pakárně 

dokázali zachovat dobré srdce a nadhled. Musím zmínit aspoň náčelníka štábu praporu, kapitána, jehož 

jméno jsem dávno zapomněl, ale nezapomenu dvě příhody, které jsem s ním prožil.

 Všimnul jsem si, že v knihovně jsou tři výtisky tehdy nejlepšího atlasu světa, který  

u nás byl k dispozici. Ze školy jsem věděl, že jenom výrobní náklady na jeden kus vycházely tehdy 

na astronomických 4500 Kč (můj nástupní plat v Akadémii vied byl 1700 Kč měsíčně hrubého, tedy 

před zdaněním). Vojákům z povolání se prodával za 250 Kč. Hodně jsem o ten atlas stál, tak jsem to 

risknul, šel jsem za náčelníkem štábu a zeptal se: „Soudruhu kapitáne, co kdybych si jeden ten atlas 

půjčil, ztratil a zaplatil ho?“ On se na mne chvíli díval, pak se maličko pousmál a odvětil: „Myslím, že by 

to šlo.“ Šel se mnou do spisovny, kde byly uloženy všechny písemnosti praporu a říká rotné Vlastičce: 

„Vlastičko, vyberte tady četaři Nováčkovi ten nejlepší atlas a hned jej odepište, že jej ztratil.“ Nepříliš 

sympatická Vlastička vyvalila oči, ale co mohla dělat, když to byl příkaz náčelníka štábu.
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Světopis - Slovenské období

 Druhá příhoda snad také stojí za zmínku. Na praporu nás bylo devět vysokoškoláků a někdy 

počátkem léta jsme měli jít k důstojnickým zkouškám, abychom mohli být povýšeni na podporučíky. 

Pozvánku dostali všichni kromě mne. Prostě na mě zapomněli a při mých nulových ambicích, co se 

vojenské kariéry týče, jsem na to nikoho neupozornil. Takže hoši se učili na zkoušky, já odpočíval. Přišel 

den odjezdu ke zkouškám do kasáren ženijního pluku. Náčelník štábu si všimnul, že neodjíždím, a ptá se 

mne, jak je to možné. Po pravdě jsem odvětil, že jsem nedostal předvolání. Kapitán správně odhadl, jak je 

mi to srdečně jedno, a věděl, že upozornit na toto opomenutí by znamenalo jen problémy s nadřízenými. 

Proto mi povídá: „Vám to opravdu nevadí, že nebudete důstojníkem?“ „Ne, nevadí,“ odpověděl jsem po 

pravdě. Tak jsem já jediný končil jako četař absolvent a bylo mi dobře.

 Po vojně jsem se musel hlásit na vojenské správě ve svém trvalém bydlišti na Vysočině 

a tam se místní představitel armády spravedlivě rozčílil: „Ti pitomci v Seredi, my tady tak potřebujeme 

důstojníky v záloze a oni vás nepovýší!“ Do měsíce mi přišlo poštou rozhodnutí, že jsem povýšen na 

podporučíka. A bez zkoušek.

 S armádou jsem se setkal ještě jednou a naposledy pár let po sametové revoluci. Byl 

jsem povolán na vojenské cvičení. Asi bych se mohl vymluvit na péči o malé děti, ale moudře jsem tak 

neučinil. Pozvánka totiž byla jen na týdenní cvičení (měli právo požadovat až měsíc) a do mého bydliště,  

do Olomouce. Navíc jsem jako důstojník musel být v kasárnách jen během pracovní doby, tedy od osmi 

ráno do čtyř odpoledne. Tak jsem nastoupil, a byla to zajímavá zkušenost. Staří vojáci z povolání nechtěli 

přijít o práci, většina měla „máslo na hlavě“, protože sloužili bývalému režimu. Tak po nás raději nechtěli 

nic. Tím myslím vůbec nic.

 Dva dny jsem slastně ležel na posteli, spal, četl si a odpočíval. To samé jsem dělal i další 

tři dny, jen s tím rozdílem, že už mne to nebavilo a nehorázně jsem se nudil. Ale jako správný voják jsem 

překonal každou nepříjemnost a dál se válel na posteli, stejně jako ostatní povolaní záložáci. Za tento 

heroický výkon jsem byl povýšen na poručíka a tím má tak slibně se rozvíjející vojenská kariéra skončila.

 Už dám pokoj s vojnou, mám jenom poslední, už ne tak veselou poznámku. Velkým 

zklamáním pro mne bylo, že největší „pakárnu“ u útvaru nedělali důstojníci vojákům, ale dělali 
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si ji vojáci mezi sebou. Mluvím o tzv. „mazácké vojně“. To by bylo na dlouhé povídání, ale bylo 

deprimující vidět, jak si vojáci dělají mezi sebou zle, a nedalo se tomu prakticky zabránit. Mnohdy 

se z šikanovaného vojáka po roce stal voják šikanující. Smutná, ale přesná ukázka toho, co  

s člověkem, který bude v životě nýmand, udělá moc ovládat druhé. Bylo to poučné a poněkud mi 

to poopravilo idealistický pohled na lidské vztahy.

 Pět let jsem se měl na Slovensku v Akadémii vied jako prase v žitě. Dělal jsem práci, která 

mne bavila a naplňovala. Jako krajinný ekolog jsem cestoval po Slovensku, mapoval v terénu, a stát mi   

za tuto poloviční dovolenou ještě platil.

 Přes týden jsem pracoval od rána do večera a na víkendy jsem jezdil do Slavkova u Brna 

za svojí budoucí ženou Helenou. V práci jsem poznal řadu skvělých přátel, se kterými se dodnes občas 

stýkám. Socialismus prodělával svá poslední úpadková léta (což jsme tehdy ovšem nevěděli), ale já jsem 

byl šťastný. Pracovně i turisticky jsem jezdil do Polska, do Maďarska a do Lotyšska a v roce 1988 jsme 

s mojí budoucí ženou poprvé, a kupodivu oba dostali devizový příslib na cestu do Jugoslávie. To už byla 

skoro západní země, s netušenou mírou svobody.

 Moc jsme se těšili. Nejdříve jsme s partou přátel vyrazili do Julských Alp. Je to krásné 

vápencové pohoří, kam jsme se později ještě několikrát vrátili, ale mělo jednu vadu. Ve chvíli, kdy jsme 

přicestovali, začalo vytrvale pršet. Vydrželi jsme čekat v bunkru z první světové války čtyři dny. Poté jsme 

přejeli kus na jih, na pohoří Velebit, kde opět pršelo. To už jsem propadal zoufalství. Můj první a možná 

poslední devizový příslib v životě, a kdybych byl doma v prádelně, byl bych na tom zhruba stejně.

 Pak se naštěstí počasí umoudřilo a my přešli nejen Velebit, ale i řadu dalších míst.                    

V Mostaru jsme si na historickém mostě koupili snubní prstýnky, které máme s manželkou dodnes.           

Kdo mohl tehdy tušit, že země, které jsme záviděli její životní úroveň a hlavně svobodu, se za pár let 

rozpadne a bude zmítána krvavými etnickými konflikty? I ten mostarský most byl zničen, byť byl nedlouho

poté obnoven jako památka UNESCO.

 I za vlády komunistů jsem se nakonec jednou podíval na „klasický Západ“, do tehdejšího 

západního Německa. Ve druhé polovině 80. let 20. století jsem byl dost aktivní v Hnutí Brontosaurus, 
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které sdružovalo mladé lidi se zájmem o ochranu přírody. Toto hnutí vzal pod ochranná křídla (tedy si je 

přivlastnil) Socialistický svaz mládeže. Mělo to aspoň tu výhodu, že jsme mohli dělat řadu akcí, které by 

jinak bez tohoto politického krytí asi dělat nešlo.

 Díky příteli Vaškovi Petříčkovi jsem byl doporučen, abych se zúčastnil dvoutýdenního 

mezinárodního tábora zaměřeného na ochranu zemědělské krajiny. Potřeboval jsem získat tzv. „bílou 

kartu“, tedy povolení vyjet bez devizového příslibu, kdy hostitelská strana musela potvrdit, že hradí všechny 

náklady. Byl to úmorný a zdlouhavý proces a jsem rád, že jsem jej absolvoval jen jednou v životě.

 Upravená německá krajina se mi velmi líbila. Nejsilnější dojmy jsem ovšem měl ze Západního 

Berlína, přes který jsme projížděli. Po válce byl okupovaný Berlín rozdělen mezi sektory vítězných mocností 

a postupně vznikl socialistický východní Berlín a demokratický Západní Berlín, oddělený tzv. Berlínskou 

zdí. Nikde nemohl být rozdíl mezi demokratickým a totalitním zřízením vidět lépe. Dnes podobná a ještě 

smutnější situace panuje mezi Jižní Koreou a totalitní Severní Koreou, ale to by bylo jiné povídání.

 Ze západní strany jsme navštívili slavný přechod Checkpoint Charlie, a poprvé v životě 

jsem se díval na reálný socialismus zvenčí. Naštěstí do pádu Berlínské zdi zbýval už jen rok, ale to jsem 

tehdy nemohl vědět.

 No a pak, v listopadu 1989, přišla sametová revoluce. Sametová, protože se naštěstí 

obešla bez lidských obětí. Dodnes to rozumově nechápu a považuji to za zázrak. Režim, který měl 

tak dokonale vybudované represivní složky, policii, armádu, a dokonce lidové milice (což byli politicky 

uvědomělí a ozbrojení dělníci z továren, tzv. „pěst dělnické třídy“), se sesypal jako domeček z karet. 

Protože jsem v reálném socialismu prožil téměř tři desetiletí života, nikdy za tu změnu nepřestanu být 

vděčný Bohu a také statečným lidem, kteří k této změně napomohli.

 Bylo zajímavé v těch revolučních dnech sledovat, jak se projevily různé charaktery. Kolem 

sebe jsem viděl lidi, které jsem dříve považoval za „šedé myši“, nevýrazné osobnosti, a kteří se náhle 

chovali statečně. A naopak. Viděl jsem mnoho jiných, především mužů, kteří, když o nic nešlo, působili 

dojmem „nebojácných borců“ a náhle byli ustrašení a jen čekali, jak se situace vyvine. Škoda, že jsem 

se v té době nemohl vrátit do vojenských kasáren v Seredi, tam se musely lidské charaktery vyjevit 
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v krystalické podobě. Jeden důstojník mi kdysi řekl, že armáda je vyostřený obraz stavu společnosti, 

nastavené zrcadlo. Tehdy jsem s ním souhlasil. Dnes bych řekl, že to samé platí o politice.

 S kamarády z Akadémie vied jsme se v Nitře zúčastnili několika demonstrací, ale v porovnání  

s Prahou to bylo slabé. Jestliže se v Nitře sešly možná tři tisíce lidí, na Letenské pláni v Praze to byly statisíce.

 Sametová revoluce znamenala konec mého působení na Slovensku. V únoru 1990 jsem 

dostal od svého bývalého učitele Otakara Štěrby nabídku vrátit se zpět na Přírodovědeckou fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci a pomoci při zakládání nové Katedry ekologie. Tomu jsem nedokázal 

odolat a již v květnu jsem nastoupil. Na podzim jsme s mojí ženou Helenou získali byt po ruské armádě, 

která více než po dvaceti letech okupace konečně odtáhla.

 Přechod k demokracii nakonec znamenal i rozpad bývalého společného státu. Hranice 

na Západ se otevíraly a mnozí z nás začali této příležitosti využívat plnými doušky. Už v lednu 1990 jsme 

s kamarádem Michalem vyrazili s rodinným, více než dvacet let starým žigulíkem do Vídně. Rakušané 

prokázali velkou míru pochopení a tolerance, když viděli, jaký šrot se po jejich silnicích valí z Východu. 

Ale byli jsme tehdy všichni opojení svobodou. Tedy asi ne úplně všichni. Někteří naši spoluobčané využili 

bryskně naivity a otevřenosti Rakušanů a začali v obchodech i jinde krást, co se dalo. Leckde jsme pak 

mohli vidět nelichotivé tabulky s nápisy „Češi nekrást tady“,

 Byla to ale jen předehra k něčemu mnohem většímu. Přišla malá a pak velká privatizace, 

která byla legislativně tak špatně ošetřena, že republika byla prakticky rozkradena. Velmi výstižně to 

vyjádřil tehdejší ministr životního prostředí a můj kamarád Josef Vavroušek: „Někteří lidé si velmi rychle 

uvědomili, že se tu přerozdělují největší majetky po bitvě na Bílé hoře. A zařídili se podle toho.“

 Život v akademickém prostředí, a především na univerzitě má jednu podstatnou 

výhodu, nemáte sice mnoho peněz, zato máte dost volného času. To bylo něco, co jsem k cestování 

potřeboval. A tak už na jaře 1990 jsme s kamarádem Michalem a dalšími dvěma přáteli začali vymýšlet  

a chystat expedici do Izraele.



Malá Fatra





Vysoké Tatry
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Z doby nesvobody jsem měla zažito, že jeden z mála způsobů, jak se dostat k cestování,  

je uspořádat expedici. V Akadémii vied jsem více než půl roku strávil tím, že jsme s několika kolegy 

chystali expedici do Austrálie. Neúspěšně.

 Po revoluci jsem věděl, že se chci určitě podívat i někam mimo Evropu, a měli jsme tehdy 

pocit, že to musí být expedičním způsobem. Volba padla na Izrael a byla to překvapivě dobrá volba. 

Věděl jsem, že je to židům zaslíbená země, kde se však setkávají tři monoteistická (tedy jediného 

boha vyznávající) náboženství – židovství, křesťanství a islám. Netušil jsem však, jak je tato země po 

přírodní stránce rozmanitá a bohatá.

 Vedl jsem tehdy ekologickou studii pro třetí největší zemědělské družstvo v republice.  

A protože vedení bylo s výsledky mé práce spokojeno, byli velkorysí a zapůjčili nám na karavan 

předělaný malý nákladní vůz Avia Furgon. Na ten jsme umístili několik reklam, a hlavní finanční náklady 

byly pokryty. Nešlo to samozřejmě tak snadno, přípravy trvaly půl roku, ale stálo to za to.

 Jeli jsme ve čtyřech lidech, přes Řecko, lodí na Kypr a odtud do izraelského přístavu  

Haifa. Ještě těsně před odjezdem jsme s cestou váhali, protože se schylovalo k první válce v Perském 

zálivu, když irácký diktátor Saddam Hussein obsadil Kuvajt. Byli jsme v Izraeli v září, válka nakonec začala  

až v lednu. Ale pamatuji si, jak jsem jednou v noci seděl u trosek pevnosti Kumrán nad Mrtvým mořem 

a dole jel směrem k jordánským hranicím dlouhý vojenský konvoj. „Tak a je to v pytli,“ říkal jsem si.  

Do zaslíbenézeme               
Izrael
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„Teď uzavřou hranice a my tady budeme tvrdnout bez prostředků týdny a možná měsíce.“ 

Naštěstí se tak nestalo.

 Byli jsme pravděpodobně prvním československým vozem, který se po otevření  

hranic do Izraele dostal po vlastní ose. Procestovali jsme tuto malou zemi opravdu důkladně.  

Navštívili jsme většinu významných křesťanských památek:Betlém, kde se narodil Ježíš Kristus,  

Nazaret, kde vyrůstal, Kánu Galilejskou, kde učinil svůj první zázrak, Genezaretské jezero, kde  

působil, a tak dále. Zlatý hřeb všeho byl však Jeruzalém.Samozřejmě Boží hrob, ale také  

například Zeď nářků, nejposvátnější místo židů. Je to pozůstatek druhého židovského chrámu, 

který byl zničen roku 70 našeho letopočtu po neúspěšném povstání Židů proti Římanům.

 Přibližně třetinu území Izraele zabírají pouště, přitom podle starozákonních proroků 

je to „země oplývající mlékem a medem“. V průběhu století a tisíciletí se zde totiž půda zavlažovala 

a intenzívně využívala. To vedlo k jejímu postupnému zasolení a její přeměně na poušť nebo  

na málo úrodnou, jen extenzívně využívanou krajinu. Od vzniku státu Izrael v roce 1948 se Židé 

snaží o její zúrodnění a v kopcích o zalesnění. Zavlažování pozemků je řízeno počítači, které 

kontrolují a upravují množství minerálních solí, které voda obsahuje. Stojí to hodně námahy  

i peněz, ale byl by to hezký příklad, že i člověkem zdevastovanou krajinu lze opět přeměnit na 

„rajskou zahradu“.

 Předpokládám, že tuto knížku si přečtete až v době, kdy budete starší. Pak také už budete 

ze školy vědět něco málo o mnoha tisíciletém sporu mezi Palestinci a Židy. Obě skupiny si dělají nárok 

na „zaslíbenou zemi“ a nikdo nevidí řešení.

 Cestovali jsme po Izraeli v době první intifády, která probíhala v letech 1987 až 1993.  

Byl to ozbrojený boj Palestinců proti Izraeli. Máme s ní dokonce osobní zkušenost. Jednou na naše 

auto kdosi za jízdy hodil kameny a prorazil nám plastovou střechu. Teprve později nám došlo proč. Měli 

jsme žlutou poznávací značku, shodou okolností stejnou, jako na svých autech měli Židé. Útočníci, 

obvykle dospívající chlapci, se na dálku orientovali právě podle poznávací značky. Pokud byla židovská, 

hodili z úkrytu kameny a utíkali pryč.

Světopis - Do zaslíbené země (Izrael)



Hradby Cesarei



57

 Proražená střecha byla vcelku maličkost, intifáda měla i drastičtější podobu. Naše známá, 

paní Tova, která přišla původně ze Slovenska, nám říkala, jak svoje děti vždy vedla k tomu, že lidé mohou 

být dobří či zlí bez ohledu na rasu a náboženství. Pak ovšem někdo ubodá nožem školáky na autobusové 

zastávce, někdo jiný nastraží bombu. Následuje odveta a oboustranná nenávist roste. Jednou tak paní 

Tově její dcera řekla: „Mami, nezlob se, ale já vidím Araba a nemůžu si pomoci, prostě ho nenávidím.“  

To je pak moc dlouhá cesta k toleranci a vzájemnému smíření.

 Měli jsme štěstí, že jsme po Izraeli cestovali v době, kdy ještě neexistovala nezávislá 

palestinská území (zárodek předpokládaného budoucího státu Palestina) od židovského státu oddělená 

„novodobou Berlínskou zdí“. Mimochodem, tato zeď byla hodně kritizována jako akt nepřátelství Židů 

vůči Palestincům, faktem ale je, že po jejím postavení se počet teroristických útoků v Izraeli významně 

snížil, údajně o více než 80 %.

 Mohli jsme tedy volně cestovat až po řeku Jordán a po hranice s Jordánskem. Díky tomu 

jsme se podívali i k Mrtvému moři, které je tak slané, že se tam člověk prostě nemůže utopit. Plave jako 

korek na hladině. Salinita (obsah soli) Mrtvého moře činí 33,7 %, což je desetinásobně vyšší koncentrace 

než třeba ve Středozemním moři. Mrtvé moře leží v bezodtoké pánvi 420 metrů pod hladinou světového 

oceánu. Proto je tam v létě strašné vedro. A také značný výpar vody do atmosféry.

 Do Mrtvého moře vtéká jediná řeka – slavný Jordán. Pokud však z Genezaretského jezera 

vytéká Jordán jako řeka, do Mrtvého moře se vlévá spíše potok. Skoro všechna voda je spotřebována 

na zavlažování banánovníků, bavlny a dalších plodin. Mrtvé moře, přestože je v některých místech  

až 380 metrů hluboké, rychle vysychá. To může jednou způsobit velkou ekologickou katastrofu. Řešením 

by asi bylo přivést vodu z Akabského zálivu (což je součást Rudého moře) nebo ze Středozemního 

moře. Jenže to se snadněji řekne, než udělá.

 Během našeho putování jsme se dostali až na Sinajský poloostrov, ke klášteru svaté 

Kateřiny v Egyptě. Kupodivu jsme v Ejlatu, nejjižnějším izraelském městě, na hranici s Egyptem  

a Jordánskem, dostali bez problémů egyptské vízum. Nezapomenu však nikdy na hraniční přechod 

do Egypta. Přijeli jsme na egyptskou stranu, u závory nikdo. Tak jsme klepali na dveře. Nic.  
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Vešli jsme nesměle dál a na posteli ležel v bílém hábitu celník, nejspíše měl polední siestu. 

Neochotně se zvedl, zkontroloval naše pasy a pak také náklad auta. Vzteky se ve mně vařila krev,  

když si s naprostou suverenitou vzal z našich zásob kilo cukru a balíček kávy, ale moudře jsem 

zaťal zuby a mlčel.

 Ve starozákonních dobách patřilo povolání celníka mezi ty nejopovrhovanější a na egyptské 

hranici by to tak mělo být dodnes, pokud se situace nezměnila. Vůbec nejde o tu trochu cukru a kávy, 

kdyby nás ten člověk požádal, rádi mu obojí darujeme. Ale iritovala mne ta povýšená drzost a přezíravost. 

On může všechno a je si toho vědom. A také ví, že my bychom ve vlastním zájmu měli mlčet a čekat 

na jeho blahosklonné povolení vjet do jeho země. Na té izraelsko-egyptské hranici to tehdy byla velmi 

názorná ukázka dvou naprosto odlišných kultur.

 Ale nevadí, stálo to za to. Sinajská poušť je nádherná, jedna z nejkrásnějších, jakou jsem 

kdy viděl. Nad klášterem svaté Kateřiny jsme si v noci (přes den je nesnesitelné horko) vyšli na Mojžíšovu 

horu, vysokou 2285 metrů. Podle židovské tradice zde Mojžíš při putování izraelského lidu z egyptského 

otroctví do zaslíbené země obdržel od Boha deset přikázání, jak správně a podle Božího zákona žít,  

tzv. Desatero. Nikdo neví, jestli to bylo právě na této hoře, ale bylo mi to jedno. Někde zde, v tomto kraji  

se to stalo a byla to jedna z nejdůležitějších událostí velkého lidského příběhu.

 Třítýdenní pobyt v Izraeli jsme si nakonec nedobrovolně o čtyři dny prodloužili. Na vině byla 

naše cestovatelská nezkušenost a také tupost řeckého imigračního úředníka. Měli jsme jen jednorázové 

vízum do Řecka a nenapadlo nás, že další povolení ke vstupu budeme potřebovat na řeckém ostrově 

Rhodos, byť jsme jen přestupovali z jedné lodi na druhou, mířící do tureckého Marmarisu. 

 Doma na mne čekala manželka a také devítiměsíční dcera Petra. Dodnes ji vidím, jak sedí 

v chodbě na zemi a hraje si. V tu chvíli jsem věděl, že objetí manželky a našeho prvního dítěte je mi dražší 

než všechno cestování. Měl jsem domov a měl jsem se kam vracet. Chvíli mi to stačilo, než za necelé dva 

roky přišla další velká příležitost, které jsem nedokázal a ani nechtěl odolat – cesta na západ, za „velkou 

louži“, do Spojených států amerických.
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Kryštofovi Kolumbovi trvala před pěti sty lety plavba do Ameriky dva měsíce. Dnes jste letadlem z Prahy 

na východním pobřeží Spojených států za osm hodin. Je to méně, než kolik mi trvala cesta z Kamenné na 

Vysočině, kde jsem bydlel, do Nitry na Slovensku, kde jsem pracoval. To mi cesta s přestupy v Budišově, 

ve Studenci, v Brně a v Bratislavě trvala jedenáct hodin.

 Na jaře roku 1992 mne rektor naší univerzity, profesor Josef Jařab, vyslal do USA, abych 

tam na dvou univerzitách měl přednášku o vývoji životního prostředí v Československu. Byla to ještě 

krásná porevoluční doba, kdy se svět o vývoj ve střední a východní Evropě zajímal.

 Za první přednášku jsem dostal 500 dolarů, což byl tehdy můj tříměsíční plat, za druhou 

pak 200 dolarů, takže dohromady to pro mne byla spousta peněz. Z domova za mnou přijeli kamarádi 

Michal a jeho bratr Martin, pronajali jsme si auto a vyrazili na tři týdny napříč Spojenými státy. To, o čem 

jsem v době vysokoškolských studií snil, se stávalo realitou.

 A teď vám prozradím něco důležitého. Sny se plní. Možná jindy (obvykle později)  

a trochu jinak, než jste si představovali, ale plní se. Nebojte se snít a pro své sny něco udělat. I když 

se vám asi nesplní všechno, máte naději na to, že prožijete spokojený a naplněný život. Velmi pěkně 

to kdysi vyjádřil skotský horolezec W. H. Murray: „Pokud jde o jakýkoliv iniciativní čin, existuje jedna 

elementární pravda – a nesčetné myšlenky a skvělé plány se nerealizovaly, protože se o ní nevědělo: 

ve chvíli, kdy se zcela závazně rozhodneme, vykročí i Prozřetelnost naším směrem.“
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 Ale chci vám k tomu dát také jedno malé varování. Dobře si rozmyslete, co si budete přát, 

po čem chcete toužit. Existuje totiž pěkné přísloví: „Bůh může člověka vytrestat tím, že splní jeho přání.“

 Jeli jsme s Michalem a Martinem z východu až na západní pobřeží, do Kalifornie. Trvalo 

nám to tři dny. Ta země je prostě obrovská. Až budete větší, můžete si přečíst knížku od Jacka Kerouaca 

„Na cestě“, která je o cestování napříč Spojenými státy v době hippies v 60. letech 20. století.

 Navštěvovali jsme hlavně národní parky, ale i města a vstřebávali atmosféru. Tehdy,  

a nakonec i dnes jsou u nás lidé, kteří Spojené státy milují, a jiní je zase nemají rádi. Obvykle nejpříkřejší 

soudy vynášejí ti, kteří tam nikdy nebyli.

 Je to tak trochu svět sám pro sebe. V době mé první návštěvy nevlastnilo cestovní pas 

80 % Američanů. Samozřejmě ne proto, že by nemohli cestovat, ale nepřišlo jim to důležité. Doma přece 

mají všechno – oceány, hory, pouště, přistěhovalce ze všech koutů planety, prostě celý svět je tam,  

u nich. Velmi se zajímají o dění ve své komunitě – v obci, ve městě, ve své zemi. Co se děje v zahraničí 

je obvykle zas až tak moc nezajímá. Když se někde hraje finále Mistrovství světa v hokeji, objeví se  

v novinách malá zprávička. Zato když se hraje jejich finálové utkání v hokeji, baseballu, v americkém 

fotbale nebo basketbalu, jsou toho plné noviny.

 Možná už jste také slyšeli pár humorných příběhů, jak si v zeměpisu američtí studenti 

pletou Slovensko se Slovinskem, někteří ani netuší, kde leží Polsko nebo Ukrajina. I když si musíme 

přiznat, že u nás si také řada lidí plete stát Washington s hlavním městem Washington, D.C., a ukázat na 

mapě, kde leží stát Wyoming, by bylo nad jejich síly.

 Navštívili jsme asi patnáct národních parků, jeden krásnější než druhý. V Grand 

Canyonu vyhloubila v průběhu desítek miliónů let řeka Colorado „díru“ do země, která je hluboká 

až 2000 metrů. Jako v učebnici geologie zde můžete pozorovat celkem jedenáct různých 

geologických vrstev, až po horniny staré miliardy let.

 Během jednoho dne jsme sestoupili až na dno kaňonu a vystoupali zase zpátky 

nahoru. Myslel jsem, že mi únavou upadnou nohy. Procházeli jsme celkem pěti vegetačními pásmy. 

Nahoře, na okraji kaňonu bylo alpinské pásmo, dole, u řeky subtropy. Kamarádovi se kdysi stalo, 
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že nahoře padal sníh a dole v kaňonu bylo dvacet stupňů Celsia. Řeku si můžete sjet na raftech, ale 

v pořadníku se čeká mnoho měsíců.

 V Údolí smrti jsme projížděli pustou krajinou, kde v minulosti zahynuli mnozí pionýři, kteří 

tehdy objevovali a osídlovali divoký západ. Po obou stranách vysoké hory a oni museli projet více než 

100 kilometrů dlouhým dnem vyschlého solného jezera, kde nebyla žádná voda. A k tomu ještě hrozba 

indiánských přepadení. Dnes Údolí smrti projedete bezpečně autem za pár hodin.

 Je to obdivuhodné, že ještě před 300 lety bylo území dnešních Spojených států 

převážně divočinou. A dnes – miliónová města, mrakodrapy, osmiproudé dálnice. Může a nemusí 

se vám to líbit, ale fakt je, že když mají lidé jasnou vizi, které chtějí dosáhnout, dokáží vyvinout 

neuvěřitelné množství energie.

 V národním parku Sequoia jsme obdivovali největší žijící organismy na zemi, sekvojovce 

obrovské. Tyto stromy jsou staré až 3000 let. Tedy v době, kdy se v Betlémě narodil Ježíš Kristus, ony 

už byly staré tisíc let. A dodnes stojí a žijí. Jsou vskutku obrovské. Největší z nich, Generál Sherman, 

má u země průměr 11,1 metrů. To znamená, že by se do něj pohodlně vešla celá školní třída. Život na 

zemi je prostě obdivuhodný a vůle k životu obrovská.

 Nemohli jsme nenavštívit také nejstarší a asi nejznámější národní park – Yellowstone. 

Byl vyhlášen vládou Spojených států již v roce 1872 a bylo to poprvé, kdy některý stát převzal 

spoluodpovědnost za ochranu přírody a krajiny. Je veliký, má rozlohu 8900 km2, což se přibližně 

rovná rozloze Olomouckého a Zlínského kraje dohromady. Je tam všechno – lesy, hory, jezera, 

vodopády, medvědi, bizoni... Ovšem pozor, je to vulkanicky aktivní oblast. Každoročně se mohou 

milióny návštěvníků kochat pohledy na gejzíry, bahenní jezera či horké termální prameny. Ale dříve  

či později celý Yellowstone vyletí do povětří. Nevěříte tomu?

 Povím vám zajímavý příběh. V roce 1960 studoval geolog Bob Christiansen sopečnou 

historii Yellowstonu a nemohl najít sopku, především jádro sopky, tzv. kalderu. Teprve později, když  

získal snímky Yellowstonu pořízené z vesmíru, si uvědomil, že celý národní park je kaldera. Yellowstone 

není sopkou, ale supersopkou, tzv. supervulkánem. Pod povrchem je horká a tekutá komora magmatu  
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o průměru 72 kilometrů a tloušťce 13 kilometrů. Tlak, který toto magma vytváří, zvedl povrch Yellowstonu 

a území v okruhu 500 kilometrů o 500 metrů výše, než tomu bylo původně.

 V roce 1984 byla centrální část parku o jeden metr výše než v roce 1924. Yellowstone 

je tedy aktivní supervulkán. Za poslední dva milióny let vybuchl třikrát, zhruba jednou za 600 000 let. 

K výbuchu tedy opět dojde, jen nevíme, jestli to bude za pět, nebo za pět tisíc let, nebo třeba za 

padesát tisíc let. Pokud by se tak stalo, popílek, který by tvořil spad z výbuchu, by pokryl celou 

západní část USA a k tomu i část Kanady a Mexika. Na zemi zkrátka existují síly, vůči kterým  

je člověk zatím stále maličký a bezmocný. A asi je to tak dobře, aby lidská pýcha nenarostla  

až do nekonečných výšin.

 Hodně jsme se těšili do San Franciska, ale náš první dojem byl velmi rozpačitý. Přijeli 

jsme v neděli ráno a všude na ulicích byl nepořádek. Zřejmě důsledek předchozí bujaré sobotní noci.  

Po ulicích se potloukala řada bezdomovců, na což jsme tehdy také ještě nebyli zvyklí. Ale ten vysoký 

počet bezdomovců na ulicích měl jeden zvláštní důvod. 

 Nedlouho předtím rozhodl federální soud, že duševně nemocní lidé, kteří nejsou svému 

okolí nebezpeční, nemohou být proti své vůli drženi v psychiatrických léčebnách. Je to tak asi správně, 

člověk má být svobodný. Jenže řada takových lidí se o sebe neumí postarat, a pokud nemají blízké,  

kteří by o ně pečovali, končí na ulicích.

 Když jsme tak projížděli Spojené státy, přál jsem si, abych tu zemi mohl jednou ukázat 

své manželce a dětem. To se mi brzy splnilo. Už na podzim roku 1992 jsem byl vybrán na prestižní  

Eisenhowerovo stipendium. Dva měsíce jsem cestoval po celých Spojených státech a navštívil desítky  

univerzit a výzkumných ústavů. S několika lidmi jsem pak udržoval kontakty po celou svou pracovní kariéru.

 Pak, v roce 1996 jsem získal čtyřměsíční Fulbrightovo stipendium. Do Spojených států 

jsme jeli i s dětmi – šestiletou Peťou a tříletým Honzíkem. Byla to krásná doba. Čekali jsme třetí dítě, 

Verunku, která byla v USA počata, ale narodila se až doma.

 Pracoval jsem v Millennium Institute s Geraldem Barneym, což byla velká odborná 

kapacita, kdysi byl poradcem prezidenta Jimmyho Cartera. Ale hlavně jako rodina jsme na sebe 
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měli spoustu času. Kromě práce jsem neměl žádné schůze, žádné jiné povinnosti a odpoledne  

i o víkendech jsme pořád něco podnikali. Byli jsme v hlavním městě Washingtonu, D.C., který má 

tu výhodu, že jsou tam muzea zadarmo. Obzvláště jsme si oblíbili muzeum letectví a astronautiky, 

kde pro mne i pro děti byla velkým lákadlem nejrůznější letadla, rakety, měsíční modul, ve kterém 

na Měsíci v roce 1969 přistáli první kosmonauté Armstrong s Aldrinem, a další. Děti byly nadšené, 

manželka už méně, ale snášela to statečně.

 Mne fascinoval jeden vystavený kousek – letadlo X15 s raketovým pohonem. Bylo 

vyvinuto již v roce 1954, devět let po druhé světové válce a testováno bylo na počátku 60. let 

20. století. Dokázalo vystoupat do výšky 100 km, což je hranice vstupu do kosmického prostoru. 

Dosahovalo rychlosti 7274 km/h (tedy 2021 metrů za vteřinu!). Kvůli velmi vysoké spotřebě paliva 

startovalo z bombardéru B-52 až ve výšce deseti kilometrů. Hlavní problém však byl s piloty. Při tak 

vysokých rychlostech znamenal každý prudší manévr nebezpečí odkrvení mozku a ztráty vědomí 

pilota. Proto přestal být v roce 1970 tento letoun využíván a vývoj šel jiným směrem. Narazili 

jsme ne na technické, ale na biologické limity živého organismu. Stejně je úžasné, jak rychle šel  

po druhé světové válce vývoj kupředu.

 Zadarmo byla i místní zoologická zahrada a také jsme toho hojně využívali. Již tehdy měla 

charakter bioparku. Tam, kde to bylo možné, nebyla zvířata držena v klecích, ale v přirozených výbězích.  

Medvěd od nás nebyl oddělen mřížemi či sklem, ale jen přirozenou kamennou bariérou, kterou nepřekonal.

 Byla tehdy celkem tuhá zima, a tudíž dostatek sněhu. V nestřežené chvíli malý Honzík 

udělal kouli a hodil ji po nosorožci. Trefil se mu přesně do čumáku. Nosorožec zlostně zadupal, zafučel,

ale pak si naštěstí útok rozmyslel a poodběhl jinam. Neměl jsem strach, že by se k nám dostal a ublížil 

nám, ale měl jsem obavy o něj, aby se neporanil. To by pak samozřejmě byl problém i pro nás, kteří 

bychom to, byť neúmyslně, způsobili.

 Díky své práci v dlouhodobém mezinárodním projektu Millennium jsem byl od té doby 

ve Spojených státech asi třicetkrát, už to nepočítám. Mám tu zemi rád. A zároveň se o ni trochu 

bojím. Mění se totiž, a těžko říct, jestli k lepšímu či k horšímu.
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 Bývala to země, kde každý, ať přišel odkudkoliv, mohl snít svůj americký sen – že se pokusí 

o svůj úspěch, prosadí se a bude šťastný. Dnes, jak píše publicista Jeremy Rifkin, mají mladí lidé stále 

více pocit, že mají nárok na úspěch, a pro jeho dosažení jsou více svolní i k nečestnému jednání. To se 

však netýká jen Spojených států, ale i Evropy a celého světa.

 Mezi právem pokusit se o svůj úspěch a nárokovou mentalitou práva na úspěch je možná 

nenápadný, ale velmi podstatný rozdíl. Společnost, kde mají lidé pocit, že mají na všechno nárok, spěje 

do maléru. Byl bych rád, děti, kdybyste si zapamatovaly, že je přirozeným právem člověka pokusit se o 

svůj úspěch v životě, mít naději, že vynaložíte-li to nejlepší úsilí a schopnosti, co jsou ve vás, že se vám  

a vašim potomkům povede lépe. Ale pokud se všeho začnu dožadovat, aniž bych byl ochoten pro to 

tvrdě pracovat, stávám se příživníkem a parazitem. Mnoho lidí tak dnes bohužel žije. U nás, i v Americe.

 Spojené státy byly dlouho považovány za „tavicí kotlík“. Předpokládalo se, že během 

několika málo generací se všichni přistěhovalci, ať už jsou odkudkoliv, „přetaví“ v Američany. Jenže tak  

to nefunguje. I po mnoha generacích jsou ve velkých městech irské čtvrti, hispánské čtvrti apod. Tak se 

začalo mluvit o „zeleninové polévce“. Všichni se trochu změníme, ale zároveň si uchováme i část své 

původní identity. Podobně jako když do polévky dáte květák, mrkev a další. Původní zeleninu rozeznáte, 

částečně se však vařením proměnila a dohromady vytváří novou chuť, novou kvalitu.

 Snad tedy budou Spojené státy i do budoucna velkým, prosperujícím a demokratickým 

národem. Je to v zájmu nejen Američanů, ale nás všech.
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Tajemný,pestrobarevnýsvet
Indie

V první polovině 90. let 20. století se mi otevřela cesta na Západ, jak se mi o tom za studentských let 

ani nesnilo. Ale mne to táhlo ještě jinam, do rozvojových zemí. V chudých zemích žije 80 % populace  

a příroda, náboženství, historie i kultura jsou tam velmi odlišné od těch evropských.

 V roce 1994 se mi splnil další sen. Měl jsem možnost podívat se do Indie. Byl jsem 

pozván na přednášku a několikadenní pobyt na univerzitu v Ajmeru, ve státě Rajastán. Tato krátká 

návštěva se protáhla na pět týdnů, kdy jsme opět s kamarády Michalem a jeho bratrem Martinem projeli 

Indii od západu na východ.

 Říká se, že Indie není země, ale subkontinent. A velmi tajemný a exotický subkontinent.  

S tím se setkal i Alexandr Makedonský, když tato území dobýval.

 Dnes má Indie více než miliardu obyvatel a během krátké doby předběhne Čínu. V naprosté 

chudobě zde žije čtvrt miliardy lidí, a přesto je Indie významným vývozcem rýže. Problém tedy zatím není 

v tom, že by se tato země nemohla sama uživit, problém je v tom, že chudí si jídlo nemají za co koupit. 

Nemají vzdělání, o jejich práci nikdo nestojí, a jsou tedy jakoby přebyteční.

 V indické Kalkatě působila Matka Tereza. Tato chudá a prostá žena, původem z oblasti 

dnešní Makedonie a Albánie, založila křesťanský řád, ve kterém se svými sestrami pomáhala těm 

nejchudším. Tvrdila, že pokud se někdo cítí nepotřebný a nemilovaný, je to ten nejtěžší úděl.  
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Proto se často i lidem již umírajícím, na sklonku jejich života snažila ona a její řádové sestry 

pomoci. Aspoň tím, že je položily do čistě povlečené postele, daly jim najíst a staraly se o ně.

 Kalkata mimochodem bývala hlavním a výstavním městem britského impéria v Indii. Dnes 

je to více než desetimiliónové město s největšími slumy. To jsou chudinské části bez elektřiny, bez 

hygienických zařízení, obvykle s nedostatkem vody.

 Brzy po získání nezávislosti se Indie rozpadla na převážně hinduistickou Indii a muslimský 

Západní a Východní Pákistán (Východní Pákistán se později přeměnil na Bangladéš). Právě z Východního 

Pákistánu tehdy odcházely statisíce lidí do Indie a první velké město na trase jejich útěku byla Kalkata. 

Kolem města vznikaly prstence těch nejchudších oblastí, což přetrvává do dnes, po osmdesáti letech.  

A nikdo si s tím neví rady. Nějak takto by možná jednou mohla vypadat i evropská města, pokud by 

byla zaplavena vlnou uprchlíků z Afriky a Asie. Proto je dobré se snažit lidem v těchto chudších zemích 

pomáhat, aby měli naději na lepší budoucnost ve svých rodných zemích.

 V Indii jsem se také poprvé, a doufám, že i naposled, v životě setkal s černým morem.  

Ve středověku to byla strašná nemoc, proti které nebyl lék. Je to infekční bakteriální onemocnění, které 

se přenáší na člověka blechami, které tuto nemoc získaly od nakaženého hlodavce, obvykle krysy.

 Ve 14. století podlehla černému moru třetina obyvatel Evropy. Dnes se zde už nevy-

skytuje, ale v rozvojových zemích tato nemoc stále hrozí. A to se stalo i během mé návštěvy v Indii.  

Ze západoindického města Suratu se nemoc začala šířit do okolí. Lidé z oblasti prchali, ale tím ji roznášeli 

dále. V lékárnách ve velkém bez lékařského předpisu vykupovali antibiotika a pak je brali „intuitivně“,  

v nadměrných dávkách.

 Upřímně řečeno, lehko nám nebylo, když jsme jezdili v přecpaných vlacích a autobusech 

a lidé kolem kýchali (infekce se totiž přenáší vzdušnou cestou). Jak nám bylo dobře, když jsme  

z přelidněných nížin na pár dní zmizeli do východoindických Himálají.

 Abych vás nenapínal, pro nás nakonec dopadlo vše dobře, ale bylo poučné vidět, 

jak průběh epidemie vypadá v rozvojové zemi, která na něco takového není připravena. Okolní 

státy uzavřely svoje hranice, a pokud v té době byl třeba Pákistánec v Indii, měl smůlu a domů  
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se nedostal. Takto byly údajně na vlakovém nádraží v Dillí uvězněny po dobu několika týdnů až tři tisíce  

Pákistánců, často bez finančních prostředků.

 Hodně států také zrušilo letecké spojení a my se báli, abychom v zemi nezůstali uvězněni 

také. Naštěstí společnost British Airways letecké spojení pouze omezila, ale nezrušila lety úplně.

 Nakonec umřelo jen asi padesát lidí, především chudých a podvyživených, kteří neměli 

dostatečně silnou imunitu, aby se nemoci ubránili. To na miliardovou Indii není až tak moc, ale bylo 

to tehdy jasné připomenutí, že řada infekčních nemocí, které v Evropě považujeme za vyřešené, se 

může vrátit. I do Evropy. Stačí, abychom prošli nějakým delším obdobím chudoby, nedostatečné hygieny  

a špatné výživy, a může se vrátit nejen černý mor, ale také cholera, tuberkulóza a jiné přenosné nemoci. 

Nechci strašit a upřímně si přeji, aby se to nestalo. Jen by bylo dobré si uvědomit, že to, jak se zatím 

pořád ještě máme v Evropě dobře, není samozřejmé a nemusí to trvat navždy.

 Ale pojďme k něčemu veselejšímu. Říkal jsem, že jsme před nemocí utekli do hor, kde 

jsme byli skoro sami. Nad městem Darjeeling, kde se pěstuje a vyrábí světově proslulý čaj, je turistický 

okruh Sandak-phu. Je to treková cesta, po které můžete bez problémů jít bez horolezeckého vybavení, 

a máte přitom krásné výhledy na hlavní hřeben Himálají. Protože mám hory rád, toužil jsem vždycky 

Himálaje vidět a zde se mi to splnilo.

 Himálaj je obrovské pohoří, které se táhne z východu na západ v délce 1100 kilometrů a vzniklo 

kdysi dávno, před desítkami miliónů let, nasouváním indické litosférické desky na asijskou, nebo chcete-li 

na asijský kontinent. Tento proces probíhá dodnes a Himálaje jsou každým rokem asi o milimetr vyšší. Takže 

pokud chcete vylézt na nejvyšší horu světa, Mount Everest (domorodci jí říkají Čomolungma), pospěšte si. 

Zatím je to impozantní hora vysoká jen 8848 metrů, ale jak říkám, každý rok o milimetr povyroste.

 V Himálajích je čtrnáct vrcholů, které jsou vyšší než 8000 metrů nad mořem. To už nikde 

jinde na světě nenajdete. A my jsme se na svém výšlapu po několik dní každé ráno dívali na čtyři z nich. 

Jen asi třicet kilometrů od nás byla třetí nejvyšší hora světa, Kančendženga. A v dáli, v Nepálu, jsme 

viděli Mount Everest, Makalu a Lhotse. A samozřejmě také mnoho jiných, o něco nižších a pro nás 

bezejmenných vrcholů. Byla to krása, která se nedá popsat, dá se jenom zažít.
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 A na závěr vám řeknu ještě jeden zajímavý příběh o tom, jak vznikala asi nejkrásnější stavba 

světa, která se jmenuje Tádž Mahal a nachází se v indickém státě Uttarpradéš. V 17. století jej vybudoval 

islámský vladař Šáhdžahán na památku své zesnulé ženy. Ta byla velmi krásná a moudrá. Vzal si ji už 

v jejích patnácti letech. Porodila mu osm synů a šest dcer, ale při porodu posledního dítěte ve věku 

pouhých 36 let zemřela. Panovník pro ni dva roky truchlil a rozhodl se, že jí postaví hrobku, které se nic 

na světě nevyrovná.

 Myslím, že se mu to podařilo, ale cena byla vysoká. Tádž Mahal se stavěl 22 let a pracovalo 

na něm po tu dobu dvacet tisíc dělníků. Je tvořen bílým mramorem, který se musel dovážet z lomu 

vzdáleného 300 kilometrů. Jeho povrch je zdoben drahokamy a polodrahokamy.

 Poté se panovník rozhodl, že na druhém břehu řeky Jamuny postaví druhou, stejně 

vznešenou stavbu, tentokrát z černého mramoru. Bude to jeho hrobka, a až jednou umře, budou si tak 

se svojí ženou i po smrti navždy nablízku. To mu však překazil jeho třetí syn Aurangzéb, který jej v roce 

1658 sesadil z trůnu a uvěznil v nedaleké pevnosti Ágra. Bylo to vlastně jedno křídlo paláce, tedy vcelku 

komfortní domácí vězení.

 Je pravda, že takto by se synové k otcům chovat neměli. Na druhou stranu možná syn 

zachránil říši, protože stavba další velkolepé hrobky by ji hospodářsky zruinovala. Dnes o tom můžeme 

už jen spekulovat. Na jednu stranu je dnes Tádž Mahal hrdý symbol Indie a lákadlo pro turisty. Na druhou 

stranu je otázka, jestli má panovník právo na to, aby poddaný lid nechal kvůli svým velkolepým, a někdy 

spíše velikášským plánům strádat.

 Jednou o tom přemýšlejte, týká se to i nás. Žijeme dnes v demokracii, tedy lidé si vládnou 

sami. To je dobře, ale na druhou stranu chybí odvaha a vůle obětovat se pro něco velkolepého, co 

bychom odkázali budoucím generacím. V Indii mají Tádž Mahal, v Praze máme Pražský hrad a Karlův 

most. Nejsem si jistý, co jednou zbude jako památník v krajině po nás. Možná dálnice a zakonzervované 

jaderné elektrárny.

 Indie je velká, tajemná a rozporuplná země. Má svůj vlastní jaderný program, kosmický 

výzkum, velmocenské ambice. Ale má také největší počet lidí na světě žijících v absolutní chudobě.
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 Většina obyvatel jsou hinduisté, buddhisté nebo muslimové. Křesťanství zde moc rozšířené 

není. Na druhou stranu katolickou misionářku Matku Terezu lidé tak milovali, a vláda k ní měla takový  

respekt, že jí po smrti byl vystrojen státní pohřeb, což je veliká pocta.

 Je to země, které neporozumíte, i kdybyste tam žili léta. Tu zemi nikdy pořádně nepochopíte, 

a přesto má smysl se ji snažit poznávat. Možná, že během vašeho života už bude benzín příliš drahý  

a letecká doprava dostupná jen bohatším lidem. Nenechte se však odradit. Do Indie se dá cestovat  

i po zemi, pokud někde po cestě právě neprobíhá válka. Když to půjde, vydejte se jednou přes Turecko, 

Írán a Pákistán, ve stopách dávných karavan, přes starobylý a kdysi bohatý Jaisalmer, až do nitra indického 

subkontinentu. Nebude to snadné, ale určitě se vrátíte obohaceni.
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Kančendženga

Třetí nejvyšší hora světa

(8586 m.n.m.)
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Dobrý den,Afriko

Světopis - Dobrý den Afriko

Název dnešního povídání jsem si vypůjčil od Petra Bárty, který před půl stoletím napsal stejnojmennou 

knížku. Byla o skupině osmi mladých mužů, vysokoškoláků z Karlovy univerzity, kteří se rozhodli 

dovézt zásilku léků do nemocnice dr. Alberta Schweitzera v Gabunu a přitom procestovat kus Afriky. 

Je to jeden z mých nejoblíbenějších cestopisů a je to také příklad toho, že i velmi smělé plány  

se většinou splní, když vám na nich opravdu záleží.

 V té expedici byl i můj pozdější přítel a skvělý člověk, Josef Vavroušek. Na počátku 90. let  

20. století byl prvním a také posledním federálním ministrem životního prostředí, protože pak se 

Československo rozpadlo. Byl tam také náš vynikající arabista, profesor Luboš Kropáček, další velká 

osobnost. Tehdy to byli mladí muži na prahu dospělého života a řekl bych, že jejich devítiměsíční cesta 

 je obohatila možná srovnatelně jako pětileté studium na škole.

 Ještě než začnu povídání o Africe, musím vám říct aspoň pár slov o dr. Albertu Schweitzerovi. 

Byl to renesanční člověk, který se narodil ještě v 19. století a zemřel v roce 1965, ve svých devadesáti letech.  

Vystudoval teologii, medicínu, skvěle hrál na varhany. Už ve svých 27 letech se stal docentem teologie.

 Roku 1913 odjel do Afriky a z vlastních peněz a z darů postavil v Lambaréné, ve Francouzské 

rovníkové Africe, nemocnici, kde pak celý život léčil místní domorodce. Rozvinul také dodnes uznávaný 

směr ve filozofické etice, a sice etiku úcty k životu. Podle něj je všechen život zdrojem smyslu a hodnoty 

a úcta k životu začíná již prožitkem údivu, úžasu nad životem. Jen úctou ke všemu živému můžeme plně 
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rozvinout svůj vztah k bližnímu i k ostatním živým tvorům. Dobrému člověku je všechen život posvátný, 

ale to samo o sobě nestačí. Nestačí jen soucit, je třeba aktivního sdílení a aktivní pomoci. Musím říct,  

že tento přístup k životu je mi velmi blízký.

 S Afrikou si dodnes nikdo pořádně neví rady. Kdysi dávno český novinář a později politik Jaromír 

Štětina řekl, že Afrika je kontinent, který „přepadl přes okraj planety“. Zejména tzv. „černá Afrika“ na jih od 

Sahary je po desetiletí zmítána nejrůznějšími násilnými konflikty, periodickými hladomory, špatným vládnutím 

s obrovskou mírou korupce. Byl bych rád, kdyby se to za vašeho života změnilo k lepšímu, ale jistý si tím nejsem.

 Mnoho chytrých hlav se už pokoušelo vysvětlit, proč tomu tak je. Zajímavý postřeh jsem 

slyšel kdysi dávno v Keni, při mé první návštěvě Afriky, od jednoho místního profesora: „Nad Afrikou 

se vznášejí dva temné mraky, od kterých jsme se dosud nedokázali osvobodit. Prvním je otroctví. Bylo 

to obrovské ponížení a pokoření, kdy desítky miliónů mladých a zdravých mužů a žen byly v řetězech 

odvlečeny, ať už arabskými nebo později evropskými otrokáři. Ta tíha na nás dosud leží. Druhou temnou 

stránkou je kolonialismus. Víme, že v závislosti a podřízenosti žít nechceme, ale dosud jsme se nestali 

dostatečně emancipovanými a sebevědomými. Víme, že kolonisté dovedli spravovat zemi efektivně, 

vybudovali infrastrukturu. Návrat ke starým pořádkům možný není, ale naše snahy o izolaci a odmítnutí 

všeho západního také nikam nevedou. Ještě stále jsme dědictví kolonialismu nepřekonali.“

 Po desetiletích samostatnosti, kdy se však situace nevyvíjí k lepšímu, lidé takzvaně hlasují 

nohama. Pokud mohou, utíkají ze země i z Afriky, nejlépe do Evropy. Obávám se, že to bude jeden  

z největších problémů, kterému děti, až budete dospělé, budete čelit. Když budou do Evropy přicházet 

desítky tisíc lidí ročně, není to žádný problém. Když však přijdou milióny lidí, Evropa ztratí svůj charakter 

a promění se. A obávám se, že ne k lepšímu.

 Jeden můj holandský přítel kdysi pracoval jako poradce ministra pro rozvojovou 

spolupráci. V Africe každý rok strávil několik měsíců a setkával se s mnoha lidmi. Od vládních úředníků 

až po obyčejné a chudé Afričany. A většina z nich ho dříve či později začala přesvědčovat, aby je vzal 

s sebou do Evropy. „Ale to nejde,“ namítal. „A i kdyby to šlo, neumíš holandsky, a to je těžká řeč. Nebudeš 

mít práci, budeš nezaměstnaný.“ „To nevadí, hlavně mne tam vezmi,“ zněla nejčastější odpověď.

Světopis - Dobrý den Afriko
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 Afričané totiž už tehdy, na přelomu tisíciletí, měli přístup k televizi, někteří i k internetu. 

Viděli různé komerční reklamy, od pasty na zuby až po reklamy na auto a exotickou dovolenou. A Evropu 

považovali za konzumní ráj, do kterého se potřebují dostat. Asi to má jediné řešení, o které byste se 

jednou měli pokusit. Pomoci Afričanům, aby uměli svoji zemi, svůj kontinent spravovat lépe. Aby měli 

jejich děti naději na lepší budoucnost u nich doma, ne v daleké cizině. Je to velký úkol na řadu desetiletí, 

dnes vím, že rychlé řešení neexistuje.

 Povím vám ještě příběh kamaráda a cestovatele Bohuslava Šnajdera, kterého jsem již dříve 

zmiňoval. On strávil v Africe rok. A hned na začátku pobytu mu ukradli peníze. V jedné vesnici jej místní 

přijali a on tam nějakou dobu žil jako jeden z nich. Zjistil, že Afričané žijí v přítomném čase. O budoucnost 

se příliš nestarají, ani se z ní nestrachují. Tak trochu to připomíná život antilopy v savaně. Také intenzívně 

prožívá současný okamžik a netrápí se tím, že už následující den za úsvitu ji může sežrat hladový lev.

 Po roce se Bohuslav Šnajder vracel zpět do Evropy a přiletěl na obrovské letiště  

v německém Frankfurtu. Najednou viděl všechny ty hangáry, budovy, jezdicí schody, stovky obchodů  

s přepychovým a většinou zbytečným zbožím a pocítil silnou touhu otočit se a vrátit se zpět. Tam, kde 

se život neplánuje, ale prožívá. V nejistotě z budoucnosti, ale o to intenzívněji a opravdověji. Někteří tomu 

říkají „africká nemoc“. To není žádné infekční onemocnění. Pokud jste Afriku navštívili, budete se tam  

už vždy chtít aspoň na chvíli zase vrátit. Byl jsem v Africe několikrát, vždy jen na krátkou dobu, ale přiznám 

se, že i já jsem touto „nemocí“ nakažen.
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Kena

Poprvé jsem se do subsaharské Afriky podíval v roce 1995. Oficiálním důvodem byla účast na

konferenci Světové futurologické organizace. Futurologové se zabývají budoucností, přesněji hledáním 

možných budoucností, které za určitých podmínek mohou nastat. Stejně důležité pro mne ale bylo, 

že jsem v Keni, kde se setkání konalo, mohl zůstat o dva týdny déle a poznávat „černý kontinent“.

 V té době byla Keňa „Afrikou pro začátečníky“. Politicky stabilní, vcelku bezpečná, člověk 

se zde snadno domluví anglicky. Poprvé jsem byl na jižní polokouli, těsně pod rovníkem. Začínal jsem 

v hlavním městě, Nairobi, a to je naštěstí milosrdně položeno 1700 metrů nad mořem, takže klima je 

příjemné a nehrozí tu ani malárie.

 Sídlí zde řada mezinárodních institucí, zejména těch, které patří pod Organizaci spojených 

národů. Proto zde najdete obytné čtvrti a obchodní střediska, kde si připadáte jako v Evropě nebo v Severní 

Americe. Ale o kousek dál jsou chudinské čtvrti, tzv. slumy. Dva cizí světy v jednom městě.Jako ve všech 

velkých afrických městech je zde značné riziko okradení. Jedna mladá cestovatelka přejmenovala Nairobi na 

„Nairobbery“ (robbery – krádež, loupež). Ovšem pozor, Afričané jsou velmi emotivní. A pokud zjistí, že někdo 

krade, mohl by takového člověka dav na ulici začít lynčovat. Takže nejlepší je nosit u sebe preventivně jen 

menší finanční částku, třeba padesát dolarů, a pokud vás někdo náhodou okrade, nechat to plavat.

 Víte, že otroctví bylo v Africe i všude jinde na světě oficiálně zrušeno, ale mnoho lidí žije  

v otrockých podmínkách dál? Odhaduje se, že na celém světě je to dvacet miliónů lidí, což je dvojnásobek 

všech lidí žijících v České republice.

Světopis - Keňa
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 Osmdesát kilometrů od Nairobi leží ve Velké příkopové propadlině krásné jezero Naivasha. 

Jsou u něj květinové plantáže, kde v sezóně pracuje až dvacet tisíc domorodců. Mnozí ani nemají 

ubytovnu a spí v savaně pod dekou. Na dlouhé období několika měsíců opouštějí svůj domov a jdou za 

výdělkem. Dá-li se tedy o slušném výdělku vůbec mluvit.

 Naivasha byla dříve výletním místem britských kolonistů, dnes je to oblíbené rekreační 

místo pro smetánku z Nairobi. Odehrál se zde také známý příběh lvice Elsy, který zpopularizovala nejdříve 

knihou a pak filmem Joy Adamsonová.

 A ještě jedna zajímavost – Velká příkopová propadlina je tzv. tektonický zlom, který 

se táhne od severu na jih napříč Afrikou. Sice nepatrně, ale neustále se rozšiřuje. Takže za několik 

miliónů let se zaplaví vodou ze Středozemního moře a východní část Afriky se od kontinentu odtrhne.  

Můžete ale být klidní, za vašeho života se to nestane.

 Subsaharská Afrika nemá moc historických míst a památek. Něco je v západoafrickém 

Mali (historické město Timbuktu), něco v Zimbabwe. Ale do Afriky se jezdí především na safari. To jsem 

si nemohl nechat ujít. Je to zvláštní pocit, když se oproti návštěvě zoologické zahrady role obrátí. Zvířata 

jsou volná, v divoké přírodě a vy jste zavřeni v plechové krabici, tedy v autě.

 Navštívil jsem národní park Masai Mara, což je pokračování slavného národního parku 

Serengeti. Měl jsem štěstí, na přelomu července a srpna právě probíhala migrace zvířat z jihu  

na sever, za potravou. Miliónová stáda zeber, antilop a pakoňů doprovázejí i predátoři, především 

lvi, gepardi a také hyeny. Ve vodních tocích zase číhají krokodýli a chladí se tu hroši. Všemu tomu 

hemžení kralují sloni, kteří kromě člověka v savaně nemají přirozeného nepřítele. Takže je pořád  

na co se dívat.

 Velkým problémem je ale neúnosně vysoký počet turistů. Hlavně v období dešťů část 

savany, kde jezdí auta s turisty, připomíná tankodrom.

 Dalším velkým malérem jsou pytláci. Dnes jsou velmi dobře organizovaní, mají auta, vysílačky, 

moderní zbraně. Ve velkém decimují populace slonů, nosorožců a dalších velkých zvířat. Je to nebezpečný, 

ale bohužel stále velmi výnosný byznys. Sloní a nosorožčí kly lze výhodně zpeněžit v asijských zemích.

Světopis - Keňa
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 V době mé návštěvy někteří Masajové ještě žili původním způsobem života, jako kočovníci 

pasoucí svá stáda dobytka. Od krav získávali maso a mléko, ale i krev. Každé krávě jednou za dva měsíce 

za uchem naříznou žílu a vezmou jí přibližně dva decilitry krve. Tu pak, smíchanou s mlékem, pijí. Tento 

svět a tento způsob života však rychle mizí. Mladí Masajové už dnes chodí do školy a touží po podobných 

věcech jako my. Kdysi obávaní válečníci se stávají turistickou atrakcí globalizovaného světa.

 Od Masajů jsem si to namířil k Viktoriinu jezeru, to je největší africké sladkovodní jezero.               

Na rozdíl od Nairobi je zde tropické vedro a vlhko jako v prádelně. Je tu spousta komárů, což je nejen 

nepříjemné, ale i nebezpečné kvůli malárii. V jezeře se zase nedá koupat kvůli nemoci bilharzióze. To je vážné 

onemocnění, které způsobuje krevní motolice. Na celém světě je nakaženo asi 200 miliónů lidí. Rozhodně 

jsem neměl v úmyslu se k tomuto počtu lidí přidat, proto jsem raději do vod jezera nevstoupil ani po kotníky.

 Na břehu jezera leží třetí největší město Keni, Kisumu. Kdysi to býval významný přístav 

spojující Keňu s Ugandou a Tanzánií. Jenže etnické konflikty a politická nestabilita udělaly své, dnes je

to ospalé provinční město, kde po dvou dnech máte jediné přání, odjet někam jinam. To jsem udělal i já  

a podél hranic s Ugandou jsem ujížděl na sever, k jezeru Turkana (britští kolonisté jej nazývali Rudolfovým 

jezerem). Je to konec světa, země obývaná beduíny kmene Turkana, kteří žijí, nebo spíše přežívají, se 

svými stády koz a velbloudů v nehostinné polopouštní oblasti. Dále směrem na sever už je Sahara.  

V době mé návštěvy se k jezeru dalo jet jen z jeho západní strany. Na východní straně přepadávali auta 

lupiči, dalo se jezdit jen v koloně a s ozbrojeným vojenským doprovodem.

 Hned po příjezdu do městečka Lodwar se ke mně přidává africký kluk černý jako noc. 

Prý oficiální průvodce. Úřední potvrzení samozřejmě nemá, ale je mi to jedno. Druhý den jedeme 

do šedesát kilometrů vzdálené osady Kalokol, ležící na břehu jezera Turkana. V místním „taxíku“ je nás 

napěchováno odhadem asi patnáct lidí, já jediný běloch. Cestou zpět jedu se svým průvodcem Tomem 

a dalšími dvěma kluky na zadním nárazníku auta, dovnitř jsme se už prostě nevešli.

 Tom mi ukazuje nejenom jezero Turkana, velké přibližně jako polovina Moravy, ale také 

školu, do které chodí. Je to jakýsi hangár s plechovou střechou, kde se učí až dvě stě dětí. Elektřina zde 

není a na nouzové osvětlení jsou k dispozici jen dvě plynové lampy. Je to internátní škola, děti tedy 

Světopis - Keňa
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přes týden zůstávají v jejím areálu. To v místních podmínkách znamená, že přespávají v okolních nuzných 

chatrčích, spí na rohoži, na zemi. Přesto jsou děti vděčné, že mohou do školy chodit.

 A teď to nejzajímavější. Škola může existovat jen díky tomu, že zde kdysi Izraelci v rámci 

rozvojové pomoci vyvrtali osmnáct metrů hlubokou studnu s dostatečně vydatným pramenem. To v písku 

není nic snadného, bez moderní vrtací soupravy se to nedá zvládnout. Je to příklad rozvojové pomoci, 

která je jednoznačně prospěšná a má smysl, na rozdíl od poskytování potravinové pomoci, která často 

vede k závislosti místních obyvatele na pravidelných přídělech potravin zvenčí a k jejich pasivitě.

 Ta studna a škola pro děti byly pro mne jednou z důležitých inspirací, když jsem se později na 

univerzitě v Olomouci snažil založit studijní obor „Mezinárodní rozvojová studia“ zabývající se poskytováním 

rozvojové pomoci. To se kupodivu podařilo a snad jsme v Olomouci také aspoň trochu přispěli k tomu,     

aby česká pomoc, kterou posíláme do chudších, rozvojových zemí, byla smysluplná a efektivní.

 Tak to bylo, děti, moje první setkání s Afrikou. Nebylo zdaleka poslední, ale o těch dalších 

si možná řekneme někdy později, až budete větší.

 Řada lidí by se dodnes bála do Afriky jet. Měli by strach z divokých šelem, z hadů, případně 

z „divochů“, kteří je rozsekají mačetou. Všechno se to může stát, ale je to asi stejně pravděpodobné, jako 

že vám doma spadne strop na hlavu. Jestli jsem měl z něčeho v Africe obavy, tak to byla silniční doprava. 

Auta byla a stále jsou v mizerném technickém stavu, místo pěti lidí jich v osobním voze jede klidně osm. 

Řidiči si pustí africkou rytmickou hudbu a jedou jak šílení. I přes vesnice jsme běžně jezdili devadesátkou, 

a já jen trnul, abychom někoho nezabili. Nějaký čas po mé návštěvě jsem se dozvěděl, že organizátor 

konference, sympatický učitel místní univerzity, už nežije. Zemřel při autonehodě.

 Máme v sobě hluboce zakódovaný strach z věcí, které naše předky po desetitisíce let 

ohrožovaly na zdraví i na životě – bojíme se infekčních nemocí, divokých zvířat, nebezpečných lupičů. 

Ale zatím jsme si nestačili uvědomit, že dnes je největším „zabijákem“ automobilová doprava. Platí to  

i v naší zemi, ročně u nás na silnicích zahyne přibližně 700 lidí. Ještě více to ale platí v rozvojových 

zemích. Až tam jednou sami pojedete, dávejte si právě na toto nebezpečí pozor.
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Velká příkopová propadlina Západ slunce v Africe

Král zvířat 

v národním parku Masai Mara

Lví snídaně
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socha Krista Vykupitele
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Po návštěvě Asie a Afriky jsem toužil navštívit i třetí rozvojový region, Latinskou Ameriku. Splnilo se  

mi to v roce 1997, kdy jsem byl pozván na konferenci o životním prostředí a rozvoji do brazilského  

Ria de Janeira. Od té doby jsem byl v jižní a střední Americe několikrát a z rozvojových regionů je to ten, 

kde se cítím nejlépe. Snad proto, že je znát, jak je to na rozdíl od Evropy stále ještě kontinent mladý, 

vitální, plný radosti ze života. Přitom právě zde, bohužel, jsou největší sociální rozdíly, největší propast 

mezi úzkou vrstvou velmi bohatých lidí a masou velmi chudých lidí, žijících v chudinských čtvrtích,  

v tzv. favelách.

 Rio je nádherné město s deseti milióny obyvatel. Přesněji, je to město umístěné v pře-

krásném přírodním prostředí, na pobřeží Atlantického oceánu a obklopené horami s bujnou tropickou 

vegetací. Asi znáte čtyřicet metrů vysokou sochu Krista Spasitele, která se tyčí 710 metrů nad městem, 

na vrcholu zvaném Corcovado (Hrbáč). Má ruce široce rozpažené, ale snad by je měl mít raději složené 

na hrudi. Město návštěvníky vítá, ale řada z nich odjíždí okradena. Známý český fotograf byl během 

tří dnů dvakrát okraden a zbaven všeho vybavení. Kamarád Mikuláš Huba ze Slovenska se šel jenom 

na chvíli projít po slavné pláži Copacabana a za bílého dne přišel o vše, co měl u sebe. Když se  

v roce 1992 konala v Riu konference OSN o udržitelném rozvoji, tzv. Summit Země, nasadila policie na 

ochranu účastníků obrněné transportéry.

Světopis - Probouzející se kontinent (Brazílie)
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 Na druhou stranu vidíte, jak místní, děti i dospělí, hrají na pláži fotbal či volejbal a užívají 

si přítomného okamžiku. Snad jako nikde jinde na světě se zde velmi těsně stýkají dva světy – svět 

bohatých blízko moře a svět chudých ve favelách, které se šplhají po příkrých svazích okolních kopců. 

Zde vládnou překupníci drog a organizovaný zločin, v noci se do některých míst bojí vstoupit i policisté. 

Rio de Janeiro je takový vyostřený obraz stavu celé Latinské Ameriky. Existují i větší města jako třeba 

osmnáctimiliónové Sao Paulo nebo dvacetimiliónové Mexiko City. Existují chudší státy jako Haiti nebo 

Bolívie, ale Rio a Brazílie mohou být směle reprezentanty celého kontinentu.

 Je jedna věc, která by této zemi i celému regionu velmi pomohla – pozemková reforma.  

Tzv. latifundisté vlastní obrovské množství úrodné půdy, na druhou stranu existují milióny lidí bez jakékoliv 

půdy. Bohatí se svého majetku dobrovolně nevzdají a napětí pak narůstá. Možná i z tohoto důvodu zde  

v minulosti proběhlo tolik revolucí a vládlo tolik diktatur. Možná i proto je pro chudé dodnes komunistická 

Kuba zemí, ke které obdivně vzhlížejí, a Venezuela či Bolívie se snaží budovat „socialismus pro 21. století“.

 Brazílie má největší tropický prales na světě – Amazonský tropický deštný prales. Bohužel 

už je asi polovina plochy vykácena kvůli těžbě surovin a vypálena kvůli nové zemědělské půdě. Nenavštívil 

jsem jej, ale byl jsem v atlantickém deštném lese na východním pobřeží, v národním parku Estadual 

Marumbi. Ten je dokonce starší a bohatší na druhové složení rostlin a živočichů než Amazonský prales.  

A je také více ohrožený. Když jedete vlakem směrem k pobřeží, zdají se vám lesy nekonečné, ale  

pravdou je, že v době mé návštěvy už bylo 90 % původní rozlohy lesa vykáceno nebo vypáleno. Je to 

veliká škoda, protože v tropech se les neobnovuje jako třeba v Evropě, jeho ztráta je nevratná. Nebo 

přesněji – jeho obnova by trvala stovky let.

 Nedaleko od národního parku Estadual Marumbi se nachází miliónové město Curitiba.  

Na brazilské a latinskoamerické poměry to není žádná výjimečná velikost. Ale i takové město spotřebuje 

den co den přibližně 400 tisíc tun vody, 2000 tun potravin a „vyrobí“ 2000 tun odpadů. Přesto je Curitiba 

jakousi „laboratoří“, pokusem, jak by i ve velkých městech mohl být život obyvatel kvalitní, příjemný  

a dlouhodobě udržitelný. Nachází se tu rozsáhlé pěší zóny, kam auta nesmějí, a prostor tedy opět  

patří lidem – jsou zde kavárny, hřiště, městská zeleň. Je tu rozvinutý tzv. „rychlý dopravní systém“, kdy městské 
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autobusy mají na silnicích vyčleněny samostatné jízdní pruhy, a doprava je tak rychlá a pohodlná. Na rozdíl  

od aut, kdy občas uvíznete v dopravní zácpě.

 Chudí jsou tu samozřejmě také, ale neviděl jsem rozsáhlé chudinské čtvrti, jako třeba v Riu 

nebo v Sao Paulu. Město organizovalo „Programy prodeje smetí“. Malé dodávky vyjížděly do chudších 

oblastí a zazvonily na zvon. Místní obyvatelé pak přicházeli s pytli odpadků a vyměňovali je za lístky  

na potraviny. Za šedesát kilogramů odpadu dostali poukázky na jídlo, které by mělo jednomu člověku 

stačit na měsíc. Někdo by nad tímto jednoduchým projektem mohl ohrnovat nos. Jenže na rozdíl  

od mnoha moderních technologií a dalších vymožeností tento jednoduchý přístup fungoval spolehlivě. 

Chudí dostali najíst, museli za to však udělat nějakou práci a město zůstávalo čisté, bez odpadků.

 Pokud to srovnám, řekl bych, že Rio je pro cizího návštěvníka velmi atraktivní (pokud má  

to štěstí a není okraden), Curitiba je však velmi inspirativní.

 Brazílie je pátou největší a nejlidnatější zemí světa, má přibližně 200 miliónů obyvatel. Neměl 

jsem proto ani ambice, ani šanci ji důkladně poznat. Ale než si budeme vyprávět o jiných zajímavých 

místech naší planety, musím se ještě zmínit o jednom z přírodních divů světa, o vodopádech Iguacu  

na řece Paraná, na hranici mezi Brazílií a Argentinou.

 Není to jeden vodopád, ale obří soustava 275 vodopádů, rozprostírajících se v délce  

2,7 kilometrů s převýšením až 82 metrů. Společně s Viktoriinými vodopády v Africe a Niagarskými 

vodopády v Severní Americe jsou to nejvelkolepější a nejúchvatnější vodopády. V průměru zde 

protéká 1746 metrů krychlových za vteřinu, což je srovnatelné s evropským Dunajem pod Bratislavou.  

V období dešťů zde ale protéká až 12 000 metrů krychlových vody za vteřinu a pak je masa padající 

vody dechberoucí. Nejznámější část vodopádů je na argentinské straně. Kvůli pohledu do „Ďáblova 

hrdla“ (Garganta del Diablo) jsme se slovenským kolegou Petrem Mederlym přejeli na argentinskou 

stranu. Abychom viděli zblízka tento 700 metrů dlouhý, 150 metrů široký a 82 metrů vysoký 

stupňovitý vodopád. Když u takového zázraku přírody stojíte, je vám jasné, že ani nejlepší fotograf 

na světě, ani nejgeniálnější malíř nemohou zachytit velkolepost a krásu přírody, která je kolem nás 

a kterou jsme dostali darem.
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 Nedokážu to rozumově zdůvodnit, ale kdybych během svého života musel opustit Evropu 

a žít jinde, vybral bych si, přes všechny problémy, které tam jsou, za svůj nový domov Jižní Ameriku. 

Kromě životního elánu a radosti ze života zde mají lidé něco, co se postupně v nejrozvinutějších 

zemích vytrácí – cíl svou zemi a svoji společnost vybudovat, zlepšit. Možná tady v Evropě máme jeden 

problém – vybudovali jsme konzumní ráj (který, mimochodem, nepotrvá věčně), ale nevíme, co dál.  

O co usilovat, aby to našim životům dalo směr, a hlavně smysl. Mám pocit, jen neurčitý intuitivní 

dojem, že toto je zatím v Latinské Americe možné nalézt a je to asi také to, co mě na ní nejvíce láká, 

proč mi tam bylo dobře a rád jsem se tam vracel.

Vodopády Iguazú

Ďáblovo hrdlo

Sao Paulo
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Pokud už jsme v Latinské Americe, měli bychom se také podívat do tropické zahrady, do Karibiku. Když 

Kryštof Kolumbus přistál 6. prosince 1492 na ostrově Hispaniola, nazval jej „rájem na zemi“. Byl jsem  

v západní části ostrova, na Haiti, celkem čtyřikrát, a dnes to ráj rozhodně není. Východní část ostrova, 

kde leží Dominikánská republika, je v podstatně lepším stavu. Ale Haiti, to je smutný a poučný příběh 

dnes prakticky zhrouceného státu.

 Příběh ostrova Hispaniola začíná už někdy před 3500 lety, kdy skupina obyvatel z dnešní 

východní Venezuely dorazila na člunech na ostrov a zabydlela jej. Byli to indiáni nazývaní Taínos a v době 

příchodu Kryštofa Kolumba jich na ostrovech žilo přibližně 400 tisíc.

 Španělští dobyvatelé si je svými zbraněmi celkem snadno podrobili a začali je využívat  

v dolech na zlato, stříbro a měď a také na plantážích cukrové třtiny. Tak těžkou práci nebyli indiáni schopni 

vydržet a umírali. V roce 1519, pouhých 27 let po objevení ostrova, zůstaly z téměř půl miliónu lidí pouhé 

tři tisíce! Dodnes bychom měli pociťovat stud nad tím, co jsme indiánům provedli. A netýká se to jen 

ostrova Hispaniola, ale celého amerického kontinentu.

 Do Karibiku se ve velkém začali dovážet černoši ze západní Afriky, kteří byli fyzicky odolnější. 

V roce 1697 se ostrov rozdělil na východní část, patřící Španělsku a na západní, francouzskou část.

 V letech 1791–1803 se černoši vzbouřili a západní část ostrova, dnešní Haiti, získala 

1. ledna 1804 samostatnost. Byl to obrovský úspěch, protože otroci dokázali udolat dobře vycvičené  
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a disciplinované vojáky Napoleonovy armády. Haiti se stalo první černošskou republikou a zrušilo otroctví  

o šedesát let dříve než Spojené státy. Vlajka Haiti je modro-červená a vznikla tak, že Haiťané z francouzské 

trikolóry prostě odtrhli bílý pruh, což symbolizovalo jejich osvobození od nadvlády bílých otrokářů.

 Novou republiku však od počátku pronásledovaly problémy a nepokoje. Jen mezi lety 

1843–1915 se ve vedení země vystřídalo 22 hlav státu a jen jeden celý svůj mandát úspěšně dokončil.

 Ve druhé polovině 20. století vládl dlouhých 14 let diktátor Francois Duvalier. U moci se 

držel díky zvláštnímu „koktejlu“ nacionalismu, rasismu namířeného proti bělochům a také náboženství 

vúdú, což je směs animistického náboženství, které si černoši přivezli ze západní Afriky, a křesťanství. 

Je smutné, že dnes hodně Haiťanů vzpomíná na Duvaliera jako na člověka, který aspoň na Haiti dokázal 

udržet pořádek a stabilitu.

 V 90. letech 20. století se stal prezidentem katolický kněz Jean-Bertrand Aristide. 

Tento charizmatický mladý muž působil v nejchudší části hlavního města Port-au-Prince, ve slumu 

nazývaném „Sluneční město“. K překvapení mnohých se rozhodl kandidovat na prezidenta země a 

k úžasu všech vyhrál. S tím se však nesmířily místní elity, zejména armáda. Ta provedla po půl roce 

krvavý puč, při kterém zahynuly dva tisíce lidí a Aristide musel uprchnout do Venezuely.

 Organizace spojených národů uvalila na Haiti ropné embargo, ale účinky byly více 

než pochybné. Nafta a benzín pro bohaté se pašovaly z Dominikánské republiky a chudí se vrhli 

na jediný dostupný zdroj energie na topení a vaření – na dřevo. Dnes jsou na Haiti pouze dvě  

či tři procenta původní rozlohy lesů. Navíc, protože Haiti znamená v původním indiánském jazyce 

„zemi hor“, byla obnažená půda ze svahů dešti splavena a velké části země už tak asi navždy 

zůstanou neúrodné.

 Aristide se stal prezidentem ještě jednou, v roce 2001. Jenže začal vršit chybu za chybou. 

Jako pomstu za vojenský puč rozpustil armádu, a poštval si tak proti sobě několik tisíc vzdělaných  

a disciplinovaných lidí. Armádu neměl, policii nevěřil, tak si na ochranu svého prezidentského sídla 

najal soukromou bezpečnostní agenturu z Kalifornie, které platil velké peníze. To mu na oblibě mezi 

místními obyvateli také nepřidalo. Lidé hladověli, navíc byla země sužována sezónními hurikány  
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a ekonomická situace se nelepšila. V březnu 2004 propukly masové nepokoje a Aristide musel podruhé 

nedobrovolně svoji zemi opustit.

 V lednu 2010 pak Haiti postihlo velké zemětřesení, při kterém v hlavním městě a okolí 

zahynulo více než 250 tisíc lidí. Počet obětí mohl být mnohem nižší, kdyby se například tak strašně 

nešidilo na materiálu při stavbě budov. Domy, zejména školy a další veřejná zařízení, měly otřesy půdy 

vydržet, ale padaly k zemi a v sutinách umíraly tisíce lidí.

 Dodnes nikdo pořádně neví, jak Haiti pomoci, a Haiťané si sami pomoci nedokáží. Jsou 

již více než dvě staletí svobodní, ale privilegium být svobodný nedokázali využít k hospodářskému 

rozvoji země. Viděl jsem desítky kilometrů nádherných písečných pláží, na kterých však nikdo není. 

Turisté nepřijíždějí, protože zde není bezpečno a služby nefungují.

 Na počátku 21. století působil devět let na severozápadě Haiti, v jedné z nejchudších 

oblastí, český misionář Roman Musil. Díky němu, ale také díky mnoha dalším obětavým lidem vykonali 

Češi na tomto vzdáleném a pro nás exotickém ostrově mnoho dobré práce.

 Česká katolická charita adoptovala a na dálku podporuje již stovky dětí, které tak 

mají pravidelnou stravu a mohou chodit do školy. Skupina nadšenců vyvrtala na Haiti desítky 

nových studní s pitnou vodou. Jsou to drobné projekty, jen kapky v moři. Ale moře je přece 

tvořeno spoustou kapek. I když se dnes toto úsilí může zdát bezvýznamné, věřím, že jednou se 

tyto drobné příklady solidarity a pomoci promění v naději na lepší budoucnost Haiťanů. Ta země 

už se asi nestane tropickým rájem jako za časů Kryštofa Kolumba, snad ale bude jednou aspoň 

místem ke slušnému a důstojnému životu.
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Je načase říci si něco o nejmenším světadílu, o Austrálii. Je to vzdálená země, kam se v minulosti lodí 

plavilo řadu týdnů. V případě Austrálie, ale i Nového Zélandu se tak mluvilo o „tyranii vzdálenosti“. Proto 

zde Velká Británie na konci 18. století a v první polovině 19. století zřizovala trestanecké kolonie, těžké 

zločince vyvážela dostatečně daleko od svých břehů.

 Dnes trvá cesta letadlem z Evropy do Austrálie pouhých 22 hodin. Tato země samozřejmě 

už dávno není trestaneckou kolonií, ale jednou z nejrozvinutějších zemí světa, a podle různých průzkumů 

veřejného mínění snad i jednou z nejšťastnějších.

 Austrálie se již před šedesáti milióny lety odtrhla od Antarktidy. Díky tomu zde žije mnoho druhů 

rostlin i živočichů, které se nikde jinde na světě nevyskytují. Určitě jste v zoologické zahradě viděli klokany 

a možná jste aspoň slyšeli tak podivné názvy zvířat, jako je ptakopysk, ježura nebo pták emu. A myslím, 

že jste někde na obrázku určitě viděli roztomilou koalu, což není medvídek, ale vačnatec. To znamená,  

že maminka svá mláďata nosí ve vaku na břiše, podobně jako je tomu u hlodavců. Tento „medvídek 

koala“ (i když jen jako medvídek vypadá) je symbolem Austrálie, přitom byl ale kvůli kožešině člověkem 

téměř vyhuben. Spí až dvacet hodin denně a v noci se krmí listím a kůrou eukalyptů.

 Australané si dnes svoje zvířata i rostliny úzkostlivě chrání, a dobře dělají. Kdysi sem první 

evropští osadníci dovezli králíky. Ti se dostali do volné přírody, a protože neměli přirozené nepřátele, 
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nesmírně se přemnožili. Kvůli králíkům, ale také kvůli divokým psům dingo, kteří napadali ovce, místní 

farmáři postavili napříč Austrálií plot, který je delší než slavná čínská zeď.

 Evropští osadníci nebyli v Austrálii zdaleka první. Dávno před nimi, už někdy před  

50–60 tisíci lety, přišli první obyvatelé přes pevninský most, nebo možná překonali některé úžiny na 

lodích, z jihovýchodní Asie. Dnes těmto domorodcům říkáme Aboridžinci. Je jich už jen asi půl miliónu  

a jen hrstka z nich žije původním způsobem života, tedy v přírodě a na úrovni doby kamenné, bez 

civilizace. Kdekoliv se domorodé skupiny obyvatel střetly s moderní civilizací, vždy to pro ně dopadlo 

špatně. Ať už to bylo v Austrálii, v Africe nebo v Americe. Ještě se o tom později zmíním, až vám řeknu 

něco o životě kanadských Eskymáků, nebo správněji Inuitů.

 Když jsem byl přesně na přelomu 20. a 21. století poprvé a naposledy v Austrálii, nezajímaly 

mě ani tak města, i když třeba známý Opera House v Sydney je krásný, prchal jsem raději do přírody.  

Ta je plná života, zejména na východním pobřeží. Austrálie je v této části pokryta tropickou a subtropickou 

zelení, dál do vnitrozemí je to jedna velká poušť či polopoušť.

 Moc jsem toužil vidět Coober Pedy, slavné naleziště opálů (polodrahokamů). O něm psal 

už před půl stoletím Bohuslav Šnajder v mém oblíbeném cestopise „Tulákem po všech polednících“. 

Dokonce si pronajal na měsíc kus půdy a zkusil štěstí, jestli také nezbohatne. Samozřejmě nic nenašel, 

ale jemu spíše šlo o prožitek z hledání opálů než o zbohatnutí.

 Dodnes každý rok několik lidí najde velký opál a to udržuje „zlatou horečku“ dál při životě. 

Takže v době mé návštěvy polodrahokamy hledaly tři tisíce lidí  45 různých národností. Protože zde ročně 

naprší jen 25 milimetrů srážek, je tu poušť téměř bez vegetace. V létě teploty přesahují i padesát stupňů 

Celsia, v zimě naopak může mrznout. Většina lidí proto bydlí v podzemí, prostě si vybudovali obytné 

místnosti několik metrů pod povrchem. Nevýhoda je, že tam musí pořád svítit, ale velkou výhodou je stálá 

a příjemná teplota kolem 22 stupňů Celsia, v létě i v zimě, bez topení a bez klimatizace.

 Opály jsem nenašel, a vlastně jsem je ani nehledal. Přesto jsem byl šťastný, že jsem něco 

takového viděl. Připomenulo mně to příběhy zlatokopecké horečky na americkém severu, o kterých  

tak krásně psal můj oblíbený spisovatel z dětství, Jack London.
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 Z Coober Pedy jsem si to namířil na možná nejslavnější místo Austrálie, k Ayers Rock,  

podle domorodého názvu ke skále Uluru. Pro domorodce je to posvátné místo, které se tyčí 348 metrů 

nad okolním terénem. Je to úchvatná skála, která na délku měří 3,6 kilometrů. Celou jsem jí obešel a ušel 

jsem tak více než deset kilometrů, což v poledním vedru nebylo úplně snadné. Ale stálo to za to, ten velký 

kámen přitahuje lidi jako magnet.

 Přestože to domorodci nevidí rádi, stejně jako mnoho jiných turistů jsem neodolal a vylezl si 

i nahoru, na skálu. Pak mi bylo několik dní trochu špatně a vůbec netuším proč. Třeba jsem byl vytrestán 

za to, že jsem nebral ohled na domorodce, kteří celou skálu považují za posvátnou, ale kdo ví. Asi o deset 

kilometrů dále jsou neprávem opomíjené skalní útvary Kata Tjuta. Na výšku mají dokonce 546 metrů, 

nejde však o jednu mohutnou skálu, ale seskupení více skalních útvarů.

 Poté už jsem spěchal zpět na východní pobřeží. Projel jsem Alice Springs, město uprostřed 

kontinentu, kde je to do nejbližšího města na jihu (Adelaide) i na severu (Darwin) 1500 kilometrů. Zde 

začaly sezónní deště a bál jsem se, abych se autobusem na východní pobřeží vůbec dostal. Není to 

úplná samozřejmost, jeden můj známý zde „utopil“ auto a byl rád, že se z divočiny dostal živý a zdravý.

 Je dobré mít na paměti, že i dnes je tento kontinent převážně divočina a pustina. Slyšel 

jsem příběh, jak si nějaká dáma vyjela autem jen několik desítek kilometrů za město, do přírody. Bohužel 

zaparkovala auto v trávě a ta se od rozpáleného motoru vzňala, následně začalo hořet celé auto. V něm 

jí zůstalo úplně všechno, včetně bot a telefonu, kterým by si mohla přivolat pomoc. Šla tedy bosá pěšky, 

bez vody, bez jídla, bez klobouku, v denním žáru. Přežila to, ale do civilizace se vrátila polomrtvá.

 Na severovýchodním pobřeží Austrálie jsou pravé tropy – vlhko, vedro, lesy, spousta 

zeleně. A podél pobřeží Velký bariérový útes, největší korálový útes na planetě. Podmořský svět sám  

pro sebe, kypící životem plným barev a nejpodivnějších živočichů. Je dlouhý přes 2000 kilometrů, přesto 

je to křehký a ohrožený svět. Před časem si zde i přes zákaz zkracovala cestu čínská obchodní loď. 

Špatně odhadla hloubku útesu a část jej „rozryla“ svým dnem. Je to příklad lidské bezohlednosti.

 Moje poslední zastávka v přírodě byl Magnetický ostrov. Leží kousek od města Townsville  

a je malý, na délku i na šířku má přibližně sedm kilometrů. Když zde plul v roce 1770 slavný mořeplavec  
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a objevitel kapitán James Cook, „zbláznil“ se mu kompas, který tak už nemohl použít. Za druhé světové 

války se zde Australané připravovali na možný útok japonských vojsk, měli zabránit jejich vylodění na 

pevnině. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo, dnes už tu jsou jen pozůstatky vojenských pevností, postupně 

zarůstající  tropickou vegetací.

 Doufal jsem, že tu spatřím typické australské zvíře – koalu. Ale neměl jsem štěstí, jediné, 

co jsem objevil, byla dopravní značka varující řidiče před jejich výskytem.

 Tak to byl nejvzdálenější kontinent, který jsem navštívil. Od Austrálie na jih už je jenom 

ostrov Tasmánie, pak studený oceán a kdesi za horizontem, o tisíce kilometrů dále leží šestý světadíl, 

ledové království Antarktidy. Moje příští cesty však směřovaly jinam, do obydlenějších a také snadněji 

obyvatelných míst naší planety.

Coober Pedy

Naleziště opálů

Magnetický ostrov nedaleko Townsville

Vyskytuje se zde koala medvídkovitý



Havaj

Sopka Mauna Kea (4200 m.n.m.)
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Kontinenty jsou obrovské, ostrovy jsou podstatně menší. Proto jsem je rád navštěvoval. Jsou přehlednější 

a vzdálenosti, které je třeba překonat, nejsou tak veliké jako třeba na Aljašce nebo na Sibiři. A jsou 

obklopeny mořem či oceánem, což je pro suchozemce také dobrá zpráva.

Havajské ostrovy

Podíváme se dnes krátce na pět ostrovů v různých částech světa. Začneme na Havajských ostrovech. 

Ty tvoří pět větších ostrovů (Kauai, Oahu, Molokai, Lanai a Big Island) a řada menších. Havaj je 

součástí Spojených států amerických, hlavním městem je Honolulu. Zde, v přístavu Pearl Harbor  

7. prosince 1941 Japonci zákeřně napadli Spojené státy, a druhá světová válka se tak rozšířila i do 

Tichomoří. Při útoku zahynulo 2335 amerických vojáků, z toho asi polovina na bitevní lodi Arizona, 

která dostala přímý zásah a po výbuchu muničního skladu se potopila během několika vteřin. Útok 

to byl zdrcující, ale Japonci probudili ekonomického a vojenského obra, který je o čtyři roky později 

srazil na kolena a přinutil ke kapitulaci.

 Potopená loď Arizona je dodnes v přístavu vidět a stále z ní ještě unikají kapky ropy. 

Vytvářejí na hladině pestrobarevná kola, kterým místní říkají „slzy Panny Marie“.

Zivotna ostrovech

Světopis - Život na ostrovech
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 Památník lodi Arizona ročně navštíví 1,5 miliónů turistů, i z toho je vidět, jak je vzpomínka 

na útok na Pearl Harbor stále živá.

 Největším ostrovem je Big Island, velikostí srovnatelný s polovinou Moravy. Je to země 

živlů, ztracená v nekonečném Tichém oceánu. Rádi jsme s manželkou chodili po břehu, pozorovali 

velké vlny dorážející na skály nebo rozlévající se po pobřeží. Vlasy nám cuchal ostrý vítr a pozorovali 

jsme jeden z největších světových aktivních vulkánů, sopku Kilauea. Její boční kráter, domorodci 

nazývaný Pu‘u ‘O‘o, byl v době naší návštěvy velmi aktivní, tak jsme v noci mohli pozorovat fascinující 

obrazy žhavé lávy, valící se po úbočí hory do oceánu. To je moje nejvýznamnější vzpomínka na 

Havaj – nekonečná a vše prostupující hra živlů – ohně, vody a větru.

 A pak jsou tu mé oblíbené hory. Nebo v tomto případě spíše dvě hlavní sopky.  

Mauna Kea, už vyhaslá, má výšku 4200 metrů nad mořem a jsou na ní jedny z nejlepších podmínek  

k pozorování noční oblohy na světě. Manoa Loa je o 40 metrů nižší, ale stále aktivní vulkán.  

Mauna Kea je vlastně nejvyšší horou světa, protože oceán je zde hluboký 5500 metrů. Mezi  

úpatím hory a jejím vrcholem je tedy výškový rozdíl 9700 metrů, Mount Everest v Himálajích  

je o 1200 metrů nižší.

 V zátoce Kealakekua má památník velký mořeplavec a objevitel James Cook. Ten připlul 

na Havaj v roce 1778 jako první běloch, o několik měsíců později zde však byl domorodci zabit.

 Havajské ostrovy leží v tropické oblasti Tichého oceánu a připadáte si zde jako  

v ráji. Díky dlouhodobé izolaci od ostatní pevniny trvající milióny let se zde nachází 8800 unikátních 

druhů rostlin a živočichů, které se jinde na světě nevyskytují. Obrovskou rozmanitost rostlinných  

a živočišných druhů na pevnině i v podmořských korálových útesech doplňuje i rozmanitost kulturní. 

Kromě původních obyvatel, kterých je asi 22 procent, je nejvíce lidí asijského původu, především 

Japonců. Samozřejmě jsou zde také Američané evropského původu. Je tu největší podíl míšenců 

mezi rasami ze všech Spojených států.

Světopis - Život na ostrovech
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Island

Přesuneme se nyní hodně na východ a také na sever. Mezi Severní Amerikou a Evropou, v Atlantickém 

oceánu, těsně pod polárním kruhem se nachází ostrov Island. Leží na rozhraní dvou tzv. litosférických 

desek, severoamerické a euroasijské. Přímo ostrovem prochází 18 000 kilometrů dlouhý Atlantický rift, 

který je vulkanicky velmi aktivní. Třetina lávy na Zemi za posledních tisíc let je islandského původu.

 Tyto dvě litosférické desky se od sebe vzdalují rychlostí asi dvou metrů za lidský život. 

Atlantický oceán se tak zvětšuje a za mnoho miliónů let bude větší než Tichý oceán a vzdálenost mezi 

Evropou a Amerikou bude podstatně větší než dnes.

 Island je o čtvrtinu větší než Česká republika, žije zde ale jen 320 tisíc obyvatel. Většinu 

ostrova tvoří pustina a divočina – lesy, sopky, ledovce, jezera. Island osídlili už před více než tisíci lety 

Norové a také skotští a irští Keltové. Postupně vykáceli lesy a pozemky využívali hlavně pro pastvu ovcí. 

To ale jen urychlilo erozi a ztráty půdy.

 Už na počátku 10. století, někdy kolem roku 930, založil Ingolfur Arnarson nedaleko 

dnešního hlavního města Reykjavíku národní sněm, tzv. Althing, což je vlastně nejstarší evropský 

parlament. Je to přesně v místech, kde prochází Atlantický rift, a kde se tedy, obrazně řečeno, stýká Evropa 

a Severní Amerika. Brzy poté, v letech 999–1000 sněm rozhodl, že Islanďané přijmou křesťanství.

 Island patří mezi nejrozvinutější země světa. To je obdivuhodné, když si uvědomíme,               

v jakých přírodních a klimatických podmínkách se ostrov nachází. Přitom v minulosti to vypadalo úplně 

jinak. V 16. století zde kvůli krutým zimám zemřelo hladem devět tisíc lidí. V 17. a 18. století zde britští  

a španělští piráti přepadávali obchodní lodě a na ostrově nacházeli dočasný úkryt a útočiště. A čas 

od času přicházely přírodní katastrofy způsobené zejména sopečnou činností. Například v roce 1783 

výbuch sopky usmrtil pětinu všech obyvatel. Dnes naopak sopečná a tektonická aktivita Islanďanům 

pomáhá. Jenom z geotermálních zdrojů jsou schopni bohatě pokrýt všechny svoje požadavky na energii. 

Kdybychom dokázali přepravovat lacině elektrickou energii na velké vzdálenosti, mohl by ji Island ve velkém 

vyvážet do Evropy či do Severní Ameriky a být tak novodobým bohatým „Kuvajtem“. Navíc islandská 

divočina za mého života přitahovala stále více turistů, což také přispívalo k tomu, že země bohatla.
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 Když jsem Island v roce 2005 navštívil, byla to v některých ohledech země zajímavá,  

až kuriózní. Žilo zde nejvíce nesezdaných párů na světě (70 procent prvorozených dětí se narodilo mimo 

manželství). Považuji za smutné, když děti nevyrůstají v tradiční rodině, ale místní to asi viděli jinak.

 Na svátky byli vězni běžně posíláni domů, což si můžete dovolit jen na ostrově. Není odtud 

možné utéct a trestanci tedy po svátcích řádně zase nastoupili do výkonu trestu.

 Byla tu povolená dětská práce, když všude jinde na světě se proti ní bojovalo. Nikdo však 

Island nepodezříval, že by děti zneužíval. Naopak, je jen dobře, když už i děti kolem deseti let třeba 

pomáhají svému otci s rybolovem a učí se tak pracovat. Jinde v Evropě, bohužel, naopak řada dospělých 

a zdravých lidí zneužívá štědré sociální podpory a pracovat se tak spíše odnaučí.

Světopis - Život na ostrovech
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Korsika

Během našeho putování bychom se aspoň jedenkrát měli podívat také do Evropy, tak to uděláme teď 

a navštívíme Korsiku. Ta se možná některým zeměpisně méně zdatným plete s Kostarikou ve Střední 

Americe, a zní jim tedy dost exoticky. Ale tento ostrov byl a stále je snadno dosažitelný. Stačí jet od 

nás deset hodin do italského Livorna, zde se nalodit a za další čtyři hodiny jste už na Korsice. Ta ale 

nepatří Itálii, nýbrž Francii. Tedy patří i nepatří. Oficiálně patří a je součástí Francie, řada Korsičanů to 

ale vnímá úplně jinak.

 Kvůli odtržení se v minulosti místní obyvatelé uchýlili k teroristickým útokům, i když, na rozdíl 

třeba od islámského terorismu, neútočili na civilisty. Jejich cílem byly policejní stanice a také francouzské 

úřady, obvykle však před výbuchem bomby dopředu varovali, aby bylo možné přítomné evakuovat. 

Možná jsou terorismus a snahy o odtržení jedním z důvodů, proč sem byla umístěna elitní a obávaná 

vojenská jednotka, Cizinecká legie.

 Kdysi jsem měl známého, který v této jednotce sloužil. Bojoval v Africe, ale za nejtěžší 

považoval hašení požárů v horách na Korsice. Ty zde kvůli suchu vznikají poměrně často, jejich likvidace 

v letním úmorném vedru a v nepřístupném terénu prý patřila k tomu nejtěžšímu, co kdy zažil.

 Nejznámějším Korsičanem je Napoleon Bonaparte. Byl to typický Korsičan – hrdý, schopný, 

bojovný. Měl vynikající vojenské schopnosti, ale měl jednu vadu, nedokázal včas ustoupit ani přijmout 

porážku. Když v roce 1812 dobyl Moskvu, byl to zdánlivě triumf, ve skutečnosti však počátek jeho konce. 

Krutá zima zdecimovala jeho vojsko, které už nikdy nenabylo svoji původní sílu, odolnost a sebevědomí. 

Kdyby na zimu ustoupil zpět do Evropy, mohl svá vojska zachránit. Ale dnes, zpětně, se to snadno 

hodnotí. Jak se říká, „po bitvě každý generálem“.

 Po tomto pro něj nešťastném tažení musel ustoupit před dotírajícími nepřátelskými 

vojsky až k Paříži a jeho vlastní lidé jej donutili, aby se vzdal moci. Byl poslán do vcelku komfortního 

vyhnanství na ostrov Elba, který je Korsice, jeho rodišti, na dohled. Po roce však uprchl a podařilo 

se mu znovu získat francouzský trůn. Jenže na něm vydržel pouhé tři měsíce. Pak přišlo známé 

Waterloo nedaleko dnešního Bruselu – místo jeho definitivní porážky. Následně byl převezen  

Světopis - Život na ostrovech
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do vyhnanství na ostrov Svatá Helena v Atlantickém oceánu, kde v jednapadesáti letech zemřel, 

možná v důsledku otravy. 

 Také obyčejní Korsičané častou v minulosti mírali brzy, zejména muži. Na ostrově totiž 

platil zákon vendety, tedy krevní msty. Každou velkou křivdu bylo třeba pomstít, aby čest rodiny zůstala 

zachována. Jenže to jen vedlo k nekonečnému řetězci krvavých odplat. Dodnes jsou korsické hřbitovy 

plné mladých mužů, kteří neskonali přirozenou smrtí.

 Možná se to nezdá, ale tento čtvrtý největší ostrov ve Středomoří má drsné přírodní  

(horské) podmínky a obživa, ať už na polích nebo při rybolovu na moři, byla těžká. Proto jsou i místní 

obyvatelé tvrdí, svérázní a drsní. O tom dobře svědčí i vlajka ostrova – useknutá hlava saracéna 

(muslimského Turka či Araba).

 Dnes není třeba se bát, že by vás někdo připravil o hlavu. Lidé jsou zde velmi přátelští. 

Taková je většinou i příroda, ale je třeba dávat pozor, v horských oblastech je to stále divočina.  

Za krásného slunečného dne jsem si udělal výlet na nejvyšší horu Monte Cinto (2706 m.n.m.). 

Počasí se postupně měnilo k horšímu a z vrcholu jsem sestupoval v mlze. V jednu chvíli jsem ztratil  

orientaci a bylo to pro mne opět připomenutí a poučení, že v horách se lehkovážnost a nepozornost 

nevyplácí. Jak kdysi dávno říkával známý brněnský silák Franta Kocourek, je třeba být „furt ve střehu“.

Srí Lanka

Opustíme blízké Středomoří a podíváme se o kus dále, až do Indického oceánu, na Srí Lanku. 

Leží kousek nad rovníkem a svojí bujnou vegetací připomíná Havaj. Ale není zdaleka tak izolovaná. 

Naopak, nachází se jen malý kousek pod Indií, oddělená úžinou, přes níž se táhne řetěz korálových 

ostrovů zvaný Adamův most. Protože je zde moře velmi mělké, bylo v minulosti možné tento  

48 kilometrů dlouhý „most“ přejít dokonce pěšky. Srí Lanka, až do roku 1972 nazývaná 

Cejlon, tak byla vždy vystavena vlivu obyvatel jižní Indie. A tak se zde stýkají domorodí Sinhálci  
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(v překladu to znamená „lví“) s početnými Tamily z jižní Indie, které kdysi hojně využívali při správě 

ostrova britští kolonisté. 

 Rozepře mezi většinovými Sinhálci a menšinovými Tamily (asi 14 % populace) na severu 

země vedly k dlouhodobému násilnému konfliktu, který odezněl až těsně před mojí návštěvou v roce

2014. Také nábožensky je situace pěkně zamotaná. Sinhálci jsou buddhisté, Tamilové hinduisté, dále 

zde žije asi 7 % muslimů a stejné procento křesťanů, což je dědictví portugalské, holandské a následně 

britské nadvlády.

 Na ostrově žil až do své smrti můj oblíbený britský spisovatel Arthur C. Clark. Nebylo 

mi jasné, proč právě zde, v rozvojové zemi, daleko od Evropy. Po návštěvě ostrova už to vím. Místní 

obyvatelé jsou nesmírně přátelští, pohostinní, vždy usměvaví. Navíc, jestli dnes něco lze nazvat 

tropickým rájem, je to právě tento ostrov, nebo přinejmenším některé jeho části. Neopakovatelným 

zážitkem pro mě a pro manželku byl výstup na Adamovu horu, 2243 metrů vysoký kopec tyčící se  

k nebi. Výhled na okolní tropickou a hornatou krajinu za východu slunce je úchvatný. Ne nadarmo je to 

pro buddhisty posvátné místo, na které každý den vystupují v nočním chladu tisíce poutníků i turistů.

 Podle legendy sem doputoval první člověk, Adam, po vyhnání z ráje. Když viděl tu nádheru, 

myslel si na chvíli, že Bůh svůj trest za hřích zrušil a on je zpět v ráji. Buddhisté zase věří, že zde 

zanechal posvátnou šlépěj Buddha. Jsou to legendy, na jejichž pravdivost bych nesázel, ale to vůbec 

nevadí. Adamova hora, stejně jako celý ostrov a zejména jeho hornatá část, tak typická sytě zelenými 

plantážemi „cejlonského“ čaje, je až nadpozemsky krásná.

 I zde však příroda umí ukázat svoji drsnější tvář. V prosinci 2004 díky zemětřesení  

u břehů Indonésie vznikla vlna tsunami, která se prohnala Indickým oceánem. Udeřila v Thajsku,  

ale také v Indii a na Srí Lance, v menší míře dokonce až v africkém Somálsku. Celkem zahynulo  

250 tisíc lidí, z toho několik desítek tisíc lidí na jižním a východním pobřeží Srí Lanky. Byla to 

velká tragédie a na pomoc tehdy vyjížděly humanitární organizace z celého světa, včetně několika 

českých nevládních organizací. Je přitom smutné, že naprostá většina lidí zemřela zbytečně. Vlna 

oceánem postupuje velmi rychle, několik set kilometrů za hodinu. Přesto tsunami putovala z epicentra 
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na Srí Lanku šest hodin. Kdyby fungovaly varovné systémy a kdyby je lidé brali vážně, mohli utéct  

na nějaké vyvýšené místo nebo do pevné, několikapatrové budovy.

 Ještě deset let po tragédii jsem na pobřeží viděl několik zničených a opuštěných domů. 

Ale život jde dál, rány na duši se postupně zahojí, domy se obnoví a lidé dostanou další šanci být  

ve svém chování prozíravějšími.

Stúpa

Buddhistický chrám

Kálí

Hinduistická bohyně 
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Nový Zéland

Naše putování po ostrovech zakončíme opět v Tichém oceánu, v jižním výběžku Polynésie, na 

Novém Zélandu. Jsou to vlastně dva ostrovy, Severní a Jižní, o celkové rozloze více než trojnásobné  

ve srovnání s Českou republikou. Přitom počet obyvatel není oproti naší zemi ani poloviční.

 Původní obyvatelé, Maorové, zde žijí už více než tisíc let. Pro Evropany ostrovy objevil  

v roce 1642 Abel Tasman (je po něm pojmenován nádherný národní park v severní části jižního 

ostrova). Důkladněji je však prozkoumal až o více než sto let později, v roce 1769, již zmiňovaný 

mořeplavec a objevitel James Cook.

 Nový Zéland, a především jeho Jižní ostrov stále patří spíše divočině, ne lidem. I Nový 

Zéland je, podobně jako Havaj v severním cípu Polynésie, velmi rozvinutou zemí s vysokou životní  

úrovní. Přesto je zde nadvláda přírodních živlů patrná. Na Severním ostrově je to kromě oceánu 

především tektonicky velmi aktivní národní park Tongariro s několika aktivními sopkami, horkými prameny 

a gejzíry. Pokud jste viděli filmové zpracování Tolkienova Pána prstenů, pak hodně scén z filmu se

odehrává právě zde, na Novém Zélandu, a v tomto národním parku. Udělali jsme si s manželkou výlet 

„zemí Mordoru“ z Pána prstenů, ale část cesty byla uzavřena, protože se opět jakási sopka probudila  

k životu. Jižní ostrov je ještě lepší – hory, z nichž nejvyšší vrchol, Mount Cook, se tyčí do výše  

3754 metrů nad mořem. Ledovce na západním pobřeží. Tučňáci, delfíni, tuleni, lvouni a velryby na  

východním pobřeží. A ve vnitrozemí ostrova hory, jezera, divoké řeky plné ryb, lesy nepoznamenané 

lidskou činností.

 Především jsem však byl fascinován fjordy na západním pobřeží. Udělali jsme si výlet  

autem a pak lodí k fjordu Milford Sound. Je to jedna z největších atrakcí Nového Zélandu, jedinou  

nepříjemností jsou zde časté deště a spousty komárů. Podle maorské pověsti stvořil Bůh tuto krásnou zemi 

a dal ji lidem. Když však viděl, jak je krásná a jak jsou lidé šťastni, obával se, že zapomenou na svoji smrtelnost 

a budou se cítit jako bohové. Stvořil proto i komáry, aby lidem tím, jak jim budou „pít krev“, připomínali, 

že jsou smrtelní, a že budou-li se během pozemské pouti chovat dobře a čestně, bude mít život ještě  

další, lepší pokračování na věčnosti.

Světopis - Život na ostrovech
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Stromy na pobřeží tvarované neustále

vanoucím silným větrem



Milford Sound
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 Na ostrovech se mi vždycky, ať to bylo kdekoliv, líbilo. Proto jsme si udělali takovou malou 

cestu kolem světa jen po ostrovech. Čím dál jasněji ale vím, že krásu a kouzlo života na ostrovech stejně 

slovy nevystihnu a nevyjádřím. Nejlepší bude, když nějaké ostrovy sami navštívíte. A pokud to nebude 

Havaj nebo Nový Zéland, nevadí. Mezi moje oblíbené ostrovy patří i malý Rab u chorvatského pobřeží. 

Když byly naše děti malé, jezdili jsme tam často na dovolenou. I to má svoje kouzlo, vracet se vícekrát na 

důvěrně známá místa. Ale o Rabu vám vyprávět nebudu. Je tak blízko, že jej může navštívit každý, bude-li 

chtít. I kdyby tam měl dojet na kole, pokud by v budoucnu už byla ropa (a tím i automobilová doprava) 

příliš drahá.

Maorové, původní obyvatelé jsou nyní

na svém ostrově menšinou
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Od dob, kdy jsem jako středoškolák vylezl na Lomnický štít a jako vysokoškolák jezdil do rumunských 

hor, jsem toužil spatřit hory nejvyšší, Himálaje. A jak už jsem se zmiňoval, sny se často plní. Možná jindy 

a trochu jinak, než jsme si představovali, ale plní.

 Nejdříve jsem během návštěvy Indie viděl vzdálený hlavní hřeben Himálají a byl to úchvatný 

pohled. Pak, o mnoho let později, jsem jel do Indie opět, na setkání Římského klubu, což je skupina lidí, 

která se občas setkává a diskutuje o globálních problémech a možnostech jejich řešení. Využil jsem toho, 

sedl na letadlo a odletěl do Káthmándú, hlavního města Nepálu. Zde jsem si u místní cestovní kanceláře 

Tashi Delek Nepal Treks koupil devítidenní zájezd z Káthmándú do Lhasy, hlavního města Tibetu. Zájezd 

je možná silné slovo. Byla to 800 kilometrů dlouhá cesta autobusem, protínající hlavní hřeben Himálaje  

a pak vnitrozemím Tibetu, až do Lhasy.

 Byl jsem v sedmém nebi. Počasí se vydařilo a my byli kousek od nejvyšší hory světa, 

Mount Everestu. Překonali jsme průsmyky vysoké přes 5000 metrů a viděli tři další osmitisícové hory: 

Cho-Oyu, Sisha Pangmu a Makalu.

 Projížděli jsme zemědělskou oblastí do města Gyantse, ležícího ve výšce 3950 metrů 

nad mořem. Je fascinující, jak lidé v těchto nadmořských výškách dokáží žít a obdělávat půdu. Něco 

podobného jsem viděl jen v jihoamerických Andách, kde místní Indiáni také žijí ve velmi drsných klimatických 

podmínkách, v nadmořské výšce přesahující 4000 metrů.

Na stresesveta
Tibet, Bhútán
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 Tibet byl v roce 1950 obsazen čínskou armádou a dodnes tvoří nárazníkové pásmo mezi 

Čínou a Indií. V roce 1959 se Tibeťané proti čínské okupaci vzbouřili, toto ozbrojené povstání však bylo 

krvavě potlačeno. Čtrnáctý dalajlama odešel do exilu, do indické Dharamsaly, kde pobývá dodnes.

 Tento pozoruhodný duchovní vůdce tibetského lidu začal vládnout v patnácti letech, o devět 

let později pak musel rodný Tibet opustit. Ve svých jedenácti letech se setkal s rakouským horolezcem 

Heinrichem Harrerem, který uprchl v době druhé světové války z Indie, z britského zajateckého tábora, 

do nepřístupného Tibetu. Tam zůstal až do roku 1951 a stal se jedním z dalajlamových domácích učitelů. 

Seznámil jej se západním světem, o mnoho let později se dalajlama na Západ opakovaně vydával a šířil 

buddhistické učení.

 Tibeťané nemají šanci se čínské přesile ubránit a v době mé návštěvy se občas uchylovali 

k drastickým protestům – k sebeobětování formou upálení. V letech 2009 až 2012 si takto vzalo život více 

než šedesát lidí. S čínskou vládou to nehnulo a dál pokračovala v kolonizaci země.

 Když jsem po několika dnech putování drsnou, ale krásnou krajinou přijel do hlavního 

města Lhasy, viděl jsem tam více Číňanů než místních Tibeťanů. Ti naštěstí zůstali ve většině aspoň na 

vesnicích. Tam, do tvrdých životních podmínek, se čínským okupantům moc nechce.

 Jednoznačnou dominantou Lhasy je palác Potála. Je náboženským i administrativním 

centrem Tibetu a dříve byl sídlem dalajlamů. Při prohlídce paláce nevidíte jediný obrázek současného, 

čtrnáctého dalajlamy, turističtí průvodci dokonce nesmí ani zmínit jeho jméno. Je to jak v oblíbených 

dětských knížkách o Harrym Potterovi, kdy se nesmí jméno úhlavního nepřítele Voldemorta říkat nahlas, 

je to ten, „jehož jméno nesmíme ani vyslovit“. Je to hezký důkaz toho, že sebesilnější světská moc, 

zaštítěná obrovskou vojenskou silou, má stejně respekt a často i strach před silou duchovní.

 Byl jsem překvapený a dojatý zbožností tisíců venkovanů – poutníků přicházejících do 

města, ignorujících všudypřítomné čínské vojáky a modlících se v okolí Potály i mnoha dalších pro ně 

posvátných míst.

 Jednou v noci jsem si vylezl na střechu hotelu a uviděl ve svitu měsíce odpočívající 

město,obklopené himálajskými horami. A měl jsem intenzívní pocit, že Tibeťany v budoucnu ještě čeká 
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nějaké důležité poslání. Vzpomněl jsem si na Židy, kteří byli po dva tisíce let vyhnáni ze svého domova, 

a nakonec se vrátili. Od Židů vzešlo křesťanství. Možná i Tibeťané v budoucnu nějak, pro mě zatím 

tajemným způsobem, ovlivní vývoj svého utlačovatele – Číny i celého regionu.

Jihovýchodně od Tibetu se nachází maličké a kdysi tajemné království Bhútánu. Ještě v polovině 

20. století to byla uzavřená buddhistická země žijící ve středověkých poměrech. Území Bhútánu od 

9. století pravděpodobně osídlovaly kmeny, které přicházely z Tibetu.

 V roce 1952 nastoupil po smrti svého otce na trůn osvícený vládce Džigme Dordže 

Wangčhung, který získal vzdělání v Indii a ve Velké Británii. V roce 1953 ustanovil Národní shromáždění, 

v roce 1956 zrušil nevolnictví a v roce 1971 se Bhútán stal členským státem Organizace spojených 

národů. Otevírání se světu začalo.

 Král však zemřel mladý, ve věku 44 let, a na trůn dosedl jeho teprve šestnáctiletý syn 

Džigme Singgja Wangčhung, který v osvícené politice otce pokračoval. Některé věci, které prosadil, mohou  

na svobodomyslné a individualistické Evropany či Američany působit  i kuriózně. Například v roce 2004  

zakázal v celé zemi kouření a prodej tabáku.

 Přišel také s velmi zajímavým návrhem, aby se úspěšnost země neměřila podle ekonomické 

výkonnosti (podle HDP – hrubého domácího produktu), ale podle ukazatele tzv. hrubého národního štěstí, 

který by lépe odrážel kvalitu života a spokojenost obyvatel. Je to jistě zajímavý, buddhistický, nezápadní 

koncept, jak měřit míru úspěšnosti jednotlivých států a komunit. Mám k tomu jedinou výhradu – snad 

můžeme měřit předpoklady ke šťastnému životu (třeba to, jak je člověk zdravý či vzdělaný), ale samotné 

štěstí je věcí individuálního prožitku a vnímání světa, proto asi dost dobře objektivně měřit nelze. Sami jistě 

máte zkušenost, že se někdy cítíte velmi šťastní, ani pořádně nevíte proč, a jindy jste zase smutní, aniž 

byste si uvědomovali přesnou příčinu svého smutku. Ale to pro naše povídání o Bhútánu není podstatné.

 Byl jsem do této krásné, kdysi uzavřené, ale velmi přátelské země pozván dvakrát, v roce 

2004 a pak v roce 2014. I za dobu pouhých deseti let se změnilo hodně.
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 Během své první návštěvy jsem se krátce setkal s korunním princem Džigme Khesarem 

Namgjal Wangčhugem, který se o dva roky později stal králem. Jeho otec učinil velmi odvážný a v historii 

monarchií ojedinělý krok – rozhodl, že se Bhútán po britském vzoru změní z absolutistické monarchie  

(kde má panovník neomezenou moc) na monarchii konstituční (vládne tedy vláda, kontroluje ji parlament 

a král má spíše reprezentativní roli).

 Jeho poddaní z toho nadšení nebyli, protože svého krále milovali, ale museli se 

podřídit. Několik let se připravovala změna ústavy a pak král, ve svých jednapadesáti letech, odstoupil  

a předal zemi synovi. Ten ji změnil na konstituční monarchii a v březnu 2008 se zde konaly první 

demokratické volby.

 Myslím, že to opravdu vyžaduje silnou a vyzrálou osobnost, aby se neomezený panovník 

v nejlepších letech vzdal trůnu a aby král nejen předal svoji moc dobrovolně do rukou parlamentu, ale 

dokonce aby tuto změnu sám inicioval a prosadil.

 Inu, Bhútán je malá, exotická a vzdálená země, ale ledacos se od ní můžeme učit. Například 

to, jak nelpět na moci a světské slávě.
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Během povídání jsme několikrát narazili na skupiny lidí, kteří v době mého cestování ještě stále žili  

z našeho pohledu jednoduchým až primitivním způsobem života. Je to však rychle mizející svět 

a vy už jej neuvidíte. Masajové nebo Křováci v Africe, domorodí obyvatelé Austrálie, nebo Eskymáci  

v kanadské Arktidě, těm všem se život radikálně změnil.

 Měl jsem to štěstí, že jsem díky dobrému příteli z Kanady, arktickému ekologovi Josefu 

Svobodovi mohl navštívit eskymáckou vesnici Baker Lake u stejnojmenného jezera, těsně pod 

polárním kruhem.

 Eskymáci si říkají Inuité, což v překladu znamená „lidé“ (eskymák je naopak mírně hanlivé 

označení pro „pojídače syrového masa“). V Kanadě mají vlastní samosprávu, kde na ploše dvou miliónů 

kilometrů čtverečních žije jen asi 30 tisíc lidí. Je to tedy jedna z nejméně zalidněných oblastí světa.

 Doprava není vůbec snadná, vlastně se tam dá dostat jen letecky malými letadly. Díky 

tomu zde v době mé návštěvy nebyli téměř žádní turisté.

 V červnu 1998 jsme s Josefem Svobodou vyrazili na cestu. Pro něj to byla už třicátá 

návštěva Arktidy. Nejdříve letíme do Winnipegu, pod námi je mraky přikryto obrovské Hořejší jezero.  

A pak už pokračujeme malým vrtulovým letadlem do odlehlých končin Kanady. První zastávkou 

je Churchill na 58. rovnoběžce severní šířky, ale nejdříve musíme přeletět oblast kanadské prérie  

a tajgy. Do Churchillu nevede silnice, jen železnice. Pro nás je zajímavý tím, že má nejvyšší hustotu 

Mezi Eskymáky
Kanadská Arktida
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výskytu ledních medvědů na světě. Ve speciálně upravených autech se za nimi vydávají turistické 

výpravy, takové kanadské safari.

 Lední medvědi jsou doma na zamrzlé vodě. Během zimy se vykrmí tuleni až k prasknutí 

a na jaře, jak let taje, se stahují právě do okolí osady Churchill. Zde se válí na plážích, medvědice rodí 

mláďata. V srpnu už jsou medvědi hladoví, nervózní a nejvíce nebezpeční, čekají jen, až Hudsonův záliv 

zamrzne a oni budou moci opět vyrazit na moře.

 Od Hudsonova zálivu letíme na severozápad, podél Bakerova jezera až k vesnici stejného 

jména na 64. rovnoběžce, ve které žije 1400 obyvatel, převážně Inuitů.

 Před 20 000 lety přišli z Asie do Ameriky přes Beringovu úžinu lidé, kterým dnes říkáme 

Indiáni. Ze severu postupovali na jih, až na území dnešního Chile a Argentiny. Zhruba před 8000 lety 

přišla z Asie další migrační vlna, ze které se vyvinuli Eskymáci. Indiáni je totiž vůbec nepustili směrem na 

jih, pod hranici lesa na 58. rovnoběžce. Jakmile se Eskymáci (resp. Inuité) pokusili dostat do lesa, kde 

byly k životu příznivější podmínky, narazili na obsazená teritoria a byli Indiány vyhubeni. Museli se proto 

přizpůsobit podmínkám, kdy je přes zimu téměř stále tma, teploty se pohybují mezi minus 30 až 40 stupni 

Celsia a obydlím je iglú, dům z ledu.

 Inuité žili donedávna doslova v době kamenné. Přebývali v malých skupinách asi po dvaceti 

až pětadvaceti lidech. Ve větším počtu by pro nedostatek potravy nepřežili. Za zvěří migrovali, lovili 

především jelena karibu. Příroda k nim byla krutá a oni byli krutí k ní, a často i k sobě navzájem. Když muži 

nevystopovali karibu nebo při lovu zahynuli, vyhynul celý klan. Inuité mezi sebou, na rozdíl od Indiánů, 

nebojovali. Všechny síly museli šetřit na boj o přežití s přírodou. Vysokou porodnost řešili tak, že děti  

po narození odkládali na sníh a nechali je zmrznout. Starší lidé, když jim docházely síly a nestačili klanu 

při putování za potravou, úmyslně zůstali pozadu a obě strany věděly, že se vidí naposledy. Ženy musely 

být naprosto podřízeny svým mužům, jinak by prostě nepřežily. Muži o ně často hráli hazardní hry,  

takže buď o manželku přišli, nebo si přivedli nějakou navíc.

 Ke psům se chovali Inuité velmi krutě, a to nejen v minulosti, ale i v době velmi nedávné. 

Dnes už si nikdo nevydržuje deset či dvanáct psů na psí spřežení. Všichni mají sněžné skútry. Přesto 
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si ze zvyku drží aspoň jednoho psa. Ti však žijí za vesnicí, uvázaní po celý rok na řetězech po několika 

metrech od sebe, aby se nervali. Často zůstávají hladoví.

 Zmiňuji to všechno proto, abych vám popsal, jak velmi drsné prostředí vede člověka 

k drsnému až krutému chování vůči svému okolí. Není pravda, že přírodní národy žily v idylickém  

a harmonickém vztahu s přírodou. Okolní přírodu neničili tak jako my, protože k tomu neměli prostředky.

 Běloši přinesli Inuitům, Indiánům a dalším přírodním národům hodně dobrého i hodně 

špatného. Ale cesta zpět není možná. Sami Inuité si to nepřejí a už by toho ani nebyli schopni.  

V tundře by nepřežili. Přešli doslova z doby kamenné do moderní společnosti během několika málo 

generací. Taková změna způsobila kulturní šok, se kterým se ještě nějakou dobu budou vyrovnávat.

 Křesťanští misionáři odvedli v minulosti úžasnou a záslužnou práci. Ještě před šedesáti lety 

někteří z nich kočovali s Eskymáky, sdíleli jejich těžký život, připravovali je postupně na setkání s moderní 

civilizací. Učili je také dělat si zásoby potravy na zimu a v případě těžkého hladovění přivolávali pomoc. 

Dílo misionářů částečně podkopali dobrodruzi – lidé, kteří přišli na Sever s úmyslem zbohatnout, ať už 

lovem zvěře pro kožešinu, hledáním diamantů či jinak. Velký rozvrat přineslo až televizní vysílání. Dnes je  

v každé domácnosti kabelová televize se seriály o obyčejném životě texaských milionářů, s pořady plnými 

násilí a s nekonečnou reklamou na život v konzumním ráji.

 Inuité jsou velmi citliví a dosud málo imunní vůči tomuto balastu. Žijí nesrovnatelně 

komfortněji než před šedesáti lety, a přesto jsou frustrováni, že nikdy nedosáhnou úrovně života  

smetánky v Kalifornii či na Floridě. Proto je dnes mezi nimi mnohem větší počet sebevražd než v dobách, 

kdy v zimě bojovali o holé přežití. Roste kriminalita, především krádeže a násilné činy, což je často 

důsledek alkoholového opojení. 

 Velkým problémem je také kouření, týká se nejen mužů, ale i žen a dospívajících dětí.  

Kvůli kouření, špatné stravě a nedostatku pohybu často vypadají o hodně starší, než ve skutečnosti jsou, 

a umírají předčasně.

 Ještě se chci na chvíli vrátit k mému pobytu v arktické tundře. „Budeš na tundru vzpomínat,“ 

říkal mi Josef Svoboda a já poznávám, že měl pravdu. Tundra má své kouzlo. V rozhledu do krajiny nic 
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nebrání; žádné stromy, ani žádné hory. Nekonečné pláně, které se táhnou tři tisíce kilometrů na západ, 

až ke Skalnatým horám. Krajina je modelovaná a zaoblená ledovcem.

 Tundra však není chudá. V létě všechny byliny rozkvétají a koberce mechů a lišejníků jsou 

obohaceny milióny květů. Dokonale čistý vzduch, nepřítomnost stínu lesních porostů a odraz slunečního 

záření od zbytků sněhových polí způsobí, že se opalujete stejně intenzívně jako někde v subtropech.  

U většiny Inuitů se probudí kočovná krev a vytáhnou se svým stanem do tundry lovit, vařit, žít. Vždyť  

za tři měsíce se dny zkrátí, vše zamrzne a postupně se ponoří do tmy.

 Jediné, co pohodu polárního léta znepříjemňuje, jsou komáři. Především v červenci  

a v srpnu za bezvětrného počasí jsou ty bestie nesnesitelné.

 Josef Svoboda prováděl v době mé návštěvy výzkum zaměřený na sledování důsledků 

globálních klimatických změn na tundru. Už tehdy byl přesvědčen, že nás čekají nemilé proměny, které 

nepůjde v brzké době zastavit. Tornáda, záplavy či sucha na různých místech planety byly už tehdy 

prvními hmatatelnými příznaky klimatických změn.

 Chci vám povědět ještě o dalším projektu, který Josef Svoboda dělal řadu let jaksi „nad 

plán“. Byla jím stavba skleníků pro pěstování zeleniny. Eskymáci byli po tisíciletí lovci a jedli hlavně maso 

a tuk. Přesto dnes rádi v obchodě kupují brambory, ředkvičky, salát a jinou zeleninu i ovoce. To je však 

dost drahé, protože se vše musí dovážet letecky z jihu. Přitom mezi Inuity byla tehdy osmdesátiprocentní 

nezaměstnanost. Josef Svoboda se jim tedy snažil dokázat, že je možné vypěstovat kvalitní zeleninu  

i v arktických podmínkách.

 Postavil malý skleník a každý rok vysázel nejrůznější sazenice, zaléval je a úrodu si pak 

mohli Inuité koncem července zadarmo sklidit. Je to, jak říkal, určitý druh osvěty a „vnitřní rozvojové 

pomoci“, protože Arktida má doopravdy dodnes řadu rysů rozvojové země.

 Jde to však pomalu. I starosta Baker Lake, Eskymák, našemu úsilí se skleníkem pochvalně 

přikyvoval, poté zamručel a řekl: „Inuité jsou lovci, nerýpou se v zemi.“ Přesto Josef věřil, a já jsem také 

o tom dodnes přesvědčen, že jednou se v Arktidě bude zelenina pěstovat. Teplé letní klima a světlo  

po celý den dělají divy.
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 Pokud by se to podařilo, získali by domorodci práci a také trochu více sebedůvěry, že 

jsou schopni být soběstační i v podmínkách moderní civilizace. Inuité během krátké doby přecházejí  

ze způsobu života doby kamenné do moderní společnosti a to není jednoduchý přerod. Nejen pro Inuity, 

ale pro všechny přírodní etnika a kmeny, ať žijí na kterémkoliv kontinentu.

Eskymácké studentky

na praxi jako průvodkyně v muzeu

Profesor Josef Svoboda

a jeho inuitský přítel Mike
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Dostáváme se ke konci našeho vyprávění. Na závěr jsem si nechal setkání s divočinou. Člověk byl po 

většinu svého vývoje lovcem a sběračem plodin. Byl uprostřed přírody neustále, ta mu poskytovala vše  

k životu, ale také jej přírodní síly ohrožovaly. Stačí, abyste zažili větší bouřku na horách, a bude vám  

jasné, co mám na mysli.

 Ze závislosti na přírodních vlivech jsme se snažili vymanit a ve svém bezprostředním okolí 

jsme chtěli vytvořit „přírodu“ dle svých představ – zkrocenou a přehledně uspořádanou.

 V minulosti, hlavně v období renesance (to je doba přibližně mezi 14.–17. stoletím) byla 

v Evropě zdůrazňována pokleslost přírody a potřeba jejího zvelebování. Český filozof Erazim Kohák 

k tomu výstižně říká, že „dohola vykácet divoký les a založit šlechtěnou zahradu je nejušlechtilejším dílem 

renesančního šlechtice“.

 Ještě v době, kdy jsem se narodil, tedy v polovině 20. století, lidé s přírodou bojovali. 

Horolezci „dobývali“ vysoké hory, zemědělci „bojovali“ o úrodu, aby bylo co jíst. Poškozování životního 

prostředí nás netrápilo, naopak, považovali jsme to za znamení průmyslového pokroku. Známý český 

básník, František Hrubín, měl v době mého mládí v čítankách báseň „Továrny na slunci“:

     Z komínů se kouří, slunce oči mhouří.

     Mhuř si oči, mhuř, kdyby se z nich nekouřilo,

     bylo by nám hůř!
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 Během mého života se ale mnohé změnilo. Hodně lidí začalo vědomě, nebo 

intuitivně pociťovat potřebu návratu do přírody, důvěrného kontaktu s ní. A v tomto chci i vás, děti,  

povzbudit. Jednou poznáte, jak moc potřebujete kontakt s přírodou, abyste mohli prožívat hezký  

a naplněný život.

 Ještě jednou zmíním filozofa Erazima Koháka, kterého jsem měl tu čest poznat osobně.

Polovinu svého života, když zde vládli komunisté, strávil v emigraci ve Spojených státech. Byl profesorem 

filozofie na univerzitě v Bostonu. To bylo velmi slušně placené místo. Navzdory tomu se se svojí rodinou 

rozhodl na čas odejít do srubu v lese daleko za městem. Do školy dojížděl. Ve srubu nebyla elektřina, 

topilo se jen dřevem v kamnech. Přesto to považoval za jedno z nejkrásnějších období svého života.

 A ještě jedna zkušenost Erazima Koháka, která se vám bude hodit, až budete mít svoje 

děti. Jeho děti měly ve srubu každé jen jednu hračku, plyšové zvířátko. K tomu si vytvořily silný citový 

vztah a třeba i pozdě v noci šly zkontrolovat, plyšové zvířátko, jestli je přikryté a není mu u vyhasínajících 

kamen zima.

 K jedné či k několika málo hračkám si můžete vytvořit citový vztah, který vás obohatí. 

Rodiče však často dělají chybu, že dětem v dobré vůli nakoupí spoustu hraček. Ony si k nim ale už žádný 

hlubší vztah vytvořit nedokážou.

 Inuité, o kterých jsme si povídali minule, se také chtěli nejprve své závislosti na divočině 

zbavit. Nyní se ale mnozí v létě vracejí do přírody a aspoň pár týdnů nebo měsíců v roce žijí, jako žili jejich 

předkové po staletí a tisíciletí. Tak i my, lidé bohatého a rozvinutého světa, se aspoň občas potřebujeme 

vracet  z našich pohodlných a dokonale zorganizovaných obydlí zpátky, do divočiny. Nebo aspoň do 

přírody, protože v pravé divočině už by většina z nás nepřežila.

 Na počátku 90. let 20. století žil ve Spojených státech jeden mladý muž, jmenoval se 

Christopher McCandless. Vystudoval vysokou školu, práva, ale jen proto, že si to přáli jeho rodiče. Chtěl 

na čas odejít do divočiny a žít jen z toho, co mu dá příroda. Stopem dojel až na Aljašku, do míst, kde 

končí civilizace a začíná divočina. Našel starý opuštěný autobus, ve kterém devět týdnů bydlel. Jenže 

na pobyt ve volné přírodě nebyl připravený. Byl stále více vyhladovělý a oslabený. Rozhodl se 
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proto vrátit do civilizace, ale bylo jaro, období tání a on nedokázal překročit rozvodněnou řeku. Byl 

tak zesláblý, že už si nedokázal nic ulovit a ve svém autobusovém příbytku zahynul. Dva týdny po 

smrti jej našli lovci losů. Protože si celou dobu vedl deník, mohl být jeho příběh literárně zpracován  

a následně i zfilmován.

 Můžete se někdy na ten film podívat, jmenuje se „Útěk do divočiny“. Vyprávím vám tento  

příběh proto, abyste si uvědomili, že by člověk neměl být moc naivní, pak může sobě nebo i druhým 

ublížit. Můžeme toužit po pobytu v divočině, ve volné přírodě, ale měli bychom umět dobře odhadnout 

svoje síly a schopnosti.

 Já, a především moje manželka Helena jsme měli rádi pobyt v přírodě, ale do skutečné 

divočiny jsme se nikdy nevydali. Měli jsme však to štěstí, že jsme se na ni několikrát mohli podívat 

celkem zblízka. V roce 2011 jsme společně se dvěma slovenskými přáteli, Janem a Olgou, vyrazili na 

Aljašku. Pronajali jsme si auto a cestovali po místech, kam se dá po silnici či nezpevněné cestě dostat. 

Spali jsme ve stanu, většinou v kempech, někdy i ve volné přírodě. Nebyl to žádný pobyt v divočině,  

jen dotyk divočiny.

 U nás doma se v lese můžeme cítit bezpečně, žádná divoká zvířata nás neohrožují.  

Na Aljašce je to trochu jiné. Medvědi, ať už je to černý baribal nebo hnědý a mohutnější grizzly,  

jsou silnější a rychlejší než člověk. Lépe také plavou a lépe šplhají na strom, takže před nimi není  

úniku. Běžně si člověka nevšímají a raději se mu vyhnou, ale když jsme chodili na Aljašce po lese, pocit 

nejistoty, a možná i strachu mne neopouštěl. Právě takto nějak se asi dříve v přírodě cítil člověk, dokud 

se nemohl ukrýt za hradbu vymožeností moderní civilizace.

 Nemá smysl, abych se snažil vystihnout kouzlo volné přírody na Aljašce. Třeba se tam 

někdy sami podíváte. A pokud ne, i v Evropě jsou krásná místa, která ještě stále jsou divočinou, nebo 

k ní aspoň mají blízko. Třeba severní části Skandinávie, zejména Norsko, kde máte v menší velikosti 

téměř vše, co na Aljašce, tedy kromě medvědů grizzly.

 Navštívili jsme Chilkootský průsmyk. Když bylo před více než sto lety na Aljašce objeveno 

zlato, vypukla zlatá horečka a tisíce zlatokopů se přes tento průsmyk snažily dostat z přístavu Skagway 
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dále na sever. Stovky lidí a tisíce koní na cestě zahynuly. Nebyli připravení na drsné podmínky divoké 

přírody, zvláště pokud je na cestě zastihla zima.

 U města Valdez jsme si dopřáli drahý, ale překrásný výlet lodí kolem ledovce Columbia  

až k ledovci Metres. Oba končí v moři, podívaná na odlamujíci se kusy ledu padající do moře je 

úchvatná. Viděli jsme velryby, mořské vydry, tuleně a každý z těchto volně žijících živočichů jakoby byl 

ztělesněním radosti ze života, životního elánu.

 Navštívili jsme národní park Denali a viděli možná deset medvědů grizzly. Jeden z nich 

právě hodoval na zbytcích jelena, kterého noc předtím ulovili vlci. Když jsme se vraceli, už jen přežraný 

ležel blaženě v trávě a odpočíval.

 Národnímu parku však především vévodí nejvyšší hora Severní Ameriky, Mount McKinley. 

Měří sice „jen“ 6168 metrů, ale náročnost výstupu je srovnatelná s nejvyššími himálajskými osmi-

tisícovkami. Leží totiž kousek pod polárním kruhem, a navíc blízkost Tichého oceánu činí počasí kolem 

hory nevypočitatelným.

 A pak už jsme se jeli podívat na místo, kam jsem se od mládí toužil dostat, do Dawson 

City, do centra dřívější zlatokopecké horečky. Právě sem mířili dobrodruzi z Chilkootského průsmyku. 

Byl mezi nimi i mladý spisovatel, můj oblíbený Jack London. Ten sice zlato nenašel, ale příběhy, které 

zažil nebo slyšel vyprávět, zvěčnil ve svých slavných knihách o Severu.

 V Dawson City dnes žije tisíc obyvatel, v době zlaté horečky jich tu bylo třicet tisíc. 

Málokdo však opravdu zbohatl. Nechci vás příliš poučovat a byl bych nerad, kdybyste si mě pamatovali 

jako někoho, kdo rád moralizoval, ale vzpomeňte si na Jacka Londona a nechte se jím inspirovat. Zlato 

nenašel a nezbohatl. Přesto jej pobyt na Aljašce nesmírně obohatil o spoustu zajímavých, veselých  

i smutných příběhů. A protože měl dar poutavě psát, předal tyto příběhy a jejich poselství dál, miliónům 

čtenářů. Tak také vám, děti, přeji, abyste v životě hledali a nacházeli, co vás obohatí a učiní šťastnými, 

ale i užitečnými lidmi. Cestování vám to sice nezaručí, ale určitě k tomu může napomoci.
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Od mých narozenin uběhly čtyři měsíce, jaro přecházelo v léto. Dopsal jsem knihu věnovanou vnoučatům 

a kupodivu mi moje děti tvrdily, že se jim vyprávění o světě, jak jsem jej viděl a vnímal, líbí. Dcera Petra se 

opět vrátila z Mexika na letní dovolenou domů, do vlasti. To byla dobrá příležitost zase všechny pozvat 

k nám domů, do Samotišek, na letní setkání. Vše se podařilo zorganizovat a my s manželkou jsme 

se mohli opět radovat z přítomnosti našich dětí a vnoučat. Byl jsem rád, že jim po večerech mohu na 

počítači nebo ze stařičkého diaprojektoru promítat obrázky z cest.

 Navrhl jsem, že bychom si mohli udělat velký výlet. Vnoučata nadšeně souhlasila a možná 

si myslela, že by to mohlo být daleko, do některé ze zemí, o kterých jsem jim vyprávěl. Jenže já měl 

jinou představu.

 Druhý den jsme vyrazili na Vysočinu, do míst mého mládí. Až dodatečně jsem si uvědomil, 

že to byl spíše výlet pro mne než pro naše děti a vnoučata, když jsem se chtěl projít po mně tak důvěrně 

známých místech. Snad nebyli zklamaní, a pokud tomu tak přece jen trochu bylo, nedávali to najevo.

 Ukázal jsem jim zámek ve Velkém Meziříčí, kde jsem se narodil. Ne, nekolovala mi  

v žilách „modrá“ šlechtická krev, jen tam tehdy, v roce 1961, byla porodnice. Zámek stojí na vysoké 

skále, po které jsme jako malí školáci nadšeně lezli. Dokonce tak nadšeně, že jsme ani přes polední 

Světopis - Závěr

Záver



Korsika, západ slunce u Bonifacia





Skotsko, Grampian Mountains





Malá Fatra







211

přestávku nechodili na oběd. Když se to dozvěděl náš učitel, Miroslav Chlouba, výborný člověk, 

pěkně nás seřval.

 Byla to ještě doba, kdy se nebál dát nám, klukům za nějaké provinění pohlavek. Báli jsme 

se jej, ale zároveň jsme ho milovali, protože jsme cítili a věděli, že nás má rád. Založil třeba turistický 

kroužek a každé jaro s námi chodil na výlety, dokud jsme dohromady neušli „sto jarních kilometrů“.  

To nemusel, pro nás bylo důležité, že nám věnoval svůj čas i mimo školu.

 Vyjeli jsme nad město, ke Třem křížům, odkud je pěkný výhled do okolí, rušený jen 

dálnicí. Ta tam v době mého mládí ještě nebyla.

 Kdysi, když mi starší bratr Zdeněk dovezl z vojny dýmovnici, jsem ji právě pod tímto 

kopcem zapálil a vystrašen z toho, kolik kouře se z ní valí, utekl jsem pryč. Snad tam tehdy dokonce 

přijeli hasiči, ale s jistotou se to už nedozvím.

 Navečer jsem celou početnou rodinu vzal do Kamenné, malé vesničky mezi Tasovem 

a Budišovem u Třebíče. Zde se narodili oba moji rodiče a těsně po mém narození si zde začali stavět 

domek. Jeho dokončení se maminka bohužel nedožila. Já v něm bydlel s otcem od čtrnácti let, sestra 

Jitka i bratr Zdeněk v té době už „vylétli z hnízda“ a jezdili jen na návštěvy.

 Táta se mi v té době snažil ukázat, jak je Vysočina krásná, ale já to nevnímal a zajímal 

mě hlavně fotbal. Myslím, že teď, sám starý, jsem to už konečně pochopil. Avšak rozuměl jsem také 

tomu, že děti, a především vnoučata to nejspíš vůbec nechápou.

 Náš dům je na samotě, za vesnicí, na pokraji lesa. Rozdělali jsme oheň a pekli brambory, 

to malé děti vždycky potěší. Byl jasný den, obloha s občasnými bílými mráčky a nad sousední 

vesnicí, Klementicemi, pomalu zapadalo slunce. Vyšel jsem na okraj lesa a pozoroval, jak rudá koule 

pomalu mizí za horizontem. Ten pohled na rudozlatě zbarvenou, pomalu pohasínající oblohu byl,  

na rozdíl ode mne, stejný před lety i dnes.

 Stmívalo se a já nevnímal, že za mnou potichu přišla moje žena. Jen jsem ucítil její ruku       

a pak hlavu na rameni. Nic neříkala a já také ne. Nebylo třeba. Prožívala se mnou krásné i těžké chvíle 

skoro čtyřicet let.
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 Vrátili jsme se společně k ohni, k dětem. Jak nás uviděly, ztichly. To ticho, jejich 

pozornost, snad nějaké jejich očekávání mne tížilo. Byl bych raději sám uprostřed nich, ještě chvíli jen 

se svými myšlenkami a vzpomínkami. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem si to rozmyslel. Vzpomněl 

jsem si na slova jednoho moudrého muže: „Lidé zapomenou, co jste říkali. Zapomenou dokonce  

i to, co jste udělali. Nikdy však nezapomenou na to, jak se vedle vás cítili.“

Světopis - Závěr



doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Světopis: Letem proměnlivým světem
Odpovědná redaktorka: Kristýna Bátorová

Sazba a technická redakce: Zdeněk Polách, dabraka design

Fotografie: Pavel Nováček, Zdeněk Polách

Návrh a grafické zpracování obálky: Zdeněk Polách

Vydala Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

www.vydavatesltvi.upol.cz, www.e-shop.upol.cz

vup@upol.cz

Vytiskl powerprint s.r.o.

Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha-Suchdol

www.publikace24.cz

1. vydání

Olomouc, 2015

ISBN 978-80-244-4446-8

VUP 2015/0073


