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ÚVODEM

Na počátku třicátých let připravila Tatra do výroby nový vůz Tatra
72. Šlo o pokračování rodiny vzduchem chlazených vozů s podvozkem
tvořeným páteřovou rourou. Tatra 72 byla určena především pro armá-
du. Byl to poměrně malý, ale šestikolový vůz a obě zadní nápravy byly
poháněné. V důsledku
toho bylo auto schopné
projíždět relativně vel-
mi obtížným terénem,
překonávat příkopy
a možnost uvíznutí
v rozbahněném terénu
byla značně nižší.

Dr. Jiří Baum měl
v tu dobu už zkušenost
s dvěma tatřičkami.
V roce 1931 projel spo-
lečně se sochařem Foi-
tem Afriku od severu
k jihu s malou Tatrou
12. Nešlo o sportovní
jízdu v pravém slova
smyslu, nebylo cílem
projet „černý kontinent“ za co nejkratší dobu. Foit se zajímal o africkou
kulturu, zejména z pohledu sochaře a měl zájem se čas od času zdržet na
zajímavých místech, studovat místní památky nebo práci domorodých
sochařů a řezbářů. Dr. Jiří Baum zase jako zoolog sbíral přírodní materiá-
ly, studoval život zvířat a fotografoval přírodu. Jejich styl cestování se
dobře hodil k sobě, auto bylo pro oba především dopravním prostřed-
kem do odlehlých míst a teprve až pak také sportovním nástrojem. 

Oba cestovatelé kladli na tatřičku z dnešního hlediska neuvěřitelné
nároky. Často byl vůz velmi přetížen – sochy mistra Foita nevážily málo!
– a dlouhé úseky jeli s péry sedícími trvale na dorazech. Mnohde bylo
nutné projíždět rozbahněnými úseky, kam by se dnes nikdo bez pohonu
na všechny kola neodvážil. A při přejíždění některých pohoří museli
s přetíženým vozem dlouhé hodiny couvat – zpátečka měla ještě větší
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převod než jednička a nahrazovala jim tak do určité míry terénní pře-
vod... Není mnoho vozů, které by si tohle nechaly líbit. Tatra 12 se svým
vzduchem chlazeným dvouválcovým motorem ale projela celou dlouho
trasu bez jediné poruchy. Jen výfuk, rozbitý a uražený na nekonečných
kilometrech křivolakých cest zůstal někde na trase.

Po návratu použil Dr. Jiří Baum o něco větší a silnější vůz Tatra 54 na
několik větších cest po Evropě. To již cestoval s manželkou Růženou.
Navštívil Skandinávii, Španělsko a dokonce zajeli nakrátko i do Maroka.

I tahle Tatra se po
všech stránkách osvěd-
čila. 

Dr. Jiří Baum byl už
před cestou napříč Af-
rikou zkušený cestova-
tel, měl za sebou dvě
cesty do Afriky, cestu
do USA, cestu do jižní
Ameriky a studijní ces-
tu do Malajska a dneš-
ní Indonésie. V r. 1928
dokončil doktorát na
Karlově Univerzitě
a věnoval se zoologii,
hlavně ornitologii
a arachnologii. Připra-

voval další, ještě významnější cesty a věděl přesně, co potřebuje. Podvo-
zek Tatra 72 byl pro jeho účely ideální.

Nepřekvapuje, že karosárna Uhlík, která upravila už Tatru 12 pro
africkou cestu, dostala další úkol – připravit na podvozku Tatry 72 cesto-
vatelský speciál. Miniaturní obytné auto s kuchyňkou, temnou komorou
a s veškerým potřebným vybavením pro cestovatele – přírodovědce. Tak
vznikl vůz, kterému Baumovi později začali říkat „Miss Australia“.

Baumovi s novou obytnou Tatrou nejprve podnikli zkušební cestu po
Slovensku a pak se vydali na největší a nejvýznamnější ze svých cest - na
cestu kolem světa. Její nejobtížnější část, přejezd z Perthu do Adelaide
přes Nullarbor, je i v dnešní době cesta, která se nebere úplně na lehkou
váhu. Dnes je tam ovšem dobrá asfaltka. V době, kdy to jeli Baumovi
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tam byla jen neurčitá stezka a každý rok se tam odvážilo jen několik má-
lo motoristů. 

Pro ilustraci – velká benzinová pumpa, která dnes stojí u hranic mezi
Jižní Austrálií a Západní Austrálií má na jedné stěně sbírku fotografií, jak
to tam vypadalo v dříve. Fotografie hranice s „Miss Australia“ v popředí,
kterou od nás dostali je jediná, na které není nic, než úzká stezka a primi-
tivní tabulka, připevněná na pokroucený kmen stromku. Všechny ostatní
fotografie byly z pozdější doby!

O tom co Baumovi prožívali na této cestě a o jejich dalších dobro-
družstvích na cestě kolem světa vypráví tato kniha.

Ing. Petr Baum
Melbourne, 24. 4. 2005
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KAPITOLA I.

CESTA LODÍ DO AUSTRÁLIE

Naše dlouhá cesta počala dne 23. prosince 1934 před budovou praž-
ského autoklubu. Předcházely jí dny pilných příprav a stálého spěchu,
který nám ani nepopřál času, abychom měli cestovní horečku. Byl smut-
ný zimní den, když jsme se před Autoklubem naposled loučili s hlouč-
kem přátel, kteří nám přišli přáti šťastnou cestu.

Spěch a rozčilení způsobily, že nám vše připadalo jako film, běžící
nepřístojnou rychlostí – film, který se zpomalil teprve, když jsme Vodič-
kovou ulicí zamířili na plzeňskou silnici.

Pocit klidu, ještě nedávno tak vzácného, mísil se s blaženým očekává-
ním věcí příštích. Před třemi roky vracel jsem se po této silnici s mistrem
Foitem z cesty napříč Afrikou; půjde opět vše tak hladce?

Trochu štěstí budeme potřebovat, abychom projeli bez nehody aus-
tralským zemědílem. Pravda, byli jsme dobře připraveni: tentokráte jsem
měl veliký šestikolový vůz s dvěma rychlostními skříněmi a čtyřmi koly
poháněnými motorem. Karoserie byla tak upravena, že nám mohla slou-
žit za obydlí a laboratoř zároveň. Je to vůz české výroby a jistě nám nese-
lže a tak provedeme s úspěchem své plány a budeme moci poznat zají-
mavou australskou přírodu.

Jsme tedy v dobré náladě a nic nám nevadí, že je sychravo a šero.
V okolí Prahy zdá se den zroben z mlhy a sazí. Míjíme Plzeň a vysoké
haldy u Staňkova vypadají v šeru jako obrovské krtiny. Silnice je opuště-
ná, jen občas auto plaší hejna potulných strnadů nebo kvíčal.

Druhý den projíždíme Bavorskem a Rakouskem. U Seefeldu stoupá
silnice po úzké špatné cestě, pokryté vrstvou čerstvě napadaného sněhu.
Pak zase klesá na několika málo kilometrech s 1200 na 600 metrů. Dole
v nížině šlo to zase lépe a bez nehody dojeli jsme do Innsbrucku.

Třetí den jsme měli na cestě Brennerský průsmyk. Lidé nás strašili, že
je zasněžen a že uvázneme, ale nakonec se ukázalo, že průsmyk nebyl
zdaleka tak nebezpečnou překážkou jako italská celnice. Dvě hodiny tr-
valo, než sepsali všechny náhradní součástky, které jsme vezli, přesto, že
byly výslovně uvedeny v našem karnetu. Konečně nás milostivě propus-
tili a mohli jsme pokračovat v cestě.

Sotva jsme opustili průsmyk, zmizel sníh a počasí bylo teplejší. Silni-
ce většinou klesá a je výborná. Co chvíli jedeme kolem starých hradů,
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které se zdají střežiti cestu do Itálie. Jedeme úzkým údolím a tam, kde se
rozšiřuje, leží Brixen, ve kterém strávil Karel Havlíček poslední léta svého
života. Na noc zastavujeme v Bolzanu. Všude pozorujeme německý ži-
vel, ale Italové vládnou zde pevnou rukou a ani křestní jména obchodní-
ků na návěstích nesmí býti psána německy.

Za Bolzanem počínají již osady, které nesou čistě italský ráz. Místy ve-
de silnice kotlinou a krajina působí dojmem romanticko pochmurným.
Ani Gardské jezero, ke kterému přijíždíme, nevypadá vesele, snad proto,
že je zachmuřený, mlhavý den.

Jeli jsme podle břehu jezera po silnici, která většinou vede tunely, vy-
tesanými skalou. V pravidelných intervalech byla veliká okna, kterými
jsme měli letmý výhled na jezero.

Den jsme zakončili v Brescii, čilém městě, ale s ulicemi tak úzkými,
že není rozdílu mezi chodníkem a jízdní drahou a lidé se pletou mezi au-
ta a auta mezi lid. Tramvaj zabírá celou šířku ulice a co se stane, když
potká auto, nevím.

Cesta do Milána byla ve znamení husté mlhy. Z krajiny jsme viděli
jen velmi málo a většinou jsme jeli poslušně za velkými nákladními auty,
protože předjíždění v husté mlze se příliš podobalo pokusu o sebevraž-
du. Ten den jsme ujeli jen 93 kilometry.

Následujícího dne byla mlha slabší a jízda byla opět zábavou. V Tor-
toně nás zdržel výroční trh, který zaplavil město boudami trhovců
a hustým davem venkovanů. Přijížděli sem podivnými omnibusy, které
vypadaly jako karikatura tramvaje a byly taženy malým koníkem.

Když vystupujeme u cíle, v Janově, z vozu, je naše první myšlenka:
„Zde je teplo!“ Konečně můžeme svléknout kožichy a uklidit je „na pů-
du“, do schránky na střeše vozu. Vytáhneme je až na cestě domů.

Byl to příjemný pocit, že jsme dojeli. Měli jsme již lístky na loď a ty
by byly propadly, kdyby byla loď odjela bez nás. Nesjízdné silnice nebo
porucha na voze byly by tedy velmi nepříjemné.

Zbýval nám ještě jeden den na půdě staré Evropy. V krámě nedaleko
našeho hotelu koupili jsme si obrovské kolo sýra, který nám připadal ide-
ální rezervou pro cestu australským vnitrozemím. S velkou potíží nalezli
jsme pro něj místo ve voze. Pak jsme vyjeli lanovkou na kopec nad měs-
tem, k staré pevnosti, pamětníku slavných dob, kdy Janov byl republi-
kou a měl čestné přízvisko „La Superba“, Hrdá. Zde nebylo již ani stopy
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po zimě a město Janov hluboko pod námi a modré Středozemní moře
svítily v jasných paprscích slunce.

Příští den byl dnem odjezdu z Evropy. Ráno jsme odjeli s vozem
k nedávno vystavenému „Mořskému nádraží“, veliké budově, spojené
s městem mostem. Vedle ní kotvila „naše“ loď Romolo. Bylo ještě brzo,

a tak jsme se ještě
chvíli toulali ulice-
mi města. Bylo
před Novým ro-
kem a na hlavní
ulici hlásaly na
mnohých domech
reklamní nápisy, že
uvnitř je možno vi-
dět za nepatrný
poplatek betlém.
Podle velikých fi-
gur z papírové
hmoty u vchodu
byly to betlémy
v životní velikosti
a máme-li věřiti ná-
věštím, byla „zjeve-
ní pohybována
mechanismem“,
zatím co jinde se
chlubili, že „padá
umělý sníh“.

Kolem páté hodiny odpolední zvedly lodní jeřáby náš vůz do výše
a spustily jej hluboko do lodního skladiště. Měl jsem již několikrát ve
svém životě potěšení vidět, jak se vznáší vůz, na kterém mi tolik záleželo,
na zdánlivě tenkém laně vysoko nad kamenným nábřežím a ještě nikdy
se to u mne neobešlo bez značného urychlení tlukotu srdce. Ta lana jsou
snad pevná, ale přece jen, což kdyby...

Unaveni, ale s blaženým vědomím, že všechno dobře dopadlo, šli
jsme si lehnout do své kabiny. Když loď Romolo zvedla kotvy, byli jsme
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již pohříženi v hluboký spánek a tak jsme zaspali nejen odjezd, ale i pří-
chod roku 1935.

Ráno jsme kotvili u přístavu města Livorno. Spojení s pevninou ob-
starávaly čluny, ale bylo příliš málo času, abychom se podívali do města.
Z paluby parníku viděli jsme pevnost ze šestnáctého století a řadu ne-
vzhledných budov, vroubících starý přístav – Porto Mediceo.

V noci viděli jsme světla osad na ostrově Elbě a druhý den odpoled-
ne zabočil náš parník do veliké zátoky neapolské. Byl poněkud mlhavý
den, vrcholek Vesuvu se ztrácel v mračnech a pohled na Neapol nebyl
tak velkolepý jako jindy. Hejno racků letělo nám vstříc a provázelo nás
do přístavu.

Bylo nutno učinit nákupy na dlouhou cestu a tak nezbylo mnoho ča-
su na procházku. Tentokráte jsme poznali Neapol po té horší stránce.
Z ulic a uliček obchodní čtvrti odnesli jsme si dojem špíny, bídy a nepo-
řádku, a nakonec jsme se vraceli do své kabiny na lodi jako se vrací člo-
věk do svého domova.

Když se loď vyplétala z přístavu, byla již noc. Místo Neapole viděli
jsme na obzoru tisíce světel, která se pak ještě dlouho zrcadlila na obloze.
Pak zmizela a po nich i nečetná světla ostrova Capri.

Když se druhý den vyjasnilo, bylo krásné slunečné počasí. Blížili jsme
se úžině Messinské a na sicilské straně objevil se za řetězem vysokých hor
majestátní vrcholek Etny, pokrytý sněhem. Chvílemi se skryl za bílými
obláčky, podobnými věnečku z kousků vaty. Když jsme se přiblížili,
mohli jsme rozeznat terasovitá políčka, vroubená aloemi, kaktusové hou-
štiny a ve vyšších polohách borové lesíky. Kolem desáté hodiny jsme při-
stáli u nábřeží města Messiny.

Pro člověka, který přijíždí z Itálie, je Messina překvapením. Ze-
mětřesení, které ji roku 1908 zničilo, umožnilo vystavět město nové, do-
cela moderní, s širokými ulicemi, výstavnými domy a širokými náměstí-
mi. Lidé neměli ještě čas zamořit ji staletou špínou. Mnohé veřejné bu-
dovy jsou nedávno vystavěné a radnice dosud ještě není zcela hotova.
Nová zvonice („campanile“), má originální zlacené sochy při jedné stra-
ně, na příklad dvojici andělů, kteří zdánlivě tahají za provazy zvonů,
když se vyzvání, dále velikého zlatého kohouta a jiné.

Jižní Evropu symbolizují v Messině drožky, vetché a špinavé, a pak
pestře omalované vozy, tažené osly a mezky. V přístavě hrají hlavní roli
spřežení velkých statných volů, kteří si vykračují ku podivu rychle. Typy
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lidí jsou nápadně tmavé a zdají se skoro tvořiti přechod k obyvatelům se-
verní Afriky.

Po odjezdu z Messiny zmizela nám pevnina z dohledu a zemi jsme
spatřili až když se nám na obzoru objevily zasněžené vrcholky ostrova
Kréty. Moře bylo neklidné a třetího dne nepříznivé počasí vyvrcholilo
v bouři. Parník Romolo se houpal, vrzal a skřípal na všech místech a ně-
která naše zavazadla vydávala se na pouť po podlaze kabiny. Při obědě
jsme byli sami, až na mladého Švýcara, který jel na Ceylon; bylo třeba
velké pozornosti, aby talíře a vidličky nepadaly se stolu na zem.

Kolem druhé hodiny noční nás probudil nezvyklý ruch na palubě
a když jsme časně ráno vyšli ven, kotvil Romolo nedaleko Port Saidu,
u vjezdu do Suezského průplavu. Po obou stranách se táhla plochá písči-
na bez stromů. Dále na jih leskla se rozlehlá hladina jezera Menzaleh,
podobná moři.

U břehu stály řady velikých naftových nádrží, tvaru plynojemů a naše
loď nabírala z nich zásobu paliva dlouhým potrubím, které plovalo na
sudech. Když jsem dříve jel na východ, nabíral náš parník uhlí a uhelný
prach a mour pronikal do všech prostor naší lodi a v noci nás budil jed-
notvárný zpěv egyptských nosičů. Motorové lodi jsou mnohem čistší
a pohodlnější.

Naši spolucestující objevovali se jeden za druhým na palubě a při po-
hledu na pevninu zapomínali na útrapy mořské nemoci. Po snídani od-
vážela nás motorová lodice do města.

Jako většina afrických měst skládá se i Port Said ze dvou části: z ev-
ropské čtvrti se širokými, asfaltovanými ulicemi a z primitivnější čtvrti
domorodé. Byl však poměrně nedávno založen a tak moderní stránka
převládá. Množství krámů připomíná, že jsme v důležitém přístavě. Ob-
čas se k nám přidružili prodavači „starožitností“, pohlednic a cigaret, ne-
bo kouzelníci, kteří za malý peníz dávali zmizeti a objeviti se na neočeká-
vaných místech citronu, penízi nebo i živým kuřatům. Běda tomu, na
kom poznají, že je nováček a neví si s nimi rady: toho sledují tak dlou-
ho, až konečně nějakou maličkost od nich koupí!

Přístav Port Said je chráněn molem dva a půl kilometru dlouhým. Má
zabránit, aby nebyl zanášen bahnem, které přináší řeka Nil do Středo-
zemního moře.

V poledne nastoupil náš parník cestu Suezským průplavem. Průplav
vypadá jako úzká řeka, tekoucí více méně rovně mezi žlutými břehy. Oba
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jsou smutné a pusté a většinou napravo i nalevo, v Africe i v Asii, vidí-
me poušť. Někdy jsme míjeli slané jezero a zde v mělké vodě stály šiky
růžových plameňáků. Většinou bylo pod mrakem, ale když na chvíli tro-
chu zasvitlo sluníčko, přímo zářili barvou růžovou a šarlatově červenou.
Někdy byli hustě nakupeni a pak vypadalo hejno z dálky jako ostře na-
značená růžová páska.

Plavby Suezským průplavem, který spojil Středozemní moře s Indic-
kým oceánem, je důstojným zahájením cesty orientem. Kraj je ve zname-
ní písku, slunce a osamělých datlových palem na březích průplavu. Mís-
ty táboří na planině
kočovníci a skupina
zamyšlených vel-
bloudů tvoří polo-
kruh kolem nízkých
hnědých stanů.

U El Kantary mí-
jíme železnici, spo-
jující Egypt s Palesti-
nou. El Kantara je
ubohá osada, v níž
nevíme, kde končí
ulice a kde začíná
poušť. Tvoří ji něko-
lik městských do-
mů, malé krámky,
dvě nebo tři drožky
a množství dětí
a koz. Na břehu válí
se svazky ostnatého
drátu, rezavé stroje
a opuštěné polní lo-
komotivy, svědkové úporných bojů Angličanů s Turky za světové války.

Někdy se objevuje na africké straně trochu zeleně a pak zase přistupu-
jí písečné přesypy až k samotnému průplavu. Po břehu vedou silnice
chráněné ploty z rohoží proti písku, unášenému větrem.

Noc zastihla nás ještě v průplavu, ale když druhý den vyšlo slunce,
byli jsme již v Rudém moři. Moře bylo klidné, temně modré barvy, a po
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obou stranách vi-
děli jsme ještě holé
červenavé skály po-
břeží. Za projetí
průplavem zaplati-
la naše loď přes
200.000 našich ko-
run, ale je to přece
jen lacinější, než
objíždět celou Af-
riku!

Cesta Rudým
mořem byla klidná
a příjemná. V tuto
dobu není tu ještě
tak nesnesitelné
horko, jako v létě.
Námořníci zbudo-
vali nám na palubě

z prken a veliké plachty malou plovárnu. Pracoval jsem na své knize
o Malajsku a čas rychle ubíhal.

Jednou přilétla na palubu malá bílá volavka. Brzo zkrotla, přijímala
ochotně kousky ryb, které jsme si vyprosili v lodní kuchyni a zakrátko
byla miláčkem všech. Odvažovala se za námi i do lodního salonu. Pak se
nám zdálo, že mužstvo po ní nějak šilhá a kapitán nám mlsně vyprávěl,
že u nich v Itálii takové ptáky střílí – prý mají maso jako bažant! Zavírali
jsme ji tedy pro jistotu na noc do velké klece pro slepice, a když jsme jed-
nou míjeli veliký ostrov, zaplašili jsme ji a tak snad na ostrově nalezla no-
vý domov.

Jednoho dne projel náš parník „Branou slzí“, úžinou mezi poloostro-
vem Arabským a Afrikou, a navečer připomnělo nám světélkování moře,
že se již blížíme oblasti tropů. Všude, kde se tříštila voda, svítilo pod hla-
dinou magické fialové světlo, a stopa parníku, zvířená lodním šroubem,
svítila oslňující září. Je to krásné, tak krásné, že člověk se snaží zapome-
nou, že je to jen dílo drobných živočichů, kteří obývají moře.

Pak se objevily létající ryby. Z vln se vynořovala celá hejna rybiček
velikosti sardinky, které se s roztaženými ploutvemi vznášely nízko nad
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hladinou jako miniaturní bezmotorová letadla. Někdy zapadly odevzda-
ně do moře, ale jindy se odrazily ještě jednou ocáskem od vody a pokra-
čovaly v letu o několik metrů dále. Kdo ví, jakému nebezpečí hleděly
uniknout.

Jedné noci, dusné a horké, když moře opět světélkovalo fialovým les-
kem, zakotvila naše loď u pobřeží Indie. Teprve ráno, když se rozednilo,
odvážila se přiblížit k pevnině. Nízký břeh byl pokryt hustými řadami
kokosových palem, za kterými se skrývaly domky města Alleppi.

Brzo objevily se veliké domorodé čluny, vybíhající na obou koncích
v ohnuté špičky. Přivážely nám náklad: sta a sta balíků „koiru“, vláken
vyrobených z obalu kokosových ořechů. Dolní palubu ovládali snědí
domorodci, pomáhající při skládání balíků do lodního skladiště. Od pev-
niny přilétali na loď velcí motýli, černí, s nápadnými červenými pruhy.

Kapitán nás nepustil na zemi, vzdálenou asi pět kilometrů, protože si
nebyl jist, kdy odjedeme. Nakládání trvalo velmi dlouho, protože těžce
naloženým člunům dlouho trvalo, než přijely. Domorodci přivezli si na
parník i svého kuchaře, který si rozdělal oheň na kamenech, které si při-
nesl, a připravil jim oběd z rýže a sušených ryb.

Den nato, pozdě večer, přistali jsme v přístavě Colombo, hlavním
městě ostrova Ceylonu. Než nás motorka dovezla na břeh, byla již hod-
ně pokročilá doba noční, ale to nemusí znamenat, že by domorodé krá-
my byly zavřeny. Města v tropech probouzejí se až po západu slunce
k plnému životu. Což teprve Colombo, kde značná část obyvatel žije z
cizinců, díky tomu, že je křižovatkou paroplavebních tratí. Dva nebo tři
parníky vychrlily právě na břeh sta a sta cestujících, kteří po dlouhé týd-
ny neviděli výkladní skříně. Teď naplňují krámy singhalských obchodní-
ků a dychtivě kupují dřevěné hračky z Německa, celuloidové drobnůst-
ky z Japonska a jablonecké zboží, aby měli památku na Ceylon!

Na hlavních třídách snoubí se orient s moderním komfortem a nová
radnice města vypadá jako budova vlády Spojených států ve Washingto-
nu. Zato v drobných uličkách domorodých čtvrtí konstatuje zrak, sluch
a čich jen kouzlo východu. Snědí domorodci, odění v barevné suknice,
sedí před nízkými chatrčemi, a bílé chrámy, střežené sochami hrozivých
příšer, ztrácejí se v záplavě kvetoucích ibišků. Na nábřeží je zase doména
bělochů a měsíční svit oblévá hotel Gall Face u široké asfaltované silnice.
Na druhé straně ji vroubí štíhlé kokosové palmy a pak již přijde světlý pí-
sek pláže, o který se rozbíjejí bíle věnčené vlny příboje.
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Náš parník opustil Colombo ještě téže noci a pak přišly opět dlouhé
dny plavby po širém moři. Byly to dny horka a dusna, které nepovolilo
ani v noci. Den, kdy jsme přejeli rovník a octli se na jižní polokouli, byl
oslaven sváteční večeří, ale zábava se jen těžko rozvíjela, protože každý
jen toužil po chladném větříku. Nikomu z pánů se nechtělo do tance
a tak ochotný kapitán dal zvoniti na poplach a když se objevilo několik
vyděšených a udýchaných lodních důstojníků, představil jim tancechtivé
dámy a ponechal je osudu.

Šestý den po odjezdu z Colomba objevily se na obzoru Kokosové
ostrovy, proslavené jako školský příklad ostrovů korálových. Největší
z nich podobá se obrovskému smaragdovému prstenu, ležícímu na oceá-
nu. Úzký pás souše uzavírá klidnou hladinu laguny sytě modrozelené
barvy. Pod kokosovými palmami na břehu panuje klid a mír, nerušený
od té doby, co zde australské válečné lodi překvapily německý křižník
Emden a potopily jej po krátkém boji.

Před vjezdem do laguny, tam, kde prstenec jezera je přerušen meze-
rou, láme se útok moře vysokými vlnami o úskalí, které tvoří hradbu ko-
lem ostrova. Voda laguny je barvy rozpuštěné skalice a její hladina je
zpestřena ostrůvky, pokrytými kokosovými palmami. V pozadí prosvítá
skupina bílých budov u vysokého stěžně bezdrátové telegrafie. Správce
stanice vede zde velmi opuštěný život.

Uplynulo opět šest dní. Nyní, když jsme se již blížili pevnině vytou-
žené Austrálie, počali jsme býti netrpěliví. Poslední noc většina cestují-
cích nespala a kolem druhé hodiny spatřili jsme dlouhou řadu světel ně-
jaké osady. O páté hodině ranní kotvili jsme asi šest kilometrů od pobře-
ží a na nízkém břehu svítily červeně natřené plechové střechy městečka
Freemantle. Po stranách prostorného zálivu vyčnívala z moře holá skalis-
ka, obsazená šiky černobílých kormoránů. Co nás čeká za přístavní hrází
– podaří se nám náš plán, projet Austrálií od západu k východu?

Když se úplně rozednilo, zvedl Romolo opět kotvu a pomalu pokra-
čoval v cestě do vlastního přístavu na Labutí řece.

V přístavních městech není místa pro romantiku. Je tomu již mnoho
let, co poslední černé labutě opustily ústí řeky, která nese jejich jméno
a na místě kvetoucích mimos a blahovičníku zdobí nyní její břehy ne-
vzhledná skladiště ze dřeva a galvanizovaného plechu. Jsou naplněna vl-
nou a pšenicí, bohatstvím Západní Austrálie.
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První naší starostí bylo osvo-
bodit z lodního skladiště náš vůz,
který měl být naším domovem po
dlouhou dobu cesty na východ.
Byl až úplně u dna lodi a byly to
srdcervoucí chvíle, když se poma-
lu vznášel úzkou šachtou vzhůru
a co chvíli narazil se zlověstným
skřípáním na její stěny. Čekal
jsem, že každým okamžikem vy-
padne ze závěsů a rozbije se dole
na kusy, a raději jsem odešel pryč.
Dopadlo to však dobře a když
jsem se vrátil, stál náš vůz na ka-
menném nábřeží, obklopen da-
vem zvědavců a celkem nepoško-
zen, až na některé maličkosti, jako
ohnutý blatník, trochu promáčk-
lou kapotu a odřený lak na někte-
rých místech.

Nejraději bychom se byli ih-
ned rozjeli kamsi do vnitra, nedo-
čkaví na styk s australskou příro-
dou, která svým rázem má tolik
zajímavého pro každého přírodo-
pisce; ale nebylo to tak lehké. Cel-
níci v přístavu zažili ve své praxi
již mnohá překvapení, ale ještě ni-
kdy se jim nepřihodilo, aby ně-
kdo přijel z ciziny se svým vo-
zem. Nevěděli si rady a tak jim tr-
valo plné čtyři dny, než bylo
rozhodnuto, co se stane, a než vy-
počítali, jak velkou zálohu máme
složit na místo cla. Na základě
mého případu vymohl si později
místní autoklub, že pro příště by-
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ly tyto formality zjednodušeny, a automobilista mohl použíti služeb po-
jišťovny.

Přes tyto potíže byli ostatně úředníci celnice tak ochotní a přívětiví,
že jsme měli spíše dojem návštěvy u přátel, a tak jsme si hned po příjezdu
uvědomili, že jsme v zemi, kde demokracie vládne ještě více, než ve Spo-
jených státech a kde nafoukaný člověk je bílou vránou. Zde jsou si všich-
ni lidé rovni a cizinec má dojem, že je v zemi, kde není boháčů nebo
chudáků – jen střední stav.

Když se ukázalo, že je vyloučeno, abychom vůz ihned dostali, odjeli
jsme do města Perthu, hlavního města státu Západní Austrálie. Je vzdálen
jen asi 16 kilometru a Freemantle je jeho přístavem a téměř i předměstím.
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KAPITOLA II.

PRVNÍ DNY V AUSTRÁLII

První náš dojem, když jsme opustili celnici, bylo horko: strašlivé hor-
ko, které, jak se zdálo, přicházelo ze šedého asfaltu ulic a z červených
střech z vlnitého plechu. Byl únor, v Austrálii nejteplejší měsíc. Bylo za-
potřebí trochu dobré vůle, aby naše nálada tím horkem neutrpěla.

Další dojmy byly již lepší. Najali jsme si auto a nyní jsme ujížděli po
výborné silnici k Perthu. Míjeli jsme úhledné vilky a zelené zahrady, pů-
sobící dojmem čistoty a spokojenosti. Pak sestoupila cesta k břehu Labu-
tí řeky, která u Perthu má ráz jezera. Po levé straně prostíral se na svahu
Králův park, řídký eukalyptový les, ponechaný v původním stavu
a v dálce před námi, na břehu řeky, viděli jsme výstavné budovy obchod-
ního středu města Perthu. Nejhlubší dojem ve mně vyvolal statný peli-
kán. lovící ryby v klidné zátoce řeky; zdálo se mi, že jsem vstoupil do rá-
je přírodopisců.

Podobně jako americká města, dělí se i města australská na dvě části:
obchodní střed s širokými, přímočarými ulicemi, vyhrazený obchodům,
bankám a úřadům, a předměstí, působící dojmem vilových čtvrtí. Ob-
chodní čtvrť je v noci opuštěna.

Dnes má Perth asi 180.000 obyvatel1 i s předměstími, z nichž někte-
rá jsou rozběhnuta daleko do kraje. Jeho historie je zároveň dějinami zla-
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tých dolů ve vnitrozemí, protože rostl zároveň s nimi. Je hlavním měs-
tem státu Západní Austrálie.

Jako většina australských měst je Perth příliš mlád, aby měl historické
památky. Za největší zajímavost se považuje okolnost, že radnici stavěli
trestanci – vznikla v dobách, kdy Austrálie byla trestaneckou kolonií.

V Králově parku (King´s Park) jsou dlouhá stromořadí mladých euka-
lyptů a každý z nich má tabulku se jménem vojáka a stručným sdělením,
kde padl. Každý strom je zasvěcen památce Australana, který zahynul za
světové války daleko od své vlasti. Občané města Perthu zvolili si druh
Eucalyptus ficifolia a právě v době našeho příjezdu kvetla stromořadí ve-

20

Auto a zvědaví australané na hlavní třídě v Perthu.



likými šarlatovými květy. Při pohledu na nádheru kvetoucích stromů by-
la myšlenka na tolik zmařených lidských životů dvojnásob truchlivá.

Jednatel místního autoklubu, pan Zehnder, ujal se naší záležitosti
s ochotou, jakou projevují Australané vůči každému cizinci, a po několi-
ka dnech mohli jsme převézti svůj vůz do Perthu a počíti s přípravami
na první cestu. Potřebovali jsme množství konserv, brokovnici, sekyru,
vak na vodu a množství drobností, kterých si naučíme vážiti teprve v di-
vočině, kde bychom je marně sháněli.

Západní část má zvířenu mnohem zajímavější než ostatní kraje Aust-
rálie, protože má faunu typicky australskou, původní, kdežto na severo-
východě pronikají na území australského kontinentu prvky cizí. Měli
jsme proto v úmyslu podívat se nejdříve trochu do vnitrozemí na zápa-
dě, než nastoupíme vlastní cestu k východu. Když byly skončeny všech-
ny přípravy, rozloučili jsme se s novými přáteli, které jsme v Perthu po-
znali, a nastoupili jsme cestu na sever.
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Když jsme opouštěli město Perth, vycházelo právě slunce, ale horko
a dusno zdálo se skoro nesnesitelné. Brzo ukazoval náš teploměr, umístě-
ný ve voze a chráněný před přímými paprsky slunce, 45 °C. Kolik asi by-
lo na slunci!

Nějakou dobu jsme jeli předměstím, kolem domků napolo ukrytých
v záplavě zeleni a kvetoucích ibišků, bougenvilleích a rudě planoucích
eukalyptů. Pak přišel hustě obydlený kraj, pěstující hlavně mlékařství pro
potřeby hlavního města. Po třiceti kilometrech zůstala dobrá silnice za
námi a drobné vilky a farmy ustoupily krajině, jaká nás pak provázela
skoro po celou dobu našeho cestování po Austrálii. Byla mírně zvlněná,
bez velkých kopců, zarostlá stromy, tvořícími místy řídký les. Převládaly
eukalypty (blahovičníky), s úzkými listy našich vrb a banksie, poseté šiš-
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kami žlutých květů. Někde byly celé skupiny podivných žlutokapů, vy-
padajících, jako by někdo usekl kmen stromu několik metrů nad zemí
a nahoru posadil chomáč trávy. Australané jim říkají „black boy“,2 čer-
noušek, protože jejich kmen, vždy do černa opálený lesními požáry, vy-
padá jako číhající domorodec s vysokou válečnou ozdobou na hlavě.
Smoly těchto stromů používali australští domorodci jako lepidla při vý-
robě zbraní.

Občas jsme zastavovali, abychom sbírali ukázky zdejší zvířeny. Euka-
lypty neshazují na podzim listy, ale kůru, která se loupe ve velkých ku-
sech. Pod napolo odchlíplou kůrou těchto stromů nalézali jsme bohaté
loviště, sta a sta drobných zvířátek, která čekala na příchod večera, aby
opustila svůj útulek. Byli zde brouci nosatci, posázení strašlivými trny,
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velcí štíři a pavouci, které příroda obdařila tělem plochým jako papír, aby
mohli svoji kořist pronásledovati až do těch nejtěsnějších štěrbin.

Sotva jsme zastavili a vylezli z vozu, přepadávala nás hejna much.
Australské mouchy jsou kapitolou pro sebe: pouhé štípání považují asi za
obyčejnou hudlařinu. Lezou nebo pokouší se lézti své oběti do očí, do
nosu nebo do uší a skoro znemožňují každou práci. Kolik ptačích kožek
jsem zkazil při stahování, protože jsem myslil spíše na odhánění dotěr-
ných much než na práci! Proti australským mouchám je proslavená tse
tse afrických stepí roztomilým něžným stvořením.

Pokud jsme jeli, bylo horko snesitelné, ale jakmile jsme zastavili, stou-
pala teplota uvnitř vozu až na 47 °C a náš pojízdný domov měnil se ve
vytopenou výheň. Drobné lístky eukalyptů jsou příliš úzké, aby strom
poskytoval nějaký stín. Na vyvolávání fotografií nebylo ani pomyšlení:
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nedařilo se to ani v Perthu, kde jsem si sehnal led. Želatina obrázků roz-
tála v několika okamžicích...

Přes den se zdálo, že i příroda odpočívá, unavena vedrem. Zelení pa-
pouškové se žlutým obojkem, nepřátelé rolníka i sadaře, ztichli a zmizeli
kdesi v korunách blahovičníků a lahodné flétnovité pískání vrány-hvíz-
dáka naučili jsme se spojovat jen s hodinami ranními a večerními.

Když se po-
malu počaly pro-
dlužovat stíny vy-
sokých blahovič-
níků a slunce jalo
se zapadati, přišla
úleva. Bylo stále
ještě horko, ale
scházely nemilo-
srdné paprsky
slunce. Na tele-
grafních drátech
u silnice počala
se řaditi hejna
drobných ptáčků
a příroda jako by
se probouzela
z těžkých mrá-
kot. Dotěrné
mouchy zmizely
jedna za druhou. Počali jsme chápat, proč savci Austrálie vedou noční ži-
vot.

Ještě než se docela setmělo, objevily se drobné stíny. Hopkovaly nám
přes cestu a sledovaly náš vůz se zájmem z křovisek u cesty. Byla to sta
a sta králíků a zdálo se, že celý kraj jim náleží.3 Písčité svahy u cesty byly
provrtány nesčetnými norami.

Králík je v Austrálii cizincem – přistěhovalcem, který se zde roztahuje
na účet původních obyvatel země. Kdosi přivezl několik párků asi před
osmdesáti lety. Králíci nalezli dobré podmínky a při tom scházeli jejich
nepřátelé, kteří doma, v Evropě, se starali o to, aby se příliš nerozmnoži-
li.
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V naší době obsadily nekonečné miliony těchto nenasytných hlodav-
ců australské vnitrozemí a ubírají pastvu ovcím. Vláda vystavěla tisíce
a tisíce kilometrů drátěných plotů, aby zabránila alespoň šíření králíků
do krajin dosud nezamořených, ale tento boj člověka s králíkem končí
naprostým vítězstvím zvířete a poslední hradba, králičí plot (rabbit proof
fence) na východ od Perthu, dlouhý 1800 kilometrů, byla v posledních
letech dobyta jejich nezlomným náporem. Stačí jen malé nedopatření,
nepatrná mezera, aby alespoň mladý králík prolezl a někdy nemilosrdný
osud nastrčí i nesvědomitého farmáře, který závidí sousedovi, jehož po-
zemek je na druhé straně plotu a je dosud bez králíků.

Rozvoj králíků brzdí jen suchá léta, kdy jich miliony zahynou žízní,
ale dobrý rok jim všechno nahradí. I ta nešťastná krize jim pomáhá, pro-
tože farmáři nemají peníze na nákladné ploty a jiné pomůcky boje proti
králíkům.

Žádná věc není tak špatná, aby neměla i svoji dobrou stránku a v po-
sledních letech množí se v Austrálii hlasy, mluvící ve prospěch králíků.
Vývoz králičích koží a zmrzlého masa stále roste a mnohý nezaměstnaný
je slušně živ lovem králíků a dnes, kdy pšenice tak málo vynáší, je králičí
pečínka často jediným masem, které přijde na stůl zchudlého australské-
ho farmáře.

Ještě než se úplně setmělo, odbočili jsme s cesty mezi stromy. Západ-
ní Austrálie může mít různé nedostatky, ale parkování automobilů nečiní
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obtíží: místa bývá dost! Zatím, co moje manželka připravovala v ku-
chyňce večeři, ukládal jsem přírodniny, které jsme během dne nasbírali.
S nastalou tmou přestala pro nás australská příroda existovat a náš svět
se zúžil v úzkou prostoru vozu, který byl naším domovem.

Po večeři zapsal si každý z nás do svého deníku dojmy posledního
dne. Pak jsme přesunuli horní lůžko, tvořící za dne pohovku, aby stálo
vedle spodního, snesli ložní prádlo z oddělení na střeše a připravili po-
stel. V oknech jsme měli drátěné sítě, ale pro jistotu zavěsili jsme ještě
nad postel moskytovou síť. Unaveni horkem, jízdou po špatné cestě a to-
lika novými dojmy šli jsme spát.

První noc chvíli trvalo, než jsme usnuli. Otevřenými okny táhla se do
vozu vůně australské stepi – vůně, ve které převládal nahořklý dech kve-
toucích eukalyptů. Zde, uprostřed přírody, nebylo tak dusno, jako ve
městě. Z koruny stromu u vyschlého potoka ozývaly se podivné skřeky
a ječení – hlas podivného australského zvířete, podobného kuně, které-
mu kůže, napjatá po stranách těla, umožňuje klouzavý let od stromu ke
stromu.

Ráno se probudila příroda mnohem dříve než my. V koruně blaho-
vičníku, pod kterým jsme tábořili, usadilo se veliké hejno krásných růžo-
vých papoušků, kteří zřejmě rozčileně rokovali o tom, co dělá ten podiv-
ný vůz v jejich okrsku. Křik, štěbetání a rozčilené přebíhání se neustále
stupňovalo, až konečně konference zdála se končiti způsobem u lidí ob-
vyklých: asi půl tuctu papoušků utvořilo jakési komité, které se elegant-
ním letem sneslo na střechu našeho vozu. Drobné krůčky svědčily
o tom, že podrobují naše auto důkladné prohlídce. Neodolal jsem, abych
nevystrčil hlavu oknem a v příštím okamžiku zvedlo se celé hejno
s ohlušujícím křikem a zapadlo na jiný strom v úctyhodné vzdálenosti.

Jejich místo zaujal teď pták, podobný vráně, ale v elegantním černo-
bílém šatě. S větve jen několik metrů od našeho okna počal s vysíláním
ranního koncertu. Znělo to docela lahodně, jako když se někdo učí hráti
na flétnu a umí již tolik, že dovede vyhnouti falešným tónům. Pak slétl
dolů do křoví, kam jsme vyhodili zbytky své večeře a s důstojností uměl-
ce, přijímajícího svůj honorář, vybral si lepší kousky.

Australané říkají tomuto ptáku straka, ačkoliv nemá s naší strakou nic
společného až na trochu podobné zbarvení. Česky se mu říká vrána hvíz-
dák.
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Teď ráno bylo příjemně a použili jsme příležitost, abychom dali tro-
chu svůj vůz do pořádku. Při tom jsme objevili i obrovský sýr koupený
kdysi v Janově a ukrytý pod sedačkou. Dlouhý pobyt ve voze v lodním
skladišti mu zřejmě nesvědčil a tak jsme jej důkladně okrájeli a uschovali
do spižírny.

Ten den jsme cestovali opět celý den pustinou jen řídce obydlenou
a až odpoledne spatřili jsme skupinu výstavných budov na stráni u cesty.
Byla to misijní stanice. Nová Norcie, kousek Španělska na půdě Austrá-
lie.

Kdysi před osmdesáti lety vypravil se španělský kněz Torres do divoči-
ny na sever od Perthu, aby kázal divochům křesťanství. Dva mezkové ne-
sli jeho skrovný majetek a Torres sám vyoral první brázdy na poli nové
misie. Od té doby se mnoho změnilo: na místě ubohé chatrče, ve které
Torres kázal slovo boží, stojí výstavné budovy, kostel a krásná kaple, zdo-
bená cennými obrazy, která je jedinečnou v celé Austrálii. Misie má po-
le, ovocné zahrady a rozsáhlé vinice. Ale ještě něco se změnilo: domo-
rodci, pro které Torres před lety opustil rodné lány Kastilie, vymřeli té-
měř již všichni. Jen několik černochů žije v okolí, a sirotčinec, udržovaný
mnichy, hostí jen chlapečky ze smíšených manželství. Dnes spočívá vý-
znam Nové Norcie hlavně ve střední škole dobré pověsti pro hochy
a dívky bílých osadníků.

Byli bychom si rádi školu prohlédli, ale přišli jsme v nevhodný čas.
Žáci, jejich učitelé a všichni mniši, s opatem v čele, byli na pastvině na
stráni, asi dva kilometry od misie. Byli shromážděni kolem elegantního
červenobílého letadla, kterým se chystal odlétnouti jejich host, lord Sem-
pill.

Lord Sempill je ředitel velké anglické letecké společnosti. Vykonal na
svém letadle cestu z Anglie do Austrálie a nyní letěl domů. Přišli jsme
právě včas, abychom ho ještě zastihli při odletu. S klidem člověka, pro
kterého let z Austrálie do Evropy je všední záležitostí, rozloučil se s mi-
sionáři, zjistil směr větru, aby správně odstartoval proti němu, roztočil vr-
tuli a usedl do pohodlné kabiny svého letadla. Naposled zamával – pak
se letadlo rozjelo po nerovné planině, několikrát poskočilo a již se vzná-
šelo jako třpytivá vážka vysoko na modré obloze. Zamířilo k severu
a každou čtvrt hodinu urazilo více, než padre Torres mohl se svými mez-
ky ujeti za den. 
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Příštího dne
přišla zpráva, že
lord Sempill ne-
doletěl do Car-
narvonu a bouř-
ka, která právě
zuřila, opravňo-
vala předtuchy
nejhorší. Bylo
rozhodnuto vy-
slati záchrannou
výpravu, ale ná-
sledujícího dne
jsme se dovědě-
li, že lord Sem-

pill je živ a zdráv. Když byl překvapen bouřkou, byl právě nad krajinou
pokrytou hustým lesem. Odletěl tedy k pobřeží, přistál na písčině u moře
a celou noc udržoval motor v chodu s letadlem obráceným proti větru,
aby nebylo překoceno. Když bouře přestala, pokračoval v cestě. O něko-
lik dní později došel mu benzin ve vnitrozemí ostrova Jávy, ale až na ta-
to dobrodružství doletěl do Londýna bez nehody.

Španělští misionáři přijali nás velmi přívětivě a měli radost, když se
dověděli, že známe jejich vlast. Musili jsme jim slíbiti, že se u nich na
zpáteční cestě opět zastavíme a svým chovancům nakázali, aby pro nás
nasbírali přírodniny.

V Nové Norcii zůstali jsme dvě noci a pak jsme opět pokračovali
v cestě na severovýchod. Po několik dní jsme jeli krajem, v němž se pěs-
tuje pšenice. Mohli jsme pozorovat, jak osadníci nejdříve docílí odumře-
ní stromů v lese tím, že vykrojí dokola kůru v podobě prstence. Strom
odumře a farmář později, v době sucha, zapálí les a získá tak pozemek
pro svoji pšenici. Dříví zde nemá valné ceny.

Pole se obdělávají ve velkém, obyčejně pomocí traktorů. Každý rolník
žije uprostřed svého pozemku, často mnoho kilometrů od nejbližšího
souseda. Drobné osady jsou obchodními středisky a tvoří je obyčejně ně-
kolik krámků, hotel, pošta, automobilová správkárna a biograf. Hotel ne-
schází ani v malých osadách, protože australské zákony dovolují prodá-
vat lihoviny jen majiteli hotelu. Hospodský pronajímá pokoje tedy jen
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proto, aby učinil zadost zákonu a následek toho je, že australské hotely
co do pohodlí a někdy i čistoty zdaleka se nevyrovnají evropským. Snad
zde působí i povaha Australců, kteří někdy mají trochu sklon k nedba-
losti.

V australském hotelu se obyčejně špatně bydlí a také špatně jí. K obě-
du nesmíme přijít kdykoli, nýbrž jen v přesně stanovenou hodinu a mi-
mo velká města nemáme možnost volby: buď sníme, co nám předložili,
nebo odejdeme po obědě hladoví. Zaplatíme stejně dva a půl šilinku, což
se zdá býti obvyklou cenou oběda. Maso bývá skoro vždy skopové a jako
moučník figuruje puding podobný huspenině, připravený z konservy.
Byli jsme rádi, že jsme nebyli na zdejší hotely odkázáni.

Mezi kořistí těchto prvních dnů vynikala veliká ještěrka, kterou jsme
objevili pod balvanem na břehu vyschlého potoka. Byla zavalitá, s krát-
kým tupým ocáskem a posázená velikými šupinami, jako obrovská šiška.
Dívala se mrzutě, kdo ji to ruší z poledního spánku a nepomýšlela ani na
útěk. Je to druh, kterému se vědecky říká Trachysaurus. Na rozdíl od na-
šich ještěrek živí se rostlinnou stravou.

Upravili jsme jí útulný domov ve veliké bedně ve voze a v krátké do-
bě velmi zkrotla. Zakrátko měli jsme čtyři takové ještěrky, ale zažili jsme
s nimi nepříjemné překvapení, protože později poštovní úřad v Perthu
odmítl je přijmouti, když jsme je chtěli poslati do Prahy. Příliš jsme si na
ně zvykli, abychom je pustili nebo uložili do lihu a tak jsme se s nimi
vozili po Austrálii, až se konečně nad nimi slitoval kapitán italské lodi
a dopravil je do Evropy.
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KAPITOLA III.

VE ZLATÝCH POLÍCH VNITROZEMÍ

Pšeničná oblast Západní Austrálie je žlutou páskou, táhnoucí se od se-
veru k jihu, páskou, kterou bílý přistěhovalec položil mezi řídký les po-
břežního pásma a vyprahlou poušť vnitrozemí. Dnes se tato oblast boha-
tých lánů obilí a evropské civilizace povážlivě tenčí – svět ztratil zájem
na australské pšenici a farmáři trpí bídou.

Pšeničná po-
le a farmářská
městečka, stavě-
ná z galvanizo-
vaného plechu,
zůstaly již dale-
ko za námi. Kra-
jina je ve zname-
ní drobných eu-
k a l y p t o v ý c h
stromů a níz-
kých křovin se
stříbřitě bílým
listím. Cestu
tvoří dvě hlubo-
ké rýhy, které
zde vyjezdily
vozy v době de-
šťů. Jsou tak hlu-
boké, že by-
chom mohli za-

chytiti spodkem vozu a proto jedu koly po jedné straně uprostřed stezky
a po druhé straně uschlou travou, která ji vroubí. Někdy sjíždíme dolů,
projíždíme potokem, dávno již vyschlým a na druhé straně šplháme do
příkrého břehu nahoru. Jednoho dne se dostáváme do krajiny, která ja-
kýmsi zázrakem byla navštívena v tuto neobvyklou dobu deštěm. Pak
přijíždíme občas k místům, kde přes noc vznikly malé tůně, jako klidné
hladiny rybníků. Naštěstí nejsou hluboké a projíždíme je tedy bez neho-
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dy na plný plyn, zatím co voda, čeřená koly, tvoří vysokou fontánu ko-
lem našeho vozu.

Horší jsou místa, kde místo hlubokých kaluží nad pevným podkla-
dem je bezedné bahno. Hromady větví, ještě zelených a rozdrcených ko-
ly auta, vypráví nám o perné práci automobilistů, kteří tu jeli před námi.
Zde se uplatňují nízké převody našeho vozu a čtyři kola, poháněná mo-
torem.

To je kraj, kde běloch není ještě dobyvatelem, nýbrž jen opatrným ná-
vštěvníkem. První párek klokanů hopkuje nám přes cestu. Skáčí pomalu,
rozvážně a na chvíli se zastavují, aby se za námi ohlédli. Zdá se, že se nás
ani nebojí. V příštích dnech jich uvidíme více, někdy i malá hejna. Jejich
kratičké přední nohy jsou vyřazeny, když má klokan naspěch a uhání ob-
rovskými skoky jen po zadních nohách. Vysoké ploty, kterými obehnal
v obydlených končinách australský farmář svůj pozemek, nejsou kloka-
novi překážkou, protože dovede výborně skákat.
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Někdy zahlédneme skupinu emu, australských pštrosů, u cesty. Jsou
bázliví a mají výborný zrak a tak mizí mezi křovinami obyčejně dříve,
než můžeme zastavit. Jsou škodnou, kterou australský venkovan nenávi-
dí. Ubírají ovcím pastvu a při zběsilém útěku často naběhnou střemhlav
na drátěný plot a poškodí jej. Najde-li farmář jednoduché hnízdo pštrosa
emu s krásnými modrozelenými vejci, rozdupe je nemilosrdně všechna.

Tam kde přestává civilizace, začíná království australského domorod-
ce. Nejdříve jsme se setkali se starou domorodkou, která obývala malý
domeček u cesty. Její obydlí bylo kuriozitou, stojící ve znamení automo-
bilismu: bylo zbudováno z plechovek od benzinu. Pokud totiž dostane-
me v odlehlých krajinách benzin, prodává se ve čtyřhranných plechov-
kách po osmnácti litrech. Stěny domku byly zbudovány z plechu těchto
plechovek vyklepaných na plochu. Obývala jej se smečkou psů a větším
počtem dětí nejrůznějších odstínů.

Když jsme se příště setkali s domorodci, byl vliv civilizace již méně
patrný. Byl to tábor, obývaný asi čtyřiceti lidmi. Většinou bydleli v pri-
mitivních přístřešcích, zbudovaných z větví, jen někteří měli jakési stany
z hadrů. Uprostřed ležení visel stažený klokan. Chyběl mu již ocas, oblí-
bená lahůdka domorodců a jediná část klokana, kterou i běloši považují
za jedlou.

Někteří muži uměli několik slov anglicky. Pleť měli černou, ale jejich
rysy nijak nepřipomínaly africké černochy a někteří starší muži měli
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dlouhé šedivé vousy. Krasavci nebyli, alespoň podle našeho měřítka. Při-
jali nás docela přívětivě, boje s bělochy náleží již minulosti.

Jako australská zvířena, tak i australský domorodec je dítětem doby,
která v ostatních dílech světa již dávno minula. Představuje primitivní
typ, jaký obýval naše kraje snad v době lovců mamutů. V odlehlých kra-
jinách Austrálie stojí dosud na úrovni doby kamenné: jeho nástrojem je
dřevěný kyj, kamenný mlat a udice, vyrobená z lastury. Dovede však
rozdělat oheň rychlým otáčením dvou dřívek proti sobě a jeho kmenové
zákony a předpisy jsou kupodivu složité.

K dětem a zvířatům je pln lásky a šetrnosti. Australský divoký pes
dingo není vděčným domácím zvířetem a tak po příchodu bělochů stal
se jeho společníkem pes, přivezený z Evropy. Tábory domorodců jsou
dnes obklopeny zástupy psů a čím je jich více, tím je domorodec šťast-
nější. Jsou pomocníky při lovu, společníky a za chladných nocí ho zahří-
vají svým teplem. Stádo ovcí, které mu bylo svěřeno, opatruje australský
černoch velmi svědomitě.

Austrálie nebyla nikdy hustě obydlena. Chudá příroda nemohla uži-
vit větší počet obyvatel a australský člověk byl nucen nasadit všechnu
svoji vynalézavost, aby nepodlehl v zápase o existenci. Nemůže být vy-
bíravým a na jeho jídelním lístku jsou ještěrky, tučné ponravy brouků te-
saříků a rozličné kořínky a plody. Neustále se toulá z místa na místo. Dří-
ve měly jednotlivé kmeny přesně rozdělená území a kdo vstoupil bez
svolení na území cizí, vydával se nebezpečí smrti.

Australští pštrosi a klokani vymírají a jsou nahrazováni postupně králí-
kem – přistěhovalcem. Podobně i australský černoch rychle vymírá, zatla-
čován bílou rasou. Jeho úpadek počíná uvolněním kmenových svazků,
které dříve byly jeho hlavním vodítkem. Alkohol, nepřirozený způsob ži-
vota v oblastech, kde již nemůže žít volným životem lovce a nemoci, za-
vlečené sem Evropany, vykonají zbytek díla zkázy.

Jsme již v kraji, kde moudrý automobilista pamatuje na vydatnou re-
servu benzinu. Jen v hustě obydlených částech Austrálie vyjde s tím, co
se mu vejde do nádržky. Také konservy se uplatňují; nejen že zde není
příležitost k nákupu, ale vnitrozemí Austrálie je také příliš chudé, aby se
tam běloch mohl živit lovem. Snad bych se zde měl zmínit o našem ob-
rovském sýru, který by snad teď se měl uplatnit. Ale nestalo se: počalo se
z něho líhnouti velké množství malých mušek a tak jsme jej jednou ráno
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vyhodili na místě, kde jsme tábořili. Brzo se k němu sletovaly vrány z ce-
lého sousedství a tak jsme se těšili, že přece jen splnil nějaké poslání.

Díváme-li se se na mapu Aust-
rálie, pozorujeme velké množství
osad a měst a tak by se zdálo, že
krajina je hustě obydlena. Ale tyto
mapy jsou povahy optimistické
a osada, která velikostí odpovídá
prostřední české vesnici, je v Aust-
rálii velikým městem.

Tehdy jsme byli ještě nezkušení
a již dlouho napřed jsme se těšili,
že se blížíme opět městu. Jmeno-
valo se Paynes Find a na mapě by-
lo zakresleno krásným velkým ko-
lečkem. Pro nás znamenalo po-
hodlí, odpočinek, stravu, která

nepocházela z konservy a hlavně koupel. Když se město Paynes Find ob-
jevilo za posledním zákrutem cesty, bylo velkým zklamáním: tvořily je
tři domky z vlnitého plechu. Jedním z nich byl hotel, vypadající jako
malý nepovedený hangár.
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Naše první cesta byla do koupelny. S obdivem pozorujeme umyva-
dlo a kohoutky se studenou a teplou vodou – ztělesněnou civilizaci!
Marně však točíme kohoutky a pan majitel smutně nás poučuje: „Kdepak
tekoucí voda – my musíme jezditi pro vodu s vozem a koňmi třicet pět
kilometrů daleko!“

Oběd je z konservy, ani polévku nevyjímaje a jen jeho cena připomí-
ná nám elegantní hotely velkých měst. Zato můžeme pozorovati zajíma-
vý zdejší obyčej, podle kterého hosté mají povinnost použité talíře a pří-
bory sami odnésti do kuchyně, aby zbytečně nepřidělávali práci. Svůj po-
byt v Paynes Find zkracujeme na čtyřicet minut.

Za Paynes Find začíná rovina, posetá malými kameny, po kterých náš
vůz drkotá na východ. Jen místy jsou skupiny drobných křovin. Je to
poušť, podobná té, která vyplňuje celé to „mrtvé srdce“ Austrálie. Zrcad-
lení vzduchu působí, že se nám zdá, že v dálce se rozkládá klidná hladi-
na velikého jezera, ale hodiny ubíhají a začarované jezero je stále stejně
daleko.

Ve stínu keře u cesty odpočívá varan, veliký ještěr, asi půl druhého
metru dlouhý. Když ho fotografujeme, mžourá jen očima, a protože se
mu nechce ze stínu, raději předstírá, že nás nevidí. Konečně se zvedá
a mrzutě se stěhuje do stínu nejbližšího keře. Má štěstí: je příliš velký,
abychom jej vzali s sebou a nestojíme o jeho maso, na kterém by si do-
morodci rádi pochutnali.

Někdy mizí kamení i drobné křoví a jedeme po rozsáhlé solné pánvi,
která v době, kdy sem zavítá déšť, se stává velikým slaným močálem. Pá-
nev, jíž jedeme, je naznačena na mapě pěkně modrou barvou jako jezero,
ale teď bychom zde marně hledali byť i jen jedinou kapku vody – jediná
voda, na sta kilometrů daleko, je padesát litrů v nádržkách a porůznu
v našem voze. Ale jede se to zde krásně: stezka zmizela a uháníme po
rovné ploše slané pánve na plný plyn.

Po čase objevuje se nízký kopec pravidelného tvaru sopky a u jeho
úbočí svítí stříbrným leskem veliká budova, stavěná z plechu. Je to zlatý
důl.

Australané nám vyprávěli, že Bůh stvořil jejich zemi až na konec. Ne-
měl již dostatek materiálu a tak povstala zem chudá a pustá, bez vyso-
kých hor, bez stinných hájů. Tu se slitoval Stvořitel a přidal ještě Austrá-
lii bohatá ložiska zlata, kterými ozdobil nejpustší části země. Proto je zde
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tolik zlata a proto to zlato je nutno hledati v končinách, kde není nic,
než horko, kamení a kousavé mouchy.

Takovou krajinou jedeme nyní. Má tolik zlata, že zde vzniklo město
na australské poměry dosti velké. Je střediskem zlatokopů, žijících roz-
troušeně v okolí a má krásné jméno Mount Magnet, Magnetová Hora,
podle nevelkého pahorku, který přitahuje magnetickou silou svých zla-
tých polí.

Již z dálky vidíme, jak se střechy osady lesknou na slunci. Skoro jsme
si ji představovali větší a elegantnější. Plán města Mount Magnet je velmi
jednoduchý: až na několik plechových chatrčí, zatoulaných do okolí, se-
stává ze dvou řad domů. Poušť začíná hned za posledním hokynářstvím
a vítr, prohánějící sloupy prachu po rovině, stará se o to, aby vše mělo še-
dožlutou barvu pouště.

Marně hledá oko stopu zeleně – není tu zahrad, až na ubohé náhraž-
ky, zaprášené stromky, zasazené do starých plechovek od benzinu. Jen
uprostřed Hlavní třídy, která alespoň svojí šířkou může soupeřiti s Vác-
lavským náměstím v Praze, je park: napolo uvadlý stromek, uměle udr-
žovaný při životě pečlivě odměřenými dávkami drahocenné vody. Ko-
lem tohoto drahocenného stromu jsou pro pohodlí občanů rozestaveny
lavičky.

V „parku“ je příliš horko a valná většina obyvatel sedí na chodníku po
levé straně ulice. Domy jsou opatřeny podloubím a tak je tu stín – jediný
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stín na sta kilometrů daleko. Lidé mají dosti času, protože je stávka a zla-
tý důl, živitel města Mount Magnet, nepracuje. Až přijde odpoledne
a slunce bude na druhé straně, přestěhují se i občané města na protější
stranu ulice a prosedí tu na okraji chodníku zbytek dne. Dnešek byl krás-
ný, byl to den pestrých zajímavých událostí, protože přijelo divné auto
od jihu a je na co se dívat a pro příští dobu bude o čem mluvit. Možnos-
ti zábavy ve zlatých polích nejsou právě velmi rozmanité.

Je těžko hledat zábavu, když teploměr ukazuje čtyřicet stupňů ve stí-
nu a kolem prostírá se jen poušť. Nejbližší město je několik set kilometrů
daleko. Chatrče, stavěné narychlo z plechu, mění se přes den v ohnivé
výhně a tak dříve nebo později uchyluje se každý do stínu podloubí. Den
se zdá nekonečným a horko roste. Roste i žízeň, kterou je těžko ukojiti
teplou kalnou vodou, ve které se čile prohánějí komáří larvy. Pomalu se
občané zvedají jeden za druhým a než skončí den, sejdou se všichni ve
výčepu hotelu Commercial nebo Grand.

Nikdy jsem neviděl tolik opilých lidí, jako ve zlatých polích a nikdy
jsem nebyl tak ochoten prominout a odpustit. Peníze, které vydělali těž-
kou prací a životem plným odříkání v pustině, musí sloužiti teď k to-
mu, aby mohli alespoň na chvilku zapomenout, že žijí v poušti, kde ne-
ní nic, než zlato, horko a beznadějná nuda.

Občas probouzí se i Mount Magnet ze skleslosti a hlavní třída je plna
života a rozčileného rokování. To bývá v den koňských dostihů, kdy
veškeré obyvatelstvo vytáhne za městečko, k závodišti, označenému plo-
tem z ostnatého drátu. Pak přijedou zlatokopové z okolí na koních
a v rozklepaných fordkách. Každý z nich ví nazpaměť jména i vlastnosti
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koní, kteří budou závodit a je těžko říci, co převládá: zda zájem o ušle-
chtilého koně nebo hráčská vášeň, která nutí všechny, od pokojské v ho-
telu Grand až po polocivilisovaného domorodce, aby utráceli své peníze
v sázkách.

Koňské dostihy v Melbourne a Adelaide sleduje celá Austrálie se zata-
jeným dechem. Závody v Mount Magnet jsou čistě místní událostí, ale
pro obyvatele města jsou událostí světodějnou. Již nyní visí v oknech ho-
telu plakát psaný neumělou rukou a ohlašující, že ten slavný den se již
blíží. Uvádí také vstupné: páni pět, dámy dva šilinky. V oblasti zlatých
polí je žena tvorem vzácným a váženým a platí-li někdy vůbec, platívá
alespoň nižší vstupné než muž.

39



KAPITOLA IV.

U JEZERA AUSTINOVA

Na severovýchod od Mount Magnet prostírá se pustina bez stromů
a bez vody. Není tu ochrany před slunečními paprsky a každá práce vede
v krátké době k úplnému vyčerpání. Naše pokusy, nasbírat nějaké ukáz-
ky zdejší zvířeny, jsou vždy bezvýsledné; zdá se, jako by sluneční žár za-
bil všechno živé.

Místy vypadal kraj
méně neutěšeně a mezi
křovinami objevovaly se
i skupiny malých euka-
lyptů. Na takových mís-
tech setkávali jsme se
s velikými klokany a hej-
ny pštrosů emu. Na cestě
seděli holubi a v posled-
ním okamžiku vzlétali
s hlasitým chřestěním
křídel. Pak stromy zmize-
ly a zase jsme jeli pouští.

Naším cílem bylo jezero Austinovo. Přírodopisec, se kterým jsme se
seznámili v Perthu, líčil nám v krásných barvách krajinu na březích jeze-
ra, pokrytých kvítím, kde svého času měl tak dobrý lov. To, co vyprávěl,
byla pravda; zapomněl nás jen upozornit na rozmary australské přírody.

Čím více jsme se blížili jezeru, tím smutněji vypadala krajina. Zmizely
křoviny a rovinu pokrývalo drobné kamení. Když se konečně objevilo
v dálce jezero, leskla se sice do nekonečna klidná vodní hladina, ale pak
ustupovala víc a víc a když jsme konečně stanuli na břehu, měli jsme
před sebou vyschlé dno, pokryté bělavou solí. Několik kalužin bylo vše,
co připomínalo nedávný deštík.

Půda je prosycena solí a tak v okolí jezera rostou jen slanomilné ke-
říčky s tlustými, jakoby masitými větvičkami. Marně jsme hledali stopy
života: nebylo tu zvířat mimo protivné, dotěrné mouchy, které nás pro-
vázely již od počátku cesty. Lesklí brouci duhových barev a pestří motýli,
o kterých nám vyprávěli, očekávali kdesi v úkrytu vytoužený déšť, který
sem zavítá snad až za několik měsíců.
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Lake Austin, Day
Dawn, Cue – to jsou sta-
nice na naší cestě; měs-
tečka zlatokopů, stavěná
z plechu a ztracená
uprostřed pouště. Aust-
ralanům jejich jména
značí zlato – nám připo-
mínají horko, které vysi-
luje. Ve dne ukazuje tep-
loměr, zavěšený ve voze,
přes 40°C; v noci klesá
na 31. Ve voze je dusno
a venku nás pronásledují
mouchy a pokouší se
nám vlézti do očí a do

nosu. Práce, při které jsou zaměstnány obě ruce, jako fotografování, stává
se utrpením.

Je na čase, abychom se vydali na zpáteční cestu. Obracíme se na zá-
pad, abychom dostihli mořského pobřeží. Ještě jednou táboříme na zpá-
teční cestě u jezera Austinova, abychom se pokusili chytati na světlo. Náš
tábor je na pahorku nad jezerem a když se setmělo, rozsvěcuji velká svět-
la vozu v naději, že přilákám zajímavý hmyz. Dlouho nepřichází nic, ale
pak se objevují veliká hejna drobných brouků, podobných malým
chroustům a tančí ve světle reflektorů. Je to jen jeden druh, ale je to pře-
ce jen ukázka fauny a skoro se nám zdá, že je to dar jezera Austinova na
rozloučenou. Příštího dne jsme již na cestě k moři.

Dva dny stačí, abychom se dostali z pouště do oblasti stepi. Kdesi
v této krajině je ovčí farma; její majitel se zajímá o přírodní vědy a máme
pro něj doporučující list. Hodláme ho navštívit.

Odpoledne přijíždíme k plotu z ostnatého drátu, vedoucímu do ne-
konečna podle cesty. Malá stezka odbočuje od „silnice“ k farmě. Otvírá-
me vrata v plotu a zavíráme je opatrně za sebou, aby stáda ovcí neza-
bloudila ven. Pak jedeme po málo vyježděné cestě divočinou, zarostlou
keři a malými stromky. Od hranice pozemku až k budovám farmy je to
třináct a půl kilometru. Na australské poměry je to malá farma – jen 80
čtverečních kilometrů.

41

Auto při přejíždění potoka u Lake Austin.



Farma či ovčí stanice
(sheep station), jak říkají
Australané, jmenovala se
Marloo Station. Její ma-
jitel přivítal nás velmi
přátelsky a tak jsme zde
strávili tři dny, nejpří-
jemnější dobu cesty na
severovýchod. Byla zde
voda – čistá voda, skoro
chladná a bylo jí tolik,
že bylo možno se i spr-
chovat. V době dešťů
stékala voda okapem do
velikých podzemních
nádržek a vyjma abnor-
málně suchá léta stačila
po celou dobu sucha.
V besídce za hlavní bu-
dovou visel plátěný šátek
s pitnou vodou a vypa-
řování vody stěnami této
primitivní nádržky půso-
bilo značné ochlazování.
První den jsme chodili
neustále pít, jako malé
děti, které objevily, kam
rodiče před nimi schova-
li cukroví.

Po prvé jsme měli příležitost seznati trochu život na australské „ovčí
stanici“. Tvořila velký obdélník, obehnaný plotem z ostnatého drátu.
Udržování plotu a pak promazávání ložisek větrných mlýnů, které čerpa-
jí samočinně vodu pro ovce z hlubokých studní, je hlavní prací personá-
lu. Ovce samy mnoho práce nevyžadují a po celý rok popásají se ve vol-
né přírodě, ponechány samy sobě. Jen jednou za rok objeví se družina
střihačů ovcí, navštěvující farmu za farmou a pak jsou ovce sehnány do
menší ohrady, ostříhány a vykoupány v desinfekčním roztoku.
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V Austrálii není velkých šelem, které by mohly býti ovcím nebezpeč-
ny, vyjma jediné: divokého psa, zvaného dingo. Podobá se většímu do-
mácímu psu, barvy obyčejně žemlově žluté. V obydlených končinách
mísí se často s domácími psy a kříženci jsou někdy odvážnější a ovcím
nebezpečnější, než čistokrevný dingo. Nejvíce jsou obáváni kříženci s ně-
meckým ovčákem a proto se v Austrálii ozývají hlasy, aby chov této rasy
byl zakázán.

Na usmrcení psa din-
go je vypsána cena, mís-
ty odpovídající i sto čes-
koslovenským korunám
a proto se mnozí lidé ži-
ví lovem a trávením této
škodné.

Chov ovcí byl zave-
den v Austrálii teprve
asi před sto lety, ale cíle-
vědomou prací zušle-
chtili je Australané tak,
že poskytují dvakrát to-
lik vlny co původně. Za
chovné berany se platí-
vají veliké částky, jeden
byl prodán za půl milio-
nu našich korun!

Cizinci se zdá, že velké plochy půdy jsou docela nezužitkovány, pro-
tože cestuje po celé dny, aniž uvidí jedinou ovci. Ale australská pastva je
hubená a pro větší stádo je zapotřebí velké plochy. Jen za velmi přízni-
vých okolností možno počítati dvě ovce na každý hektar. Přesto přijde
na každého obyvatele Austrálie 17 ovcí.

Druhý den po našem příjezdu vypravili jsme se se svým hostitelem na
prohlídku okolní krajiny. Jeho pozemkem protékala řeka, v tu dobu
ovšem skoro vyschlá. Místy zbyly ještě hluboké tůně a ty se hemžily
drobnými ráčky a pulci. Až i tyto kaluže vyschnou, zmizí drobná vodní
zvířena, ale objeví se opět v neztenčeném množství, jakmile po dlou-
hých měsících sucha přijdou opět první deště a naplní koryto vodou.
Australská příroda naučila se přečkávati dlouhá období sucha. Když jsme
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rozštípali ležící starý kmen, podařilo se nám chytiti několik pestrých ješ-
těrek, odpočívajících zimním spánkem, který jim pomáhal přetrvati ne-
příznivou dobu sucha. Ještěrky nastoupily později živé cestu poštovním
letadlem do Prahy.

Asi deset kilometrů od farmy objevili domorodci nedávno před tím
v houštině hnízdo ptáka tabona (Leipoa ocellata Gould). V eukalypto-
vém lesíku bylo volné prostranství, které v prvním okamžiku budilo do-
jem dětského hřiště v parku. Uprostřed byl umělý kopeček, asi metr vy-
soký a čtyři metry v průměru. To byla umělá líheň ptáka tabona.

Tabon užívá svého hnízda každý rok znova a provádí jen nutné opra-
vy. Obyčejně nahrabe novou vrstvu listí a větviček a pokryje celou hro-
madu pískem. Při zahnívání tohoto materiálu zahřívá se celá kupa a vej-
ce, která tabon do hromady snesl a pečlivě ukryl, mají dostatek tepla. Asi
po třech týdnech vylíhnou se z nich mláďata. Jsou již pokryta peřím, do-
vedou se sama o sebe starat a za den nebo za dva dny mohou již létati.
Jsou to sirotkové, o které se rodiče nestarají a kteří jsou již od počátku tak
vyspělí, že se mohou sami probíjet světem.

Náš hostitel pustil se
hned se svým synem do
prohledávání této umělé
líhně, protože tabonova
vejce, pokud jsou čerstvě
snesena, jsou považová-
na za lahůdku, ale nena-
lezli ničeho. Asi se tabon
teprve chystal snášet.

Tabon má také vý-
borné maso a tak je všu-
de pronásledován přes
to, že je zákonem chrá-

něn. Velmi mu uškodilo, když Australané nasadili na venkově lišky v na-
ději, že vyhubí škodlivé králíky. Králíkům to mnoho neuškodilo, ale zato
mnohé původní druhy australské zvířeny byli liškami téměř vyhubeny. 

Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli k farmě, zažili jsme zajímavé
dobrodružství. Jeli jsme po úzké stezce, když tu pojednou se vynořil
z křovin u cesty statný pštros emu a utíkal před námi. Nenapadlo ho, že
by stačilo uhnouti mezi stromy, kam bychom za ním s vozem nemohli.
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Měl jsem tak výbornou příležitost zjistiti, jak rychle běží: krátkou dobu
udržoval průměr čtyřiceti kilometrů za hodinu, měřeno podle tachomet-
ru našeho vozu. Teprve po chvíli zmizel mezi křovinami, které vroubily
cestu a mohl si tak odpočinouti po rekordním běhu, na který mohl býti
skutečně hrdým.

Zajímavé setkání jiného druhu měli jsme ten den večer. Při večeři vy-
ptával jsem se se zájmem svých hostitelů na „pavouka s červenými zá-
dy“, který náleží k těm několika málo skutečně nebezpečným pavou-
kům, které věda zná. Dosud jsem se s ním nesešel, ačkoli v Austrálii prý
je hojný. Naši hostitelé nám ochotně nabídli, že mně několik exemplářů
seženou. Na okamžik byla večeře přerušena, několik židlí a stará lenoška
byly obráceny vzhůru nohama a na spodní straně nalezli jsme celkem
čtyři drobné pavoučky, černé, s karmínově červenými proužky na zá-
dech. Zdálo se, že rodina našeho hostitele tím nebyla nijak nepříjemně
překvapena, ačkoliv svého času byl jeden ze synů takovým pavoukem
kousnut a byl pak nějaký čas vážně nemocen.

Tito pavouci jsou v Austrálii tak hojní, že většina lidí stane se lhostej-
nou a smíří se s jejich přítomností. Obyčejně hotoví si nevelké sítě
v temných koutech, pod nábytkem a ve sklepech. V přírodě žijí pod ka-
meny nebo v dutých stromech. Měl jsem příležitost pozorovati, že mi-
mo hmyz loví i poměrně velkou zvěř a dokonce i ještěrky, které se dosta-
ly blízko jejich pavučiny a bývají pak usmrceny a vtaženy do sítě.

Na štěstí nejsou tito pavouci prudce jedovatí a někteří lehčí případy
mají průběh jen o málo horší, než bodnutí včely. Pravidlem je několika-
denní onemocnění a jen vzácné komplikované případy končí smrtí.

Po třech dnech nastoupili jsme další cestu k pobřeží. Hrbolatá cesta
sestávala většinou z páru hlubokých kolejí a tabulka u cesty varovala:
„Držte se vlevo!“ Někdy bývá těžko vyjet z koleje, do které jsme se dosta-
li a pak bychom se nemohli vyhnout jinému vozu. Proto je lepší držet se
stále své strany.

Stále ještě bylo úmorné horko. Nějakou dobu jsme se zdrželi u skupi-
ny eukalyptů, které kvetly drobnými bílými kvítky a já se pokoušel skle-
pávat drobné obyvatele květů do veliké sítě, ale zakrátko jsem úplně vysí-
len a dostavují se i příznaky úžehu, ačkoli jsem horku zvyklý. Na nějakou
dobu pokrývají nebe mraky a slunce se ukrývá, ale přesto neklesá teplota
pod 42°C. Jedeme dále pustinou, zarostlou křovinami, mezi kterými pře-
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vládá banksie. Právě kvete a její květenství podoby vysoké šištice krásně
růžové barvy vypadá velmi dekorativně.

Blížíme se pobřeží,
a tak se dostáváme opět
do oblasti farem a pše-
ničných polí. Některá se
zdají být poseta velkými
černými a rudými květy,
a když přijíždíme blíž,
zvedají se před námi ve-
liká hejna černých kaka-
dů, obrovských papouš-
ků s velkými zobany
a s ocasem vroubeným
šarlatovou páskou. Jsou
jich sta a tisíce a v době,

kdy pšenice dozrává, natropí asi velké škody. Hejno za hejnem zapadá na
nedaleké stromy a pronikavým chraptivým křikem dává najevo svoji neli-
bost nad tím, že byli vyrušeni při obědě. Jakmile jsme je minuli, vracejí se
kakadu na pole.

V malém městečku, ve kterém se chceme opět zásobit benzinem, jsme
nuceni proti své vůli zdržet se déle. Majitelé benzinových pump nejsou
doma: jeden šel hrát tenis a druhý kriket! Po delším hledání unášíme jed-
noho z hráčů k benzinové pumpě.

V Austrálii je sport králem. Má mnohem lepší úroveň, než například
ve Spojených státech, kde se příliš zvrhává ve sport profesionální v špat-
ném slova smyslu. Jistě že zde působí dobrý vliv anglické tradice. Sport
má v Austrálii příznivé podmínky: podnebí je sice teplé, ale dovoluje
pobyt v přírodě po celý rok a deštivých dnů mívá většina Austrálie málo.
Mnohý Australan ví o Čechoslovácích jen to, co slyšel o našich hráčích
kopané a tenisu.

Modrou hladinu Indického oceánu jsme spatřili u městečka Geraldto-
nu. Všechno to zlaté bohatství západní Austrálie nastupuje dříve nebo
později cestu k pobřeží. V tlumocích zlatokopů, na hřbetě velbloudů,
v autech a nakonec drahou cestuje na západ. Něco proudí do Perthu,
hlavního města Západní Austrálie, ale většina se nakládá na loď v městě
Geraldtonu.
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Geraldton má čtyři tisíce obyvatel a je tedy jedním z největších měst
na západě Austrálie. Je prosaické a nezajímavé a jeho Hlavní ulice, tvoře-
na dvěma řadami jednopatrových domků, mohla by býti hlavní ulicí kte-
réhokoli jiného australského města. Má také pověst mořských lázní, ale
schází tu jakékoliv opatření pro koupání. Lidé se většinou převléknou
doma a každý se koupe, kde se mu zachce.

Přijeli jsme úplně vy-
síleni cestou vedoucí vy-
prahlou, žhavou stepí
a bylo nutno, abychom
se tu alespoň dva dny
zdrželi a trochu si odpo-
činuli. Nechtěli jsme
bydlit v městě ve voze
a tak jsme se nastěhovali
do hotelu – bohužel do
hotelu typicky austral-
ského. Okna našeho po-
koje vedla na verandu,
kde část hostů sněmova-
la dlouho do noci, protože horko je nenechalo spát. Mimo hlučné zába-
vy táhla se otevřenými okny dovnitř okna hejna komárů a ta spolu s dus-
nem se starala o to, abychom nespali. Druhý den jsme se přestěhovali do
druhého hotelu, kde byly sítě proti komárům, byť i plné děr, a kde jsme
jako ostatní hosté spali na verandě, vystavené příjemnému vánku od mo-
ře.

Valná část Australanů spí celý rok venku, obyčejně na otevřené veran-
dě. Je k tomu zapotřebí otužilosti, protože místy v Austrálii alespoň
v zimě bývají noci dosti studené. Protože prší méně než u nás, nebývá
ani zvykem s deštěm počítat a kdo cestuje do vnitra, ať již za svým za-
městnáním nebo pro zábavu, spí obyčejně venku bez stanu.

Byli jsme rádi, když jsme po dvou dnech opět hotel opustili, přes to,
že nebyl ještě nejhorší. Lidé nás ujišťovali, že v menších osadách může
se nám stát, že nám dá hoteliér bez velkého ptaní ještě jednoho nebo dva
cestující za spolubydlící a v noci, když přijede vlak, chodí personál a ot-
vírá pokoj za pokojem, aby se přesvědčil, kam by nové hosty nejlépe
umístil.
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Když jsme opustili město Geraldton, abychom se vrátili na jih, nasta-
lo ochlazení a tak poslední část naší cesty do Perthu byla docela příjem-
ná. Částečně jsme jeli hustě obydlenou krajinou, mezi lány obilí a past-
visky, na kterých se pásla stáda ovcí, skotu nebo koní. Následujícího dne
jsme dorazili do Nové Norcie a byli jsme přijati misionáři jako staří přáte-
lé. Dokonce měli pro nás připraveny přírodovědecké sběry: ještěrky,
brouky a pavouky, uložené v lihu; rozmnožili naše sběry pro Národní
museum. Chvíli jsme s nimi poseděli a vyprávěli si o jejich rodném Špa-
nělsku.

Když jsme dorazili do Perthu, po několikatýdenním pobytu v pusti-
ně, připadal nám ku podivu výstavný a čistý. Jen těch několik dnů chlad-
nějšího počasí ustoupilo zase horku, takže ve dne žár činil z práce utrpe-
ní a v noci dusno nedalo spát. Po setmění putovala od Labutí řeky celá
mračna komárů k městu a pod moskytovou sítí bylo dvojnásob horko.
Pozdě večer viděli jsme v parcích na lavičkách celé rodiny s dětmi, vysí-
lené horkem, a netroufající si vrátit se domů, do dusných pokojů. A pře-
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ce nedají Australané dopustiti na podnebí své vlasti a tvrdí, že mají horko
rádi. Zdá se jim strašné, že v Evropě musíme míti v zimě zavřená okna.

S počátku jsem ještě trpěl následky úžehu, ale pak pocit slabosti zmi-
zel a mohl jsem se pustit znovu do práce. Měli jsme hodně co dělat:
uspořádat sběry, vypravit bedničky s přírodninami do Prahy, vyvolat ně-
kolik set fotografií a ke každé napsati příslušný text. Počasí bylo jako
stvořené na koupání, ale jen jednou jsme se mohli uvolnit a zajet k moři.
Australané si jistě neuvědomují, jaké dobrodiní mají ve svých plážích:
jsou to dlouhé kilometry krásného čistého písku, o který se tříští mořské
vlny. Příboj bývá zde dosti silný a tak plování brzo unaví. Oblíbeným
sportem je jízda na prkně: plavec na ně vyskočí dále od břehu v okamži-
ku, kdy se blíží veliká vlna a dá se jí unášet v stoje k břehu.

Když jsme byli hotovi s prací, podrobili jsme vůz důkladné prohlídce
a tak jsme byli po několika dnech opět připraveni vydat se na další cestu.
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KAPITOLA V.

V EUKALYPTOVÝCH LESÍCH JIHOZÁPADU

Jedinou oblastí, ve které se deště dostavují s jistou pravidelností, jest
jihozápadní cíp Austrálie. Proto má nejkrásnější lesy a největší a nejsilněj-
ší stromy celého zemědílu. Od města Perthu až po Albany na jihu táhne
se pásmo krásných eukalyptových porostů a jeho střed vyplňují cenné le-
sy eukalyptů druhu džara a kari a stromů santalových, které zásobují Čí-
nu kadidlem, užívaným při bohoslužbách budhistů. Tyto končiny Aust-
rálie byly cílem naší druhé cesty.

Byl již březen a na
jižní polokouli schylova-
lo se léto již ke konci.
Horko bylo snesitelnější
a cestu znepříjemňovaly
jen oblaka prachu, který
pronikal i nejdrobnější
skulinou a pokrýval vše
vysokou vrstvou. Nic ne-
pomáhalo neustálé utírá-
ní vlhkým hadrem: za
chvíli bylo vše zase po-
kryto červenavým pra-
chem.

S počátku vedla cesta
parkovitou krajinou
a kolem farem, drůbežá-
ren zásobujících hlavní
města a pšeničných polí.

Pak počal opět suchý les, který jevil stopy nedávného požáru. Někdy
jsme vyplašili párek klokanů. Druh, který tu žije, je mnohem menší, než
veliký klokan, obývající vyprahlé stepi na severu. Několikrát jsme viděli
i mrtvého klokánka, ležícího uprostřed cesty, oběť moderního dopravní-
ho prostředku, automobilu. Byly to symboly australské přírody, vražděné
cizí civilizací.

Jindy jsme zas jeli podle křovinatých banksií, obsypaných krásnými
květy, které na dálku vypadaly jako vysoké růžové svíčky.
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Kvetoucí banksie by-
ly prostřenou tabulí ptá-
kům, kteří přilétali zdale-
ka, jako by se byli něja-
kým způsobem
dověděli, že je zde čekají
hody. Australané jim ří-
kají skopový pták – snad
aby naznačili, že jejich
maso je jedlé, stejně jako
skopová, nejběžnější jíd-
lo Australanů. Jsou tro-
chu větší než náš kos a je
těžko je přehlédnouti,
protože již z dálky na se-
be upozorní pronikavým
voláním. Když křičí, na-
táhnou krk a obrátí hla-
vu skoro dozadu. Živí se
medem květů a také
drobným hmyzem.
Australané je považují za
lovnou zvěř.

Za Busseltownem,
malým městečkem, kři-
žovala naše cesta často
odvodňovací kanály při
velké přistěhovalecké ko-
lonii. Nezaměstnanost,
kterou trpí Anglie již od
války a volné, nezalidně-
né prostory Austrálie pů-
sobily, že byla organizo-
vána velkorysá kampaň
za účelem kolonizace
Austrálie. Byly založeny
tak zvané skupinové ko-
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lonie vždy po dvaceti lidech, kteří byli povinni navzájem si pomáhat.
Každý dostal zdarma 64 hektarů půdy a s počátku vláda mu měla po-
skytnouti na dlouhodobý úvěr hospodářské stroje, dobytek a peněžní
podporu.

Skoro všechny tyto kolonie zklamaly naděje, které byly v ně kladeny.
Již v roce 1924 oznámil vyšetřující výbor, že jen asi čtvrtina kolonistů se
uchytí: ostatní se k práci nehodí. Nejvíce vadilo přistěhovalcům, že se
dostali do poměrů, kterým nebyli zvyklí. Většinou pocházeli z velikých
měst Anglie a nyní měli žít odkázáni na sebe, v divočině, daleko od větší
osady a bez dobrodiní civilizace, které moderní město poskytuje i méně
zámožnému člověku.

Poměr mezi Australany a Angličany není někdy zcela bezvadný. Přes
to, že jsou Australané přímými potomky Angličanů bez přimísení cizí ra-
sy, stačilo jediné století, aby vytvořili samostatný národ, který se od náro-
da anglického značně liší. Proti Angličanům jsou povahy otevřené a sdíl-
né, takže působí velmi sympatickým dojmem, ale Angličané jim neradi
promíjejí jejich trochu nenucené chování a hlavně poklesky proti mluv-
nici anglického jazyka. Australané mluví dialektem, který připomíná ná-
řečí Londýňanů z nižších tříd, na příklad vynechávají hlásku „h“ a když
se snaží mluvit správně, dávají ji i tam, kam nepatří.

Anglický vystěhovalec tedy nepřijíždí mezi své soukmenovce a pro
své odlišné nazírání a způsob života si s místním obyvatelstvem často
nerozumí. Nezdar této kolonizace přiměl Angličany k jinému zajímavé-
mu pokusu. Poslali do Austrálie mladé hochy ve stáří od 12 do 14 let.
Zřídili jim školu, která je zároveň pokusnou farmou a chlapci mají tak
příležitost dorůsti ve zdejším prostředí a přizpůsobiti se ve stáří, kdy to
ještě nedělá takových potíží. Jak pokus dopadne, ukáže se teprve v příš-
tích letech, ale špatná hospodářská situace australského venkova neslibu-
je nic dobrého.

V těchto místech, nedaleko mořského břehu, jsou veliké jeskyně, při-
pomínající Moravský Kras. Ve společnosti několika Australanů prolézali
jsme po několik hodin úzké chodby a prostorné sály, zdobené pěknými
krápníky. Je tu zavedeno elektrické světlo, ale jinak jsou jeskyně špatně
přístupné a vyžadují obtížné stoupání do prudkých svahů a proplétání
úzkými chodbičkami. Trochu dětinské povaze Australanů odpovídá, že
se v jeskyních nejvíce těší z podobnosti, více méně za vlasy přitažené,
s šátkem, hadem, princeznou a podobně. Nejvíce mne zajímaly stopy
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oposum, která si v ně-
kterých jeskyních neustá-
lým přebíháním vyhladi-
la pěšinky.

Měl jsme příležitost
navštívit více jeskyň v ji-
hozápadní Austrálii.
Místní občané jsou na
ně velmi hrdí a byli vel-
mi skleslí, když jsem jim
vykládal, že něco podob-
ného, ale ve větším mě-
řítku, máme u nás na
Moravě. Bylo mi jich tak
líto, že jsem později ně-
kdy zradil svoji vlast
a ujistil své australské
přátele, že něco podob-
ného není nikde jinde na celém světě.

Dále na jih byla cesta ztížena četnými lesními požáry. Za noci svítily
po obou stranách cesty tisíce ohníčků, kde dohořívaly stromy, a vzduch,
prosycený kouřem, byl sotva dýchatelný. Často jsme jeli dlouho do noci,
protože jsme se báli utábořit se. Cesta byla dobře sjízdná, ale někdy leže-
ly přes ní kmeny ohořelých stromů a pak bylo nutno namáhavě je objíž-
děti lesem a houštinami. Hejna vlaštovek a jiných ptáků vznášela se nad
plameny a lovila hmyz, vyplašený ohněm.

Australskému rolníkovi je oheň vítaným pomocníkem při zakládání
polí v lese. Zákon dovoluje pálit les po pět měsíců v roce. Rolník volí
dobu, kdy již dlouho nepršelo a všechno je suché a vyprahlé. Požár šíří se
často i na sousední pozemky a ničí stromy s cenným dřívím, osamělé
farmy a někdy i celé osady. Australané zacházejí se svými lesy velmi ne-
hospodárně a jistě přijde doba, kdy pocítí následky své neopatrnosti. Za-
lesňování je zatím v Austrálii věcí skoro neznámou. Teprve v poslední
době bylo místy započato s pokusy, ale velkou překážkou je nedostatek
zkušeností a školeného personálu.

Jednou jsme při hledání místa pro táboření odbočili od hlavní cesty.
Po krkolomné jízdě po uzounké cestičce lesem dostali jsme se až k moř-
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ské zátoce. Nedaleko
břehu stál dřevěný do-
mek a tabule s nápisem
hlásala, že se tu pronají-
mají pokoje. Několik ro-
din z hlavního města
a také z velkých farem
ve vnitrozemí trávilo tu
dovolenou. Krajina byla
po přírodní stránce vel-
mi zajímavá a tak jsme
zůstali několik dní.

Majitel měl velkou
motorovou loď, kterou
si vystavěl se svými syny
a hned následujícího
dne nás pozval na rybář-
ský výlet.

S počátku jsme jeli úzkým zálivem, jehož břehy byly hustě zarostlé
stromy kari. Tam, kde se záliv rozšiřoval, bylo vidět veliké hejno černých
labutí. Když jsme se přiblížili, zvedly se a majestátním letem veslovaly
k druhému břehu zálivu. Když se vznesly, objevil se bílý okraj křídel
a černé labutě staly se černobílými. Některé, které právě pelichaly, zůsta-
ly pozadu. Snažily se dostat se zoufalým veslováním do bezpečí a byli
bychom se jich snadno zmocnili, kdybychom byli chtěli.

Prvním holandským mořeplavcům, kteří přistáli u břehu Austrálie,
byly černé labutě nejzajímavějším objevem. Protože si byli jisti, že by jim
to doma nikdo neuvěřil, chytili jich několik s velikou námahou a vzali je
s sebou domů živé. Černá labuť se pak dostala do znaku státu Západní
Austrálie a také na poštovní známky.

Pomalu blížili jsme se ústí zálivu. Divoký mořský proud tříští se tu
o černá skaliska, střežící vjezd do zátoky. V jasné, průhledné vodě viděli
jsme prchající stíny rejnoků. Zde by bylo nutno být při brodění opatr-
ným: rejnok odpočívá na písečném dně a často se již stalo, že vrazil člo-
věku, který na něj omylem šlápl, do nohy špičatý osten, ve který vybíhá
jeho ocasní ploutev. Rány, které působí, jsou bolestné a špatně se hojí.
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U písečné výspy, vyčnívající z vody, jsme zastavili, aby si rybáři moh-
li nasbírat měkkýše, které osud určil k tomu, aby sloužili za vnadidlo na-
šich udic. S vysoce vykasanými kalhotami brodíme se v mělké vodě.

Košíky, které jsme si přinesli s sebou, plní se rychle škeblemi. Každý
pospíchá, aby byl co nejdříve hotov. Pojednou zazní varovný výkřik
a v náhlé panice hrnou se všichni do lodi, mezitím co košíky plavou
opuštěny na hladině. Kormidelník, který zůstal na svém místě na lodi,
zpozoroval žraloka.

Mezitím, co poslední z nás klopýtá přes okraj lodi, vidíme i my pro-
táhlé tělo, podobné torpédu, ženoucí se mělkou vodou, těsně pod hladi-
nou, k nám. Dvakrát obeplul veliký žralok naši loď a pak zklamán zmi-
zel. Měli jsme namále.

V srdcích Australanů probouzí se vrozená zášť. Na chvíli zapomínají,
že chtěli strávit den nevinným lovením ryby, které říkají snapper a mají
jen jedinou touhu: ulovit žraloka, který by byl málem dostal jednoho
z nás. Kormidelník si připravuje harpunu, opatřenou dlouhým provazem
a v malé loďce pouští se směrem, ve kterém žralok zmizel. Jistě není da-
leko a číhá, nepodaří-li se mu přepadnout neopatrného rybáře.

S napětím sledujeme loďku. Pojednou se kormidelník vzpřímil, har-
puna opisuje oblouk vzduchem a mizí ve vodě. Hned nato vyskakuje žra-
lok z vody velkým skokem a v příštím okamžiku leží na písčitém břehu.
Pak následuje švihnutí ocasem a již letí nazpět do moře. Lovec zasáhl žra-
loka na hlavě, ale harpuna sklouzla a dravá ryba leknutím vyskočila na
břeh. Teď je však opět v bezpečí, ztratila zálusk na lidské maso a míří pl-
nou parou k otevřenému moři.
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Žraloci jsou kletbou australských moří. Příroda obdařila tuto zemi tisí-
ci kilometry dokonalých pláží, kde koupání je rozkoší a dala jim podne-
bí, které dovoluje koupat se skoro po celý rok. Avšak v tomto ráji plavců
a sportsmanů číhá smrt a sotva kdy uplyne v sezóně týden, aby noviny
nehlásily tragicky končící případ setkání člověka se žralokem. Nestává se
snad, že by žralok člověka spolkl, jak se někdy myslí; nejčastěji zasadí své
oběti několik ran svým strašlivým chrupem a napadený člověk hyne ztrá-
tou krve dříve, než je lékařská pomoc po ruce.

Velká města Austrálie pečují různým způsobem o ochranu svých ob-
čanů. Na pláži bývají vysoké hlídkové věže a hlídač neustále pátrá kukát-
kem, neblíží-li se k pobřeží žralok. Není to tak těžké, jak by se zdálo,
protože žralok obyčejně plove tak, že hřbetní ploutev vyčnívá z vody.
V takovém případě dá hlídač znamení elektrickými zvonky a tisíce kou-
pajících spěchá k bezpečné pevnině, mezitím co motorky krouží po mo-
ři a hlídači snaží se žraloka zabít harpunami a výstřely z pušek. Hlavní
město Austrálie, Sydney, vysílá v sezóně i letadlo, aby pátralo ze vzdu-
chu po žralocích.

Nejlepší ochranou před žraloky je koupání na místě, chráněném spo-
lehlivou mříží, ale stavba takového koupadla je nákladná a málokdo odo-
lá touze koupati se v otevřeném moři. Nepomůže, zdržujeme-li se v měl-
ké vodě, protože žraloci se někdy odvažují na místa, kde sotva mohou
ještě plovati. Zdá se však, že plavec je více méně bezpečen, když se ne-
vzdaluje od davu ostatních, protože žralok je tvor zbabělý a nerad útočí
tam, kde je více lidí pohromadě.

Zajímavé je také, že většina neštěstí se stane navečer nebo při po-
šmourném zamračeném počasí.

Jak to v takových případech obyčejně bývá, má i australský žralok své
obhájce. Na základě statistik dokazují, že není zdaleka tak nebezpečný,
jako opilý řidič automobilu. Je pravda, že automobily mají každý rok
mnohem více lidí na svědomí než žraloci, ale automobilová neštěstí nám
již zevšedněla, kdežto představa člověka, přepadeného dravou rybou, je
mnohem více vzrušující.

Později nás vysadila motorka na břeh, zatím co ostatní jeli malými
čluny, aby se pokusili o rybářské štěstí. Na pevnině byla malá osada výlet-
níků, kteří zde trávili ve stanech svoji dovolenou. Náš hostitel jim přivezl
zásoby. Bylo to místo jako stvořené pro letní pobyt, v krásném lese vyso-
kých eukalyptů a daleko od nejbližší osady, ale dokonalý ráj to nebyl:
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o to se staraly veliké mouchy, které dovedly citelně štípat. Mezi stromy
u cesty měli napjaty své pavučiny pavouci, ukrytí v útulku ze svinutého
listu; přitáhli si jej z dálky na dlouhé nitce jako na provaze a upevnili si
jej uprostřed své sítě. Někteří, snad zvlášť ctižádostiví, dopravili si do pa-
vučiny těžké prázdné ulity hlemýžďů, vážící jistě alespoň dvacetkrát to-
lik, co oni sami.

Ten den jsme se již nedostali na širé moře, ale později podnikli jsme
delší cestu malou motorkou na opuštěný ostrůvek Karnac, obydlený tisí-
ci mořských ptáků.

Ostrov Karnac je článkem v řetěze ostrovů a skalisek, který se táhne
podél pobřeží Západní Austrálie. Místy spadá ostrov do moře skalními
srázy a jinde zase písečnými přesypy. Zakrslé stromky a keře jen živoří na
tomto ostrově, který nemá pitné vody, a trosečníci, kteří by se sem uchý-
lili, nenalezli by zde pohostinné útočiště. Proto zde deponovala vláda zá-
sobu potravin ve skříni, nápadně červeně natřené a umístěné nedaleko
místa, u kterého je možno přistáti s loďkou. Ve skříni jsou také signálové
rakety, kterými by trosečníci mohli přivolati příležitostně pomoc mimo
jedoucích lodí.

Když jsme však přistáli na ostrově, nebylo tam nikoho a klid a mír ru-
šily jen pronikavé hlasy ptáků. Na skalnatém výběžku byla kolonie kor-
moránů. Mláďata byla již skoro dospělá a mezi mořem a hnízdy přeleto-
vala neustále sta a sta ustaraných kormoráních matek a otců, přinášejí-
cích svým dětem ryby. Návrat každého kormorána byl uvítán
pronikavým křikem všech mláďat okolních hnízd.

Tam, kde svah spadal pozvolně k moři, byla osada ptáků buřňáků:
doupě vedle doupěte, vyhrabané v zemi, jako králičí nora. Bylo jich to-
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lik, že bylo těžko projít, aniž člověk zapadl. Bylo tu několik tisíc hnízd
na malé prostoře a přece jsem neviděl ani jediného buřňáka, až na mládě,
které jsme vytáhli z doupěte. Dospělí ptáci jsou kdesi daleko, na širém
moři a rychlým letem, podobným vlaštovčímu, poletují nízko nad hladi-
nou. Loví drobné měkkýše a medusy a teprve když nastane soumrak, ob-
jeví se pojednou jako veliké mračno nad ostrovem. Každý buřňák snese
se u vchodu do svého hnízda a zmizí v chodbě, aby nakrmil trpělivě če-
kající mládě.

Buřňák tenkozobý je pták po hospodářské stránce velmi důležitý.
V březnu a dubnu sbírají lidé na některých ostrovech mláďata ve velkém
množství, nasolují je a prodávají na trzích velkých měst. Některý rok bý-
vá jich tak zpeněženo sedm až osm set tisíc kusů. První, kdo zjistili, že
mladí buřňáci mají dobré maso, byli trestanci, kteří se zmocnili člunů,
uprchli na ostrov Flindersův a žili tam pak po dlouhá léta životem Ro-
binsonů.

Staří buřňáci se nedovědí, že jejich dítě potkal tak smutný osud.
Opustili je již předtím a mládě, které ušlo lovcům, sedí po celé týdny sa-
mo opuštěno ve své noře a tráví jen z nashromážděného tuku. Pomalu
mu dorůstají křídla a jednoho dne, puzeno hladem, vybatolí se z chodby
na denní světlo, které tak spatří ve svém životě poprvé a po několika ne-
zdařených pokusech rozevře křídla a odletí na moře, aby si hledalo samo
potravu po způsobu svých předků.

U úpatí strmého srázu objevili jsme hnízda tučňáků: chodby asi metr
dlouhé a vystlané na konci slabou vrstvou chaluh.

Australský tučňák čili pinguin nedovede tak pěkně chodit zpříma, po-
doben karikatuře člověka, jako tučňáci antarktidy, které známe z americ-
kých filmů. Přizpůsobil se již příliš životu ve vodě. Když jsme jednoho
z chycených tučňáků pustili, běžel nahrben, opíraje se o svá křídla, jako
o přední nohy, směrem k moři, kde hledat spásu. Nedovedl ani změnit
směr a když jsem se mu postavil do cesty, vběhl mi do náruče.

Jakmile dostihl moře, změnil se ubohý neohrabaný tvor v jakýsi stín,
letící při dně rychlostí blesku. Marné byly moje pokusy zachytit plovou-
cího tučňáka momentkou – až teprve daleko od břehu vyplaval k hladi-
ně, nad kterou se objevila jen jeho hlava a malý ocásek. Křídla, přeměně-
ná v ploutve, nedovolují mu létati, ale učinila z něho dokonalého potá-
pěče.
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Se svahu nad osadou tučňáků pozorovali jsme modrou rozlohu jižní-
ho Indického oceánu. Mezi příbojem, který omýval skaliska ostrova, vy-
nořoval se občas veliký lachtan. Byly časy, kdy břehy a ostrovy Austrálie
byly obydleny statisíci těchto zvířat, ale kožešina lachtanů, u nás zvaná
seal skin, byla příliš dobře placena a tak již před více než sto lety, v době,
kdy většina Austrálie byla ještě neznámou zemí, byli z velké části vyhu-
beni.

Brzo po návratu z
ostrova pokračovali jsme
v cestě na jihovýchod.
Nyní teprve dostali jsme
se do území stromů kari
– krásných ztepilých eu-
kalyptů, vypínajících se
někdy svým dokonale
rovným kmenem do vý-
še sto metrů. Náleží k
nejvyšším stromům svě-
ta. U některých stromů
odbočuje první větev až
třicet metrů nad zemí.
Dřevo se vyznačuje vel-
kou tvrdostí. Ještě trva-
lejší dřevo poskytuje
krásný strom džara, je-
hož háji jsme občas projížděli. Nebývá napadáno termity, a ploty, stavě-
né z kmenů džara prvními osadníky, dosud stojí!

V oblasti stromů džara jeli jsme po celé desítky kilometrů úzkou lesní
cestou, krajinou obydlenou jen drobnými tmavošedými klokánky.
Všechny stromy nesly na sobě stopy a jizvy lesních požárů. Někdy jsme
přijeli k malé, schátrale vypadající osadě, sdružené kolem pily. Domky
byly zbudovány z prken, okolí bylo neupraveno, bez zahrádek a všude
panoval klid, který působil nevesele. Většina pil nepracuje: stromy džara
a kari poskytují výborné a trvanlivé dříví, ale co je to platné, když svět
přestává kupovat a vývoz dřeva jen živoří.

U pily doutná vysoká hranice fošen dřeva kari, ale není zde nikoho,
kdo by se namáhal hasit. Dříví nemá téměř ceny a nesmíme se tedy divit
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australskému rolníkovi, který kroužkuje své stromy, aby uschly a snadně-
ji pak podlehly požáru, který založí.

Trochu dále jedeme krajinou, které Australané dali krásné jméno
„Údolí Obrů“. Cesta vede zde lesem obrovitých stromů kari, z nichž
většina má alespoň metr v průměru. Největší z nich je starý veterán, na-
polo zničený nesčetnými lesními požáry. Vrcholek mu již schází a dole
tvoří obrovskou dutinu, asi pět metrů širokou. Několik kroků dále je jiný
strom, jen o málo užší, ale zcela zachovalý.

Naše druhá cesta po australském západě skončila ve městě Albany.
Tato oblast se vyznačuje poměrně chladným podnebím a tak Albany je
oblíbeným letoviskem, na které jsou Australané hrdí. Na rozdíl od větši-
ny zdejších měst rozkládá se částečně na svahu malého kopce, takže vy-
padá méně jednotvárně a tuctově.

Město dostalo své jméno před sto lety na počest vévody z Albany,
bratra tehdejšího anglického krále. To byl veselý pán, který miloval hru
v karty a kohoutí zápasy a kterého zahubili jeho věřitelé. Město, které ne-
se jeho jméno, je proti tomu sídlem práce a vyváží pšenici, dřevo a vlnu –
pokud to dnešní špatné poměry dovolují. Zato utěšeně roste, má již přes
čtyři tisíce obyvatel a je tedy jedním z největších měst v Západní Austrá-
lii.

Lázeňský život připomíná několik vilek u pláže, zvané Middleton Be-
ach a hotel u břehu, který prý schází od té doby, co majitel ovdověl
a vzal si za ženu svoji pokojskou, která se o nic nestará. Je-li tomu tak, je
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obava, že pověst Albany jakožto mondénních lázní Západní Austrálie sil-
ně utrpí.

Z Albany jsme se obrátili přímo na sever, zpět do Perthu. Jeli jsme di-
vočinou, pokrytou většinou eukalyptovým lesem a mezi osadami byly
vzdálenosti více než dvě stě kilometrů. Po dvou dnech dorazili jsme opět
do hlavního města. Tentokráte jsme se v něm zdrželi nejdéle. Čekala nás
několikaměsíční cesta napříč Austrálií, při které jsme měli částečně jet ne-
obydlenými krajinami a tak bylo nutno, abychom sebe i vůz dobře při-
pravili a nezapomněli při přípravách na nic důležitého.

Nyní jsme již měli v Perthu mnoho dobrých přátel, kteří se o nás sta-
rali s ochotou, jaká je Australanům vlastní. Měl jsem příležitost absolvo-
vat několik přednášek o své vlasti, o svých cestách a výzkumech. Při tom
jsem měl možnost poznat zdejší universitu a život studentů.

Universita města Perthu má krásné budovy v benátském slohu za
městem. Jednotlivé sály jsou vyzdobeny přímo nádherně, ale hlavní síň,
působící velebným dojmem, je málo užívána, protože má špatnou akus-
tiku a je v ní špatně rozumět. Chodby budov působí svou elegancí spíše
dojmem luxusního hotelu, než akademické půdy. Studenti mají pohodl-
né čítárny, klubovní místnosti a nechybí ani kulečníky. Proti tomu, jak si
mně stěžovali, je návštěva přednášek nucená a je přísně kontrolována.

Začátek semestru oslavuje se způsobem poněkud americkým. Noví
studenti dostanou od starších přiděleny různé více méně příjemné funk-
ce. Tohoto roku se museli projíždět po rybníčku před hlavní budovou
v malých neckách a veslovat kusy prken.

Jednou jsme podnikli výlet do jeskyň Yanchap. Protéká je potůček
s čistou vodou, ve které jsme chytali malé ráčky. Krápníky v jeskyni jsou
osvětlovány barevnými světly; působí to banálně, ale Australané jsou na
tento zázrak velmi hrdí.

Jedna z jeskyní má ve stropě otvor, vedoucí na povrch země a pod
ním byly nalezeny kostry domorodců. Snad to byli provinilci, kteří byli
svrženi za trest do propasti. V době, kdy jeskyně byla objevena, byl
otvor zakryt velikým balvanem.
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KAPITOLA VI.

ZAČÁTEK CESTY NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ

Přišel duben a bylo nutno urychliti přípravy k odjezdu. V dnešní do-
bě je Západní Austrálie spojena s ostatními státy železnicí, ale silnice, ve-
doucí na východ, končí několik set kilometrů od Perthu. Dále vede stez-
ka sjízdná jen za příznivého počasí. Každý měsíc projede po ní několik
vozů, ale od května do července přestává provoz, protože je doba dešťů.
Pak se naplní vyschlá koryta potoků vodou, ze slaných pánví stanou se
jezera a vyschlá step mění se místy v močál. Obyvatelé osamělých farem
jsou odříznuti od ostatního světa, protože ani ostatní dopravní prostřed-
ky na tom nejsou o mnoho lépe. Poštovní letadla uváznou někdy na ně-
kolik dnů v hlubokém blátě rozbředlých letišť.

Konečně je poslední zásilka vypravena do Prahy, jsou nakoupeny zá-
soby konserv, prohlédnut vůz a cesta může započít. Když jsme naposle-
dy opouštěli Perth po oživené Hay Street, zdravili nás lidé jako staré zná-
mé. Z novin věděli, že již nastupujeme cestu na východ a tak nám každý
přál štěstí k daleké pouti.

První den jeli jsme ještě většinou známou krajinou. Minuli jsme Mun-
daring a velkou přehradu, která zásobuje slavný vodovod města Kalgoor-
lie. Ten den dojeli jsme jen do Northam, malého městečka, kde jsme mě-
li navštíviti bodrého strojvůdce, který si s námi dopisoval. S velkomysl-
ností, s jakou jsme se v Austrálii několikrát setkali, nabídl nám
zajímavou sbírku přírodnin pro pražské museum a pro tu jsme se měli
nyní zastavit. Strávili jsme s ním příjemný večer a od té doby vzpomněl
si ještě častěji na Národní museum cennou zásilkou přírodnin, ačkoli měl
značné výlohy s dopravou.

Northamská střední škola požádala mne o přednášku o Českosloven-
sku a tak jsme zůstali přes noc a teprve druhého dne jsme pokračovali
v cestě.

Náš přítel měl na zahradě krotkého lelka rodu Podargus: zavalitého
ptáka s krátkým, ale širokým zobákem. Měl tak široká ústa, že když je
otevřel, vypadal jako patentní popelníček nebo váza na květiny. Obyčej-
ně seděl na pařeze na zahradě s klidem filosofa, kterého nic nerozčílí,
a nevšímal si lidí. Když ale pan Jessup se objevil s mrtvou myší, zavřel
oči, otevřel svůj obrovský zobák a myš v něm v několika okamžicích
zmizela jako v propadlišti.
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Příštího dne jsme jeli po hrbolaté silnici dále na východ. Lány obilí
připomínaly nám, že opět křižujeme pšeničný pás. Pak zmizela pole a je-
li jsme řídkým lesem zakrnělých eukalyptů. Po pravé straně objevilo se
potrubí, běžící zároveň se silnicí kamsi do nekonečna.

Naše cesta sleduje teď vodovod, který zásobuje vodou zlatá pole ve
vnitrozemí. Australané jsou na tento vodovod velmi hrdí a je jisté, že bez
něho by bylo těžké zužitkovat bohatství zlatých dolů u Kalgoorlie.

Se stavbou vodovodu bylo započato již roku 1898 a bylo použito po-
trubí o průměru 75 centimetrů. Celý vodovod měří skoro 600 kilometrů
a má osm přečerpávacích stanic, protože jeho konec leží mnohem výše,
než údolní přehrada u Mundaring. Trvá prý čtyři týdny, než voda doteče
do Kalgoorlie. V prvních dobách po založení mělo město jen vodu, kte-
rou sem z dálky přiváželi velbloudí karavany.

Stavba vodovodu, tak významná pro celý kraj, měla tragické dozvuky.
O’Connor, vrchní státní inženýr, který vypracoval plány, byl osočován
v tisku a bylo mu během stavby vyčítáno, že je to podnik neuskutečnitel-
ný a že voda nikdy nepoteče tak daleko. Nakonec se stalo, že O’Connor,
přepracovaný a znervosnělý neustálými útoky, sám ztratil víru ve své dílo
a zastřelil se. Týden nato byl slavnostně zahájen provoz vodovodu a celé
zařízení fungovalo bezvadně.
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Teď by bylo těžko zbloudit. Když se někdy stane, že s trochu vyvýše-
nějšího místa máme pohled do krajiny, vidíme bělavé potrubí táhnoucí
se do nekonečna a provázené po obou stranách rozježděnou cestou.
Několikrát míjíme místo, kde skupina dělníků vyměňuje vadné roury;
pomocí zvláštního zařízení mohou zastaviti na dvou místech proud vo-
dy, aby drahocenná tekutina nepřišla nazmar. Dělníci bydlí ve stanech,
protože nejbližší osada je příliš daleko.

Někdy zastavujeme u primitivních zlatých dolů. Vypadají spíše jako
studně a podobnost je ještě zvýšena rumpálem, na kterém je zavěšen vel-
ký kbelík. Není však na vytahování vody, ale slouží dopravě rudy z šach-
ty na povrch země. U jiných dolů není ani takové zařízení, nýbrž jen
ubohý žebřík, zrobený z klacků, které byly po ruce. O nějakých bezpeč-
nostních zařízeních není ani řeči. Často je důl majetkem dvou horníků,
kteří pracují společně.

Život těchto horníků je drsný a pln odříkání. Vedle těžké, nebezpečné
práce je jim údělem neustálý zápas s nedostatkem vody a potravin. Zvěře
je málo a tak jsou odkázáni na konservy. Dále v zázemí je i čerstvé ovoce
velkým přepychem. V případě nějaké nehody bývá lékařská pomoc má-
lokdy po ruce.

Nedaleko těchto dolů stojí skupina obydlí horníků. Vypadá jako ci-
kánský tábor: ubohé chatrče, stlučené ze zbytků beden nebo sestavené
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z plátů galvanizovaného plechu stojí vedle stanů, které stejně špatně
chrání před nemilosrdným australským sluncem. Až budou doly vyčer-
pány, zmizí tato osada přes noc a jen vysoké hromady rezavých plecho-
vek od konserv zůstanou zde na památku.

Střediskem tohoto zlatonosného kraje je důležité město Southern
Cross. Je to krásné jméno – Jižní Kříž, podle souhvězdí, které zde, na již-
ní polokouli, zastupuje náš Velký vůz. Je to souhvězdí tolikrát cestovate-
li opěvované, že ten, kdo je uvidí poprvé, pocítí tak trochu zklamání. Je
zapotřebí hodně fantasie, abychom v něm viděli podobu kříže a podaří
se nám to teprve, když si představíme kříž ležící na boku. Není nijak
zvlášť zářivé a myslím, že nás Velký vůz je hezčí.

S městem téhož jména dopadá to tak trochu podobně. Čekáme velké
výstavné město a zatím nacházíme malou osadu, nepořádnou a neutěše-
nou, jako každé hornické město. Hotel, ve kterém zastavujeme, abychom
si doplnili vodní nádržku, je přeplněn. Zlato má konjunkturu a dřímající
městečka ve zlatých polích probouzí se k novému životu. V každém po-
koji je ubytováno několik lidí, na verandě stojí dlouhá řada lůžek a usta-
raný hoteliér ukazuje nám telegramy cestujících, kteří si na dnešní noc
zjednávají pokoje a kterým nebude moci vyhovět, až přijedou. Konečně
kraj bez krize, ale kraj, ve kterém bych nechtěl žít!

Za městem začíná špatná cesta, složená z nekonečné řady hrbolů
a jam. Křovinatý kraj se střídá se skupinami eukalyptů se skořicově rudý-
mi kmeny. Je tu málo zvířat a málo ptactva, protože chybí voda.
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Blížíme se k proslavenému Yellowdine, o kterém dnes ví v Austrálii
každé dítě. Nedávno tam byla objevena bohatá ložiska zlata. Možná, že
tu za několik let bude moderní město s asfaltovými ulicemi: prozatím
tvoří osadu skupina plechových domků a požitky civilizace representuje
kavárna se stěnami ze starých pytlů a střechou tvořenou větvemi eukalyp-
tů, které rostou v okolí. Dostaneme v ní čaj a jídla, na která stačí zásoba
konserv pana majitele.

Cesta ubíhá pomalu jednotvárnou krajinou, kolem osamělých skupin
eukalyptů. Blížíme se Kalgoorlie, největšímu městu Západní Austrálie po
Perthu. Marně však čekáme, že se cesta zlepší a posledních 40 kilometrů
vypadá jako valcha na prádlo nebo jako nepokojné moře, které se pojed-
nou změnilo v pevninu. Jednotlivé vlnky jsou přesně stejně veliké a stej-
ně daleko od sebe, takže nakonec celý vůz přejde v rytmický kmitavý po-
hyb. Šrouby, které až dosud trpělivě vykonávaly své poslání, se uvolňují
a vše, co může spadnouti s polic a věšáků, padá dolů. Kde je to možné,
jedeme po příkladu ostatních automobilistů mimo silnici, ale pro husté
křoviny a stromy jde to jen místy. Při tom hustý prach tvoří neustále ve
voze jemnou mlhu. Naše utrpení končí teprve když dojíždíme do Kalgo-
orlie.

Na australských silnicích není cestářů. Podle poměrů se silnice opra-
vuje častěji nebo řidčeji od základů a místy je ponechána řadu let sama
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sobě. Nejhorší poměry
nejsou v divočině, tam
byla jízda někdy docela
příjemná. Mnohem horší
jsou v polocivilizova-
ných končinách, kde ces-
ty nejsou udržovány
a kde je na silnicích silný
provoz. Najede-li auto na
takové neudržované silni-
ci do dolíku, povyskočí
a tam, kde dosedne, po-
čne se tvořiti dolík nový.
Další auta chovají se po-
dobně a tak vznikají dolíky další a další a vždy přibližně stejně daleko od
sebe.

Když jsme konečně zastavili na asfaltu ulice ve městě, abychom si od-
počinuli, utvořil se brzo kolem nás kruh zvědavých chlapců. V prvním
okamžiku jsme myslili, že to jsou krajané – pak se ukázalo, že to jsou dě-
ti Chorvátů, zaměstnaných v dolech. Je jich zde mnoho set.

Děti byly čistě oblečeny a mluvily svojí mateřštinou i anglicky. Prohlí-
žely si se zájmem vnitřek našeho vozu a pak se shodly, že to je „cestující
poštovní úřad“!

Kterýsi cestovatel přirovnal město Kalgoorlie, na konci vodovodu,
k perle, visící na tenké dlouhé nitce. To je podobenství velmi lichotivé: je
to zase jen hornické město, se slušnou hlavní třídou a pěknými krámy,
ale bez parků a zeleně. Díváme-li se kteroukoliv ulicí, vidíme, jak na jejím
konci začíná smutná poušť. Od menších měst zlatých polí liší se hlavně
svými sedmi tisíci obyvateli, biografem a slušným hotelem. Pro člověka,
kterému nestačí jen vydělávat peníze, najísti se a napíti whisky či piva, je
život v těchto městech trochu jednotvárný.

Jen náhoda rozhodla, že lidé objevili pohádkové bohatství „Zlaté mí-
le“. Roku 1893 dva zlatokopové chtěli se vydati na cestu do vnitrozemí
a na tomto místě byli nuceni čekati dva dny na soumary, kteří jim měli
přinésti zásobu vody. Jeden z horníků, jménem Hannan, chtěl zahnati
svého koně do ohrady. Zvedl se země oblázek, aby koně popohnal
a když si jej prohlédl, poznal zlatonosnou horninu.

67

Kalgoorlie, hlavní ulice.



Dnes má Hannan
v Kalgoorlie zajímavý po-
mník: sedí na velkém ka-
meni, s krumpáčem po
boku. V ruce drží vak na
vodu a když zmáčkneme
knoflík, stříká z vaku ten-
ký proud vody. Svého ča-
su prázdný vak na vodu
pana Hannan způsobil
vznik města Kalgoorlie:
dnes slouží tomu, aby je-
ho obyvatelé mohli uhasi-
ti žízeň, nedají-li ovšem
podle místního zvyku
přednost silnějším nápo-
jům.

Zlaté doly Kalgoorlie
nalézají se hned za měs-
tem, na tak zvané Zlaté
míli. Vypadají neutěšeně:
budovy dolů jsou z reza-
vého děravého plechu, za-
řízení je primitivní a vše
nese pečeť dočasnosti, ja-
ko by majitelé počítali
s tím, že co nevidět bude
důl vyčerpán a že se tady
nevyplácí stavěti solidněji.
Doly na Whitwaterstran-
du v Johannesburgu v již-
ní Africe vypadají proti
nim jako paláce.

Imposantně vypadají jen haldy, vysoké kopce rudy, která již prošla
stroji na dobývání zlata. Některé jsou 75 metrů vysoké. Haldy ze starších
dob jsou znova podrobovány chemickému procesu a získává se z nich
zlato, které uniklo v dobách, kdy byly známy jen metody primitivnější.
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Všechny tyto doly prožívaly krušné doby a pokles produkce zlata, kte-
rý trval od roku 1903, způsobil, že osady usínaly jako Šípkové Růženky,
které mohl vzbudit jen lepší kurs zlata na světových trzích. To přišlo až
s dobou krize a zatím co ostatní Austrálie trpěla stejně jako celý svět, na-
stal pro zlatonosné oblasti čas blahobytu. Doly, které byly zavřeny, zahá-
jily opět provoz a jejich akcie stoupaly. Během krátké doby stouply ně-
které papíry z osmi šilingů na třicet a některé ještě mnohem více. V do-
bě naší návštěvy spekuloval kdekdo s akciemi zlatých dolů. Ale přes to,
že můžeme mluvit o konjunktuře, nestačí zlaté doly zaměstnávat všech-
ny nezaměstnané Austrálie a naši vystěhovalci by tu špatně pochodili.

Město Kalgoorlie je také základnou prospektorů, lidí, kteří se vydávají
na cesty do vnitrozemí, aby pátrali po nových ložiskách zlata. V dřívěj-
ších dobách užívali velbloudů; dnes koná jim dobré služby také automo-
bil. Jejich život je dobrodružný a plný strádání. Přeje-li jim štěstí, mohou
rázem zbohatnouti, ale málo je těch, kterým se to poštěstilo. Po měsících
strádání v divočině, ve které jim neustále hrozí smrt hladem, žízní nebo
se strany nepřátelských domorodců, vrací se obyčejně s nepořízenou
zpět k civilizaci, ale sotva si odpočinuli a sehnali něco peněz, vydávají se
na novou cestu do neznáma.

Příští větší město na východě bylo Port Augusta. Jak se pak ukázalo,
bylo vzdáleno čtrnáct dní cesty a tak jsme v Kalgoorlie ještě naposledy
nakupovali na cestu divočinou. V oddělení na střeše vozu uložili jsme
dvě stě litrů benzinu v zaletovaných plechovkách. Na poště jsme vyex-
pedovali domů některé přírodniny, mezi jiným i malého ještěra varana,
který pak dlouho žil ve viváriu spolku Leknín v Praze.

S počátku vedla naše cesta na jih. Po čtyřiceti kilometrech projížděli
jsme opět městem, ale tentokráte městem mrtvým. Bylo to Coolgardie,
které kdysi bylo velkoměstem.

Objevení bohatství zlata Coolgardie bylo také jen dílem náhody.
Kdysi tuto cestovali dva prospektoři a utábořili se u domorodé studně.
Jeden z nich zvedl malý oblázek se země a s překvapením seznal, že to
je ryzí zlato. Počali tedy hledati a za dopoledne nalezli zlata za mnoho ti-
síc. Později objevili vlastní ložisko zlata a s ním i milionové bohatství.
Brzy tu vzniklo město a roku 1905 mělo deset tisíc obyvatel. Ty časy již
dávno minuly, zlaté doly města jsou vyčerpány a dnes žije v městě kdysi
tak rušném jen několik lidí. Paláce bank a obchodů na hlavní třídě se roz-
padají a mění v beznadějné zříceniny. Takový bude snad osud i ostat-

69



ních měst australského vnit-
rozemí, poklesne-li během
doby rentabilita jejich dolů.

Za Kalgoorlie potkali jsme
vůz, podobný našemu a je-
doucí opačným směrem. Na
podvozku starého americké-
ho vozu byla karoserie, při-
pomínající komediantský
vůz. Vozidlo náleželo majite-
li holičského závodu z města
Melbourne, který měl
v úmyslu objeti takto celou
Austrálii. Byl provázen man-
želkou, dcerou, psem a koč-

kou. Chvíli jsme si povídali a vzájemně sdělovali své zkušenosti. Varoval
nás před další cestou: je špatná a místy i nebezpečná. Nejhorší je Madur-
ský průsmyk, kde je nutno jeti korytem potoka po velikých kamenných
schodech.

Na tento průsmyk měl velmi smutné vzpomínky. Směr jeho jízdy byl
na západ a proto měl vyjeti Madurským průsmykem vzhůru, ale stoupání
je tak silné, že motor jeho vozu na to nestačil, přes to, že měl skoro čtyři
litry obsahu. Asi den lopotili se marně na vyprahlých svazích pohoří
a pak se obrátili opět dolů do nížiny vyhledat pomoc. Dostali se až k osa-
mělé farmě a majitel půjčil jim ochotně velblouda. K chvále korábu pou-
ště budiž sděleno, že velbloud skutečně vlekl těžký vůz do prudkého sva-
hu průsmyku. Na nejhorším místě cítil automobilista výčitky svědomí
a rozhodl se, že trochu pomůže motorem, ale jakmile velbloud uslyšel
vrčení motoru, splašil se a odtáhl vůz kamsi na stráň, jako by to byl lehký
dětský kočárek. Trvalo to několik hodin, než se dostali zase na stezku
k velké radosti ostatních členů rodiny, kteří myslili, že již nikdy se ne-
shledají s tatíčkem a se svým domovem na kolečkách.

Ještě před tím, v průsmyku u Eucly, když brzdil na svahu motorem,
zlomil ojnici, musil pěšky k nejbližší farmě a dostal novou po dlouhé
době. Doprava ojnice přišla ho hodně draho, protože člověk, který mu ji
přivážel, poškodil si svůj vůz na špatné cestě. Nejvíce však melbournské-
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ho automobilistu mrzelo, že mu na úzké cestě větve rozbily okna a to by-
la škoda, protože v nich měl barevná skla s obrazy ptáčků...

Po chvíli jsme se rozloučili s přáním mnoha zdaru. Dal mi ještě něko-
lik řádek na svého syna v Melbourne s poukázkou na jedno ostříhání
zdarma!

V těchto místech přestala definitivně cesta a příští týdny cestovali
jsme po stezce nikdy neupravované a často se dělící, podle toho, kudy
který automobilista jel. Přes to byla příjemnější jízda, než na australské
silnici, protože provoz byl příliš slabý, než aby vznikly protivné vlnky
a také prachu bylo méně. Sjízdnost závisela na terénu: na ploché stepi
nebyla jízda zvlášť těžká. bylo nutno vyhýbati se kořenům a kamenům,
ukrytým v trávě, o které bychom si mohli lehko proraziti kartér. Tam,
kde byla půda častěji vlhká, byly vyježděny hluboké koleje, takže bylo
nebezpečí, že dosedneme spodkem vozu na půdu. Bylo zapotřebí jeti ko-
ly jedné strany prostředkem a druhými po straně stezky, což zase vyžado-
valo velké opatrnosti tam, kde se mohly v uschlé trávě skrývat zrádné pa-
řezy nebo balvany. V řídkém eukalyptovém lese vadily při jízdě četné
kořeny, pnoucí se přes cestu.

Projíždění potoků bylo ovšem někdy tvrdým oříškem. Byly vyschlé,
ale jejich břehy byly někdy hodně strmé a v okamžiku, kdy předek vozu
jel po protějším břehu vzhůru, bylo nebezpečí, že zachytneme spodkem
auta vzadu o dno potoka. Měli jsme tam upevněna stará péra, která pak
zachytila náraz. Zato jsme měli málo defektů pneumatik – největší nepří-
tel gum, hřebík, je tu velkou vzácností a jinak se jen někdy stane, že se
špička ležící suché větve zabodne do gumy, ulomí se a při jízdě se poma-
lu propracovává hlouběji a hlouběji, až propíchne duši. Stalo se nám to
však jen v několika málo případech.

Ještě jednu nepatrnou osadu jsme měli na své cestě, než jsme opustili
civilizaci: městečko Norseman, děkující rovněž za svou existenci zlatu. Je
to smutná osada, již mimo dosah velkého vodovodu a vodu sem musí
zdaleka dovážet. A přece i v této ubohé vesnici, ztracené kdesi na okraji
civilizace, sešli jsme se s krajanem. Má řeznický krám. Česky již neuměl,
ale měl z nás takovou radost, že nám dal své album s obrázky ze svých
cest – snad to nejcennější, co měl. Nemohli jsme mu vyhovět a zdržet se
u něj, protože první lijáky by nám v pustině znemožnily dostihnouti
opět civilizace a tak ještě týž den, pozdě v noci, vydali jsme se na další
cestu. Čekal nás nejzajímavější úsek našeho putování – cesta pustinou.
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KAPITOLA VII.

V OBLASTI OVČÍCH FAREM

Australský zemědíl je skoro tak veliký jako Evropa, ale obyvatel má
mnohem méně – necelých šest a půl milionu. Přistěhovalectví do Austrá-
lie nikdy nenabylo velkých rozměrů a v posledních letech bylo skoro
znemožněno přísnými zákony. I kdyby obyvatelé byli rovnoměrně roz-
troušeni po celé zemi, byla by řídce obydlena, ale tomu tak není: více
než polovina (62%) žije v šesti australských městech a z druhé poloviny
žije opět větší část v jejich okolí, na jihovýchodě Austrálie. Střední Aust-
rálie se svými šesti sty tisíci kilometry má jen osm set obyvatel! O málo
lepší je to v Austrálii Severní a Západní. Nepříznivé poměry hospodář-
ské a pohodlnější život v městech působí, že počet obyvatelstva místy ve
vnitrozemí spíše ještě klesá.

Nyní přišla doba, kdy
jsme měli projeti takovou
skoro neobydlenou oblas-
tí. Měli jsme důvěru v se-
be i svůj vůz, ale přece
jen jsme zvážněli, když
před odjezdem z Norse-
man skupina místních
občanů se svěšenými hla-
vami zamyšleně zírala na
naše auto a pak se shodla
na tom, že by opravdu rá-
di viděli, jak tento vůz
pojede Madurským prů-
smykem nebo hlubokým
pískem u Ceduny.

Až do příští malinké osady bylo více než tisíc kilometrů, k nejbližší-
mu lékaři nebo automobilové správkárně ještě mnohem dále. Představme
si, že mezi Prahou a Paříží by nebylo osad, jen několik osamělých dvorců
a pak si uvědomíme, jak málo je australské vnitrozemí zalidněno.

Dopadlo to dobře a na svoji cestu a pobyt v divočině rádi vzpomíná-
me. Při jízdě bylo třeba opatrnosti a patnáct kilometrů za hodinu byl do-
cela dobrý průměr, ale čas nehrál takovou roli. Jízda krajinou nezkaže-
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nou civilizací měla svůj půvab a ještě krásnější bylo táboření navečer
uprostřed stepi, stranou od vyježděné stezky, na místě, kam asi ještě ne-
vkročila noha bělochova. Náš potulný domov stal se nám dvojnásob dra-
hým. Ostatní svět stával se velmi vzdáleným a neskutečným; neměli jsme
novin, a krize, nezaměstnanost a nebezpečí války počaly být prázdnými
hesly. Byli jsme jako dva mořeplavci, kteří na malé lodici brázdí zelené
vlny nekonečného oceánu za dalekým cílem.

Ostrůvky na tomto moři byly osamělé sheep stations, ovčí farmy, kde
lidé měli tři sta, čtyři sta kilometrů k nejbližšímu sousedovi. Přes odlou-
čenost, ve které žijí, jsou to nejlepší Australané: poctiví, pracovití, pohos-
tinní a často i velmi vzdělaní. Lidé pohodlné a slabé vůle rozmnožují ra-
ději proletariát velkých měst, protože dobrá kniha jim není náhradou za
rozptýlení a pohodlí, které skýtá město. Ostatně dnes, v době rozhlasu,
má i osaměle žijící člověk možnost zůstati v divočině na výši doby.

Stinnou stránkou těchto osamělých dvorců je jejich vzdálenost od lé-
kaře. Bývá to mnoho a mnoho set kilometrů a často se stává, že nemoc
nebo úraz přijde v době, kdy cesty jsou nesjízdné. Kde je telegraf nebo
telefon, stává se, že domácí lidé pokouší se provésti těžké operace podle
pokynů, které jim uděluje lékař v nejbližším městě – můžeme si předsta-
viti, jak to asi dopadá!
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V posledních letech i v tomto ohledu se mnoho zlepšilo. Vznikla in-
stituce létajících lékařů, s počátku dík snažení presbyteriánských misií.
Později vznikla akciová společnost, která si vzala na starost vysílání létají-
cích ambulancí do vnitrozemí všude tam, kde toho bylo zapotřebí. Její
akcionáři se vzdali na všechny časy práva dostávati nějakou dividendu; je
to čistě dobročinný podnik.

Aby lidé na osamělých dvorcích si mohli přivolat pomoc, zapůjčují se
jim zajímavé vysílačky. Potřebný proud vyrábí se šlapáním pedálů, po-
dobných šlapátkům bicyklu, a osoba, která vysílačku obsluhuje, vyťuká

zprávu na jakémsi
psacím stroji. Ten
ji automaticky pře-
vádí do morseo-
vých značek. Stroj
tedy může obslu-
hovati i člověk,
který nemá odbor-
ných znalostí. Lé-
kař jim odpovídá
prostřednictvím
rozhlasu, takže je-
ho radu uslyší oby-
čejným radiovým
přijímačem. Je-li
zapotřebí, aby lé-
kař přijel, přiletí
zanedlouho aero-
plánem, a je-li to
nutné, vezme ne-
mocného s sebou
do města, do ne-
mocnice.

První den naší cesty pustinou uběhl celkem bez příhod. Navykal jsem
si jezditi po úzké stezce, neustále se proplétající mezi stromy. Zkušenost
mne naučila, že se musím opatrně vyhýbati malým kalužinám na cestě,
protože pod kalnou vodou skrývala se někdy bažinka hodně hluboká. Na
takovém místě se nedávno neopatrně jedoucímu automobilistovi převrh-
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lo auto; nestalo se mu nic, ale byl nucen jíti dva dny pěšky o hladu a žíz-
ni k nejbližší farmě, aby mu pomohli vůz postavit opět na kola.

Cesta se občas dělila a pak bylo třeba posoudit, která větev je více roz-
ježděná a tedy hlavní. Jinak by se nám mohlo státi, že bychom jen jeli po
stopě prospektora, který zkoušel své štěstí kdesi ve vnitrozemí.

Jedinou stopou lidské činnosti byla poštovní schránka u cesty: stará
bednička, přibitá na pařezu, do které listonoš ukládá poštu pro farmáře,
bydlícího několik desítek kilometrů od hlavní cesty. Listonoš není povi-
nen odbočiti od hlavní cesty a farmáři stačí, udělá-li si výlet ke své
schránce jednou za měsíc – častěji pan pošťák nejezdí. Bednička je po
straně otevřená, ale nikdy se nestane, aby se nějaká zásilka ztratila.

Tentokráte jsme vystupovali v úloze listonoše sami. Jak nepsaný zá-
kon australského vnitrozemí žádá, zastavili jsme se v poslední osadě na
poště a vyzvedli jsme dopisy pro všechny farmy, které jsme měli na cestě.
Na skutečného listonoše musili by čekati ještě tři týdny a bude-li později
cesta nesjízdná, snad ještě déle.

Podobně je místy i zasílání telegramů závislé na ochotě náhodných
cestujících. Telegrafní společnost by zle doplácela, kdyby každý tele-
gram, adresovaný osobám žijícím daleko ve vnitrozemí, měla poslat po
zvláštním poslu autem nebo na velbloudu. Doručení telegramu mohlo
by tak státi několik tisíc korun. Proto někdy používají příležitosti, když
tím směrem někdo cestuje, a dají mu opis telegramu k doručení. Někteří
majitelé najímají si raději na nejbližší poště schránku a občas posílají své-
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ho zřízence pro došlé dopisy.
Někdy to bývá hodně daleko
a pak máme asi takový po-
měr, jako kdyby pražský ob-
čan měl schránku na dopisy
na berlínské poště!

V jedné schránce na do-
pisy u cesty učinil jsem zna-
menitý lov: nalezl jsem v ní
pěkný exemplář jedovatého
pavouka. Rozmnožil jsem
svoji sbírku a zároveň jsem
snad uspořil majiteli schrán-
ky nepříjemné překvapení, až
by sahal do bedničky pro do-
pisy!

Ten den jsme přijeli na
večer k místu, kde v klínu
kamenitého úbočí byla skryta
farma, zvaná Frazers Range,
Frazerovo pohoří, podle ne-
dalekých kopců. Majitel vě-
děl o naší cestě a srdečně nás
přivítal a večer jsme strávili

příjemně v kruhu jeho rodiny.
Farma pana Gulla není na australské poměry velká – má jen asi 52.000

hektarů, ale jeho dům, stavěný pěkně z kamene, působil docela jiným
dojmem, než plechové chatrče obyvatelů zlatých polí. Přes to myslím, že
jeho čtyřem hezkým dcerám bývá zde někdy dlouhá chvíle. Návštěva
sousedů znamená i zde, ještě na okraji divočiny, mnohahodinovou jízdu
špatným terénem a na nějaké to tancování mohou se vypraviti jen jed-
nou za čas a pak na delší dobu.

Nápadný byl nám velký počet koček, které se potulovaly po farmě
a sledovaly jako celé procesí slečny Gullovy v naději, že dostanou trochu
mléka. Dověděli jsme se, že je občas vysazují na stepi, daleko od farmy.
Hlad nutí pak kočky, aby lovily králíky, kteří zde jsou metlou každého
farmáře. Tento rok bylo ovšem králíků málo, protože téměř všichni vy-
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mřeli před dvěma
roky, v době vel-
kého sucha. V ta-
kovém případě
zbývá v krajině jen
malý počet tůní,
které farmář může
ohraditi, takže krá-
líci se k vodě ne-
dostanou.

Noc jsme strávi-
li nedaleko farmy
a ráno se vypravila
celá rodina našeho
hostitele na lov do
okolí, protože se
dověděli, že sbírá-
me přírodniny a chtěli nám trochu pomoci. Nejzajímavější úlovek, který
nám přinesli, byla malé ještěrka, které učenci říkají Gymnodactylus mili-
usi a Australané štěkající ještěrka. Je to pestře zbarvené zvířátko s velikou
hlavou a obrovskýma očima.

Jméno štěkající ještěrka dostala proto, že její hlas se podobá štěkotu
malého psíka. S počátku se stavěla na odpor: zvedala se na předních no-
hách a vydávala zvuk, který zněl zpola jako zasyčení, zpola jako slabouč-
ké zaštěkání. Uložili jsme ji do malé bedničky a nějaký čas cestovala s ná-
mi; jakmile si však na nás zvykla, přestala „štěkati“. Říkali jsme jí Ino-
cenc.

Krajina na východ od této farmy je dost špatné sjízdná a pan Gull
provázel nás kus cesty, aby nám ukázal místo, kde se nejsnadněji dosta-
neme přes potok. Bylo třeba dávati pozor na místech, kde z půdy vyční-
vala skalnatá úbočí a na silné větve stromů, trčící do cesty. Místy jsme je-
li lesem a pak vůz poskakoval přes kořeny stromů, pnoucí se ve velkém
počtu přes cestu. Bylo nutno jeti pomalu.

Místy byl kraj zarostlý eukalypty a jinde zase salt bushem a spinife-
xem.

Salt bush, t. j. slaný keř, je nizounký keřík se stříbřitě modrošedými
listy. Tvoří dobrou pastvu pro ovce i v krajinách, kde jiné rostliny se ne-
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udrží pro nedostatek vláhy. V dobách, kdy vše je uschlé a ovcím hrozí
nedostatek, zachrání situaci salt bush. Zato spinifex je rostlina, kterou
pěstitel nenávidí. Je to tráva, která vyrůstá ze zdánlivě hebkého polštáře
listů. Ve skutečnosti jsou v něm ukryty pichlavé trny a jen nováček si na
takový spinifexový trs sedne.

Druh spinifexu rostoucí zde na jihu poskytuje píci jen v době, kdy
má zrno; jinak se mu ovce vyhýbají. Po deštích vyrůstá do výše a jízda
pustinou stává se pak dvojnásob nebezpečnou. Řidič nevidí kameny
a pařezy na cestě a často je nucen upevniti před chladič hustou mříž, aby
nebyl travou ucpáván. Podvozek utrhává a zachycuje stábla spinifexu v
takovém množství, že se někdy vznítí od rozžhavené výfukové roury
a auto shoří.

Jednu dobrou vlastnost má spinifex i pro automobilistu: hodí se dob-
ře za podklad tam, kde musíme projížděti hlubokým pískem. Mnohé vy-
schlé australské řeky byly by skoro nepřekonatelnou překážkou, kdyby
nebylo možnosti pokrýti písek otýpkami spinifexu.

Krajina změnila svůj ráz až navečer. Stromy zmizely a stezka vedla ja-
kousi plání, tvořenou částečně holou skálou. V prohlubních skalisek dr-
ží se po deštích často dlouho voda. Tomuto místu říkají Afghan Rocks –
Afgánské skály. Vypadalo to zde smutně a ponuře, jako každý kraj bez
rostlin a stromů.

Dva roky předtím zahynul u Afgánských skal osamělý tulák. Došla
mu voda a když se konečně dovlekl k nejbližší tůni, byla vyschlá. Jen
o dva kilometry dále byl by nalezl vodu, ale jeho síly na to již nestačily.

Každá země má své typické tuláky. Americký tramp je sportovec, kte-
rý ukryt kdesi mezi koly nákladního vagonu cestuje napříč Unií. Austral-
ský tulák, pokud cestuje vnitrozemím, je vytrvalec, který nezůstává dale-
ko za australským domorodcem. Někdy jsme takové tuláky potkávali:
sbalená pokrývka, zavěšená na zádech, slouží jim zároveň za tlumok
a obsahuje zásoby v podobě trochu čaje, cukru a mouky, která slouží na
výrobu damperu, náhražky chleba, pečené v horkém popeli ohniště.
Nejdůležitější součástí výzbroje každého tuláka je velký plátěný vak na
deset nebo patnáct litrů vody.

Tak vyzbrojen kráčí australský tulák sta a sta kilometrů. V noci spí
pod širým nebem, dojdou-li mu potraviny, cestuje o hladu a proděraví-li
jeho vak na vodu, znamená to často smrt. Na osamělých farmách je vždy
přátelsky přijat: nocleh nehledá, protože je zvyklý spát venku, ale nají se
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do sytosti a když odchází, dostane bohatou výslužku. Některé velké far-
my mají majitelem předepsáno, kolik čaje, cukru, mouky a masa musí
každý cestovatel dostati, když je opouští. Je to vždy tolik, aby to stačilo
na další cestu. Musíme si ovšem připomenout, že takových návštěvníků
nebývá na osamělé farmě mnoho, snad jen několik do roka a že přinesou
vítanou změnu a zprávy ze vzdálených končin.

Jméno sklal připomíná doby, kdy Afgánci hráli v Austrálii důležitou
roli. Bylo to v době, kdy zde poprvé počali užívati velbloudů a tehdy
importovali i četné Afgánce, kteří si s nimi věděli spíše rady, než Austra-
lané. Dnes velbloudi nemají již takový význam, jako kdysi a potomci při-
stěhovalých Afgánců věnují se obchodu nebo dopravě zboží z těžko pří-
stupných míst ve vnitrozemí.

Po dvoudenní jízdě stepí přijeli jsme k nízké, široké budově, stavěné
z kamene: k farmě, zvané domorodým jménem Balladonia. Její majitel,
pan Pontin, byl předtím v Perthu, kde nás navštívil a pozval, abychom
se u něho na čas ubytovali. Dosud se však nevrátil. Když jsme se s pa-
nem Pontinem loučili v Perthu, vyprávěl nám, že pojede jinou cestou,
kratší. Zná dobře celý kraj, protože zde trávil celý život. Svůj odjezd od-
ložil, protože dosud se nevzpamatoval z následků chřipky a tak jsme do-
jeli k Balladonii dříve než on. Vzpomínali jsme pak častěji během cesty,
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zdali dojel bez ne-
hody. Představme
si člověka více než
sedmdesátiletého,
zeslabeného ne-
mocí, který jede
sám autem neo-
bydlenou krajinou
po stezce, která je
ještě méně frekven-
tována, než ta, po
které jedeme. Sta-
ne-li se něco jemu
nebo jeho vozu,
bude čekati třeba
řadu dní, než ně-

kdo pojede mimo a zabloudí-li v horečce, bude možná čekat marně.
Australská příroda vychovává pravé muže!

Budova farmy Balladonia vypadala jako tvrz a skutečně jí bývala v do-
bách, kdy domorodci ještě byli bělochům nepřátelští. Pamatovala jistě
lepší doby: řada pokojů byla prázdná a všude byly vysoké vrstvy prachu.
Bydlil zde jen mladý správce a starý, jednoruký kuchař. Chybí zde hos-
podyně. Podivně se vyjímala zaprášená dečka na stěně jídelny, vyšívaná
před lety kterousi dcerou domu, s nápisem: „Čím by byl dům bez mat-
ky!“

Ovčí farma Balladonia je velmi stará: byla založena brzo potom, co
první Evropan, Eduard Jan Eyre, procestoval tyto kraje a uskutečnil tak
podobnou cestu jako my, ovšem za podmínek mnohem horších. To bylo
v polovině minulého století. Dnes nepříznivé hospodářské poměry pů-
sobí, že civilizace opět ustupuje a divočina je na postupu.

Za obydlím farmy rozkládá se zahrada, zdivočelá a nikým neupravo-
vaná. Dozrávaly zde právě krásné hrozny na révách, které sázel otec pana
Pontina kdysi před padesáti lety. Za jeho vlády byl největší rozkvět Balla-
donie. Teď odpočívá věčným spánkem na druhé straně cesty.

Vody mají zde dostatek. Umělé jezírko vedle zahrady je bohatou zá-
sobárnou vody, která slouží nejen člověku, ale i zvířatům. Na rybníku
plovaly potápky, jistě jediné na tisíce kilometrů daleko a na křovinách
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u břehu poletovali
drobní ptáčci. Člověk
stává se v těchto kraji-
nách bezděky velko-
myslným ochráncem
přírody, kterou svými
studněmi a říčními
přehradami zásobuje
vodou, nezbytnou k
životu v této pustině.

Australský farmář
má možnost postaviti
hráz napříč potokem
a v době dešťů voda,
místo aby brzo zmize-
la, nashromáždí se
a vytvoří tak reservoár
vody, která v přízni-
vém případě vystačí na celý rok. V mnohých oblastech Austrálie je mož-
no získávati vodu vrtáním artéských studní. Na vodu přijdou někdy až ve
velké hloubce, ale pak stříká často pod tlakem do velké výše. Austrálie má
asi 6400 artéských studní, ale většina jich má vodu obsahující minerální
součástky, slanou nebo hořkou, a hodí se jen k napájení dobytka.

Na Balladonii zaměstnávají četné domorodce. Bez nich by těžko
mohli být, protože pracují lacino a pokud jde o určité práce, i dobře.
K těžké fyzické práci se nehodí, ale při ošetřování stád uplatní se jejich
vrozené schopnosti lovce. Vystopovati zbloudilé stádo skotu či ovcí je
pro ně hračkou. Nedaleko takové farmy je obyčejně stálý tábor domorod-
ců, pracujících jako hlídači a čeledínové. Jejich vrozený sklon ke kočov-
nému životu jim nedovolí, aby zůstali dlouho na místě; vydávají se na
daleké cesty za neurčitým cílem a jejich místo na farmě i v táboře zau-
jmou noví příchozí. Jsou prý poctiví a práce, která nevyžaduje velké inte-
ligence, obstarají docela spolehlivě.

Když jsme přijeli, chystalo se jich několik na několikadenní cestu za
stády ovcí. Před hlavní budovou stál již vůz se spřežením velbloudů a ně-
kolik domorodců a domorodek, oblečených více méně po evropsku, na-
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kládalo kotlíky na vaření, zásoby potravin a vaky s vodou. Velbloudi
měli chomouty, podobné koňským, ale obrácené: se špičkou dolů.

Naši hostitelé nám vyprávěli, že auto nevytlačí úplně užívání velblou-
dů v Austrálii, protože velbloud se spokojí s tím, co si sám na stepi na-
jde a jeho udržování tedy nic nestojí. Tam, kde je sypký písek, pohybuje
se přece jen s menší námahou než auto. Jednou za rok vypraví se z Bal-
ladonie celá karavana vozů tažených velbloudy, aby dopravila k moři vl-
nu, kterou posílají do Perthu na prodej. Parník, který se pro ni zastaví, vy-
loží jim zároveň zásoby, se kterými musí vystačiti celý rok.

Kde je terén pro auto špatně sjízdný, hraje tedy velbloud dosud důle-
žitou roli. Přestal však být výhradním dopravním prostředkem ve vnitro-
zemí a je málo míst, kam by se dobrý řidič nedostal v době sucha. Proto
cena velbloudů poklesla s několika tisíc na několik set našich korun
a před dvěma roky byli v Balladonii nuceni postříleti část velbloudů,
protože nebylo pro ně kupce a bylo nebezpečí, že jejich stáda vzrostou
tak, že budou ubírati pastvu ovcím.

Za nepřítomnosti majitele měl na starosti farmu mladý správce, dohlí-
žející na černý personál. Žila zde také neteř pana Pontina, mladá dáma,
která dovedla zde, v pustině, nalézti užitečný způsob, jak trávit svůj čas.
Věnovala se portretování brouků, kobylek a jiného hmyzu, který obývá
pustiny kolem Balladonie a kresby a malby, které nám ukázala, byly by
ozdobou každého přírodopisného díla. V Austrálii vzbudily značný roz-
ruch a umělkyně byla pozvána universitou v Melbourne, aby ji navštívi-
la a uspořádala výstavu svých děl. Vrátila se právě nedávno z této cesty.
Několik měsíců po našem návratu do Prahy dostali jsme od ní dopis, ve
kterém nám sděluje, že se provdala za správce farmy.

Ateliér mladé malířky byl v budově bývalé telegrafní kanceláře. Kdysi
vedla těmito místy telegrafní linka, spojující západ s východem, ale když
byla vystavěna železnice, byl telegraf k ní přeložen. Trať vede rovnoběž-
ně se stezkou, ale mnohem dále na severu. Telegrafní budova jevila stopy
činnosti termitů, a sloupy, podpírající verandu, byly částečně ohlodány
tak, že bylo nebezpečí, že se zřítí.

I na Balladonii mají několik aut, umožňujících rychlou kontrolu vod-
ních nádržek pro ovce a i stád samotných. Ze své velké zásoby přenecha-
li nám několik plechovek, takže jsme mohli svoji zásobu doplniti opět na
dvě stě litrů. Dali nám i několik bochníků chleba a vodu a tak jsme se po
srdečném rozloučení vydali opět na další cestu.
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KAPITOLA VIII.

CESTA DIVOČINOU

Den za dnem ubíhá a jeden se podobá druhému. Vstáváme časně rá-
no, abychom využili co nejvíce denního světla. Většinou jedeme stepí,
zarostlou nízkými křovinami. Zde není jízda obtížná, ale někdy jedeme
celý den lesem zakrslých eukalyptů a pak cesta, stále se kroutící, je špat-
ná, plná kamení, pařezů a balvanů. Je nutno jeti s napjatou pozorností:
auto, které zde jelo asi měsíc před námi, prorazilo si na takovém terénu
kartér.

Někdy zastavujeme, abychom se seznámili s drobnými obyvateli ste-
pi. Zdánlivě je mrtva a bez života, ale odloupneme-li napolo odchlípe-
nou kůru eukalyptů, najdeme celé kolonie brouků, trpělivě čekajících na
příchod deštivé doby a veliké huňaté pavouky, hlídající statečně váčky
z pavučin s mláďaty. Na vlhčích místech předou sítě obrovští pavouci
rodu Nephila; jejich nažloutlá pavučina je tak pevná, že v ní někdy uvíz-
nou i malí ptáčci. Na zemi, mezi kořeny stromů, sestrojil si pavouk sklíp-
kan své obydlí v podobě chodby, vedoucí do země a opatřené kulatými
padacími dvířky. S vnější strany jsou pokryta zrnky písku, takže je velmi
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nesnadno hnízdo objevit, protože úplně splyne se svým okolím. Přiblíží-
li se neopatrný hmyz, vyřítí se sklípkan ze svého úkrytu a zmocní se ho.
Když se však blíží silnější nepřítel, zavře pavouk dveře svého příbytku
a drží je zespoda pokud síly stačí. Má za tím účelem na spodní straně
dveří dírky, které zachytí svými drápky. Některé druhy sklípkanů staví si
ještě jedny dveře, o něco níže, pro případ, že by nepřítel otevřel dveře
první.

Na některých akáciích a eukalyptech visí veliké vaky, zdánlivě zhoto-
vené z pavučin a hnědého papíru. To jsou společná obydlí velkého
množství housenek můr rodu Teara. Teprve za soumraku vypraví se za
potravou a pak cestují jedna za druhou, husím pochodem a tvoří kom-
paktní řadu, vypadající jako dlouhý huňatý had.

Někdy při odvalování kamenů objevujeme malého stočeného hádka,
který se s rozzlobeným syčením staví na odpor. Je zapotřebí trochu opa-
trnosti a jsme rádi, když konečně odpočívá mrtev ve velké nádržce s for-
malinem na střeše vozu. Austrálie je zvláště požehnána, pokud jde o je-
dovaté hady: má jich nejvíce ze všech dílů světa a mohla by závidět neda-
lekému Novému Zélandu, kde nežije ani jeden. Výroba léku proti
hadímu uštknutí naráží zde na velké obtíže, protože jed různých druhů
působí různě a uštknutý člověk obyčejně neví, který z oněch nesčetných
druhů ho kousl. Příjemnější setkání je s drobnými ještěrkami, které ne-
scházejí ani na poušti. Některé prchají před námi, na útěku se vzpřimují
a běží s větrem o závod na zadních nohách, jen nakloněny kupředu.
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Několikrát máme na cestě vodní nádržku, zřízenou péčí australské
vlády. Je to primitivní plošina z galvanizovaného plechu, který v době
dešťů zachycuje vodu a svádí ji okapem do velkého tanku, napolo zapuš-
těného do země. Pro auta s žíznivým chladičem znamená často záchra-
nu z nouze, ale voda je kalná, znečištěná drobnými zvířaty, která do ní
padla a k pití hodí se skutečně jen v nouzi.

Kraj je pustý, chudý rostlinstvem a zvířenou a přece působí mocným
dojmem, na který nezapomeneme. Snad nejvíce působí vědomí, že jsme
docela sami, v srdci přírody nedotčené civilizací a odkázáni sami na se-
be.

Byli bychom se rádi zdrželi déle, ale okolnosti nás nutí ke spěchu.
Nesmějí nás zde zastihnouti deště, které změní koryta potoků v dravé
bystřiny, a k tomu přibývá ještě druhý důvod, abychom pospíchali do
civilizovaných krajin: na kořeni zubu se mi utvořil granulom a pak abs-
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ces, který mi nejen působil velké bolesti, ale i starost, nenastane-li nějaká
vážná komplikace. Do nejbližší osady je sice jen několik dnů cesty, ale
nejbližší zubní lékař je ještě mnoho set kilometrů dále na východ.

Jedeme tedy pokud možno bez zastávky, ale rychlá jízda je vyloučena
a je nutno jeti každý den dlouho po setmění, abychom najezdili něco
přes sto kilometrů. Jím jen málo a zato konzumuji velké množství práš-
ků, které tiší bolest. Trvalo to devět dní, než jsem měl možnost dáti si
zub ošetřiti lékařem a ještě jsme byli rádi, že nebyl nikdo z nás v divoči-
ně postižen nějakým úrazem nebo vážnou chorobou.

Tentokráte jedeme dlouho, aniž potkáváme lidi. Farma Cocklebiddy
je opuštěna – její obyvatelé se již před časem vzdali zápasu s nehostin-
ností kraje.

Skoro již zapomínáme, že jsou ještě jiní lidé na světě, když k našemu
sluchu dolehne hlas automobilového motoru, lopotně pracujícího do
písčitého svahu. Mezi nízkými stromky za záhybem cesty objevují se tři
auta. Za chvíli jsme u nich a teď následuje srdečné vítání, jako bychom se
byli setkali se starými přáteli.

Jsou to první auta, která potkáváme po osmi dnech: dvě fordky a ma-
ličká austinka s hrdým nápisem: „Autem z Melbourne do Perthu“. Vyp-
távají se nás na další cestu. Jsou trochu vystrašeni – dnes ráno projeli Ma-
durským průsmykem a ještě se nevzpamatovali. Bylo to velmi namáhavé
a to ještě každému vozu pomáhala posádka tří vozů. Austinka tam uváz-
la spodkem na skále a když ji společnými silami dostali dolů, byl akumu-
látor trochu poškozen. Teď si prohlížejí náš vůz, měří, jak je vysoko nad
zemí, vrtí hlavou a dělají temné narážky. No, uvidíme! Raději se loučíme
a pospícháme, abychom to měli již za sebou.

Jde to pomalu, po hrbolaté cestě, přes kořeny stromů a kameny. Ko-
nečně se objevuje po pravé straně dole nížina, rovná jako stůl a porostlá
keři. Blížíme se průsmyku, kterým máme sjeti s náhorní roviny. Stromy
se rozestupují a stezka klesá příkře dolů. Moje žena jde napřed a hledá
nejsjízdnější místa. Teď to již není cesta, ale skalnaté dno potoka, nyní
vyschlého. Jedeme přes kamenné lavice, které vždy po několika metrech
tvoří schod. Někdy jsou nahnuté ke straně a pak se vůz naklání do ne-
možného úhlu. Snažím se jeti přes schody co možno šikmo, abych neza-
chytil spodkem. Teď se dobře uplatňují péra, kterými je vyztužena ve-
spod karoserie vozu. Postupujeme pomalu, metr za metrem, úzkou sou-
těskou, přes vyčnívající hroty skal. Pak se úval rozestupuje, klesání je zase
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normální a jsme opět na hlinitém terénu. Madurský průsmyk, kde již
mnoho automobilistů ztroskotalo, máme za sebou.

Cesta autem z Austrálie východní do západní by byla velmi ulehče-
na, kdyby australská vláda obětovala několik liber na uvolnění stezky dy-
namitem. Nejhorší úsek je asi jen dvě stě metrů dlouhý. Dnes, kdy při-
cházejí do módy auta hodně nízká, je to zvláště nutné; s takovým vozem
není zde možno projeti, aniž bychom neutrhli přinejmenším stupačky.
Dnes stoupá v Austrálii poptávka po starších vozech, protože s moder-
ním autem se špatně jezdí mimo silnice.

Za průsmykem, dole v nížině, je farma stejného jména: Madura Stati-
on. Majitel, bílý Australan, čekal na nás již u cesty, upozorněn hukotem
motoru, v radostném očekávání, že jeho pošta konečně došla. Těšil se již
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několik týdnů, že mu při-
vezeme jeho dopisy a je-
ho černí zaměstnanci, in-
formovaní správně o na-
šich zájmech, stáli v řadě
opodál s brouky a ještěr-
kami, které pro nás na-
chytali.

Nikde nám nepřipa-
dali domorodci tak ubozí
jako zde. Muži byli asi
na lovu a tak zde byly
většinou ženy, oblečené

ve staré hadry. Byly to původně dámské šaty a klobouky, které kdysi vi-
děly lepší časy a které jistě nikdy nebyly čištěny. Rysy obličejů těchto žen
byly velmi primitivní a ohyzdné: měly ploské nosy a nízká čela a některé
starší ženy měly docela pěkný vous, připomínající francouzského krále
Jindřicha IV. Hejna much je obletovala a procházela se po jejich obliče-
jích, ale ženy je ani nezaháněly. Každá dostala za svoji spolupráci při zo-
ologickém výzkumu Austrálie jeden šiling. Na mé paní chtěly, aby jim
dala nějaké šaty, ale nemohli jsme jim vyhověti. Velkého užitku by asi z
nich neměly, protože australští domorodci mají naprostý nedostatek
smyslu pro soukromé vlastnictví a tak oblékají nápadnější kusy garderoby
příslušníci kmene jeden za druhým a brzo jsou roztrhány a obnošeny.

Tato farma je spojena s Balladonií telefonem. Je to zbytek zrušené te-
legrafické linky, kterou si farmáři přizpůsobili pro své účely. Slíbil jsem,
že oznámím, jakmile dojedu, aby neměli starost, že se nám na Madur-
ském průsmyku něco přihodilo.

Nedaleko farmy je horký pramen, vytékající do malé umělé nádržky
a na okamžik jsme si myslili, že by bylo příjemné přijmouti nabídku far-
mářovu a vykoupat se. Myšlenka, že se tam koupou i domorodci, byla
však pro nás příliš hroznou a tak jsme raději pěkně poděkovali a odložili
koupel na dobu pozdější. Zato jsme si zde opět naplnili nádržky dobrou
dešťovou vodou a po srdečném rozloučení s majitelem farmy jsme po-
kračovali v cestě na východ.

Pohoří Hampton Range, se kterého jsme sjeli, provázelo nás v dálce
po levé straně. Naše stezka vedla teď rovinou bez stromů, podle opuště-
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né telegrafní linky. Někdy
byla cesta hrbolatá a neu-
stále se kroutila, ale někte-
ré úseky byly rovné a po
dlouhé době mohli jsme
opět uháněti rychlostí sko-
ro čtyřiceti kilometrů. Tvář
mi otekla, ale bolest povo-
lila a mohl jsem se těšit ze
zajímavé cesty. Když jsme
po večeři uklidili sběry
a napsali deníky, prochá-
zeli jsme se ještě dlouho
při měsíčku po stepi, sami
dva uprostřed velebné pří-
rody. Tyto chvíle byly z
nejhezčích na celé cestě.
Když jsme ráno vstali, vi-
děli jsme, že jsme tábořili
na rozlehlé rovině, které
na severu vévodí Hampto-
novy hory. Nyní se již blí-
ží australská zima a s ní
krásné dny, plné sluneční-
ho jasu a přece ne horké.

Opět jedeme úzkou, klikatou cestou. Potkáváme dva domorodce, mu-
že a ženu, provázené psem. Žena nese jejich skromný majetek, zatímco
pan manžel si vykračuje trochu napřed, ozbrojen starodávnou puškou. Je
to zvyk, nad kterým se rozčiloval již mnohý evropský cestovatel, ale jinak
to nejde: kdyby pojednou vyrazil z houštiny klokan, nebyl by čas, aby
muž honem odložil všechny balíky, které by z nemístné galantnosti nesl.
Musí být stále připraven k výstřelu nebo k hození bumerangem – jinak
nebudou mít oběd.

Po tomto setkání následuje zase jednotvárná cesta po rovině. K poled-
ni se objevují na obzoru oslnivě bílé homole, odrážející se nápadně od
sytě modrého australského nebe. Jsou to písečné přesypy, hory písku,
které pomalu cestují od pobřeží, neustále přesypávány větrem. Nejsme
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teď daleko od moře. Zrcadlení vzduchu na stepi působí, že se s počátku
zdá, jako by se vznášely vysoko nad zemí ve vzduchu. Chvíli to trvá, než
rozpoznáváme, co to je.

Po několika kilometrech objevují se mezi nimi červenavé skvrny, které
pomalu nabývají podoby výstavných kamenných domů. Takových do-
mů jsme neviděli od té doby, co jsme opustili Kalgoorlie, daleko na zápa-
dě. Od největší budovy běží železniční trať kamsi k moři a nedaleko na
stepi rozkládá se malý hřbitůvek. Marně pátráme však po obyvatelích
a řada domů dívá se na nás smutně a cize zabedněnými okny. Jsme
v mrtvém městě.

Z menšího domku, stojícího opodál, přichází nás uvítati pan Sim-
mon, pěstitel ovcí. Mimo něj, jeho manželku a děti není zde nikoho.
Kdysi tu bylo městečko Eucla, důležitý telegrafní úřad se zesilovací stani-
cí, a úřednická kolonie. Do přístavu u moře, spojeného polní drahou
s městem, přijížděl pravidelně parníček z Adelaide. Tehdy zde žilo něko-
lik set lidí.

90

Auto a vodovod do Kalgoorlie.



Ty doby již dávno minuly. Telegrafní linka byla přeložena daleko na
sever a vede podle železnice, takže inspekční cesty montérů neznamenají
již dobrodružnou cestu pouští. Obsluhující personál tedy opustil Euclu
a špatné hospodářské poměry farmářů způsobily, že postupem doby
opustili Euclu i ostatní. Zůstaly jen budovy, trať, vedoucí k moři a dlou-
hý přístavní most.

To bylo první jednání tragedie Eeucly – druhý akt odehrává se teprve
nyní. Vítr, vanoucí od jižní točny, pomalu přesypává písek přes vrcholky
písčin, které vroubí břeh. Pomalu ale jistě přesunují se přesypy k Eucle
a blíží se nezadržitelně jako osud. Zmizela již celá železniční trať a první
předvoj dotýká se již krajních budov. Za několik let zmizí městečko pod
bělostným rovem jemného písku a tam, kde kdysi několik set rodin pro-
žívalo své drobné strasti a radosti, budou se vypínati vysoké bělostné pře-
sypy. Malý hřbitov s pěknými náhrobky ze sedmdesátých let minulého
století bude snad jejich poslední obětí.
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Děti pana Simmona nechodí do školy; bylo by to velmi daleko. Nevě-
dí ani, jak vypadá strom nebo lokomotiva, a ostatní svět je pro ně záha-
dou a tajemstvím. Až dorostou, opustí snad své rodiště, které se během
doby také stane obětí písku a odejdou do civilizace.

Australské školní úřady nezapomínají na děti, které nemohou dochá-
zeti do školy. Rodiče dostávají v pravidelných obdobích učebnice
a osnovy, podle kterých děti sami učí. Občas posuzují úřady domácí prá-
ce dětí a vydávají jim na jejich základě vysvědčení. Jako všude v anglosas-
kých zemích je i zde značná část středních škol spojena s internáty, takže
děti rodičů, bydlících daleko, jsou zde na byt a na stravu. Ideálem zá-
možných lidí je ovšem některá ze škol slavného jména v Anglii.

I do Eucly přijíždí nyní parník jen jednou za rok, aby přivezl zásoby
a odvezl vlnu ovcí, které se pasou na pozemcích pana Simmona. Loni se
z neznámých příčin nedostavil, ale letos přijede prý určitě.

I do Eucly jsme přivezli poštovní vak s dopisy. Panu Simmonovi
jsme způsobili velkou radost tím, že jsme mu dali časopisy a noviny, kte-
ré jsme za tím účelem kdysi nakoupili v Perthu. Vždyť to byly noviny
jen několik týdnů staré! Zato nás královsky pohostil pečení z australské-
ho dropa, velikého ptáka, který je snad jediným lovným zvířetem s vý-
borným masem v těchto končinách. Má podivný hlas, znějící jako tem-
ný řev. Místy byl již skoro vyhuben a na území státu Jižní Austrálie se za-
střelení dropa přísně trestá, ale hranice je několik kilometrů na východ
od farmy a tak jsme si mohli na dropí pečínce pochutnat bez výčitek svě-
domí.

Na chvíli sešli jsme k moři, které jsme měli pak opět spatřiti až někde
u Adelaide. Cesta přes písečné přesypy, do kterých jsme hluboko zapada-
li, byla velmi namáhavá. Břeh sám byl pustý a na krásné pláži, která by
byla chloubou velkých lázní, proháněla se jen hejna vodního ptactva.
Starý přístavní most byl obsazen ptáky rybáky.

Za Euclou odvrátila se stezka zase od moře na sever, k horám ve vnit-
rozemí. Nějaký čas vedla rovinou a pak stoupala vzhůru průsmykem, kte-
rý nebyl o mnoho sjízdnější než průsmyk Madurský. Terén byl méně
skalnatý, ale měl stoupání, o jakém se evropskému automobilistovi ani
nezdálo. Nahoře otevřel se nám krásný pohled do roviny, kterou jsme
projeli. V dálce jsme viděli moře, vroubené oslnivě bílými přesypy, od
kterých se odrážely jasně červené střechy městečka Eucly.
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Dalších asi čtyřicet kilometrů se jelo velmi špatně. Cesta sledovala bý-
valou telegrafní linku lesem mallee, zakrslých eukalyptů a byla velmi ka-
menitá. Vůz poskakoval a drkotal přes balvany a vyčnívající skály a musi-
li jsme jet velmi pomalu. Jednou jsme zastavili, abychom se podivovali
primitivní tabulce, přibité na stromě. Ukazovala směr na Adelaide a záro-
veň hlásala, že jsme na hranici dvou států: Austrálie Západní a Austrálie
Jižní. Dnes, kdy jednotlivé australské státy se spojily a utvořily soustátí,
nemá tak velké důležitosti, ale ještě poměrně nedávno byly odděleny do
všech důsledků, jako státy evropské a nescházely ani celní předpisy. Pro
nás se zde nic nezměnilo, jen jsme si posunuli hodiny o půldruhé hodiny
kupředu: v Jižní Austrálii mají středoaustralský čas. V těchto místech
snažil jsem se nasbírat ukázky zdejšího hmyzu, ale marně; kraj se zdál do-
cela vymřelý.

K večeru se počalo ozývat z motoru našeho auta podezřelé svištění.
Stmívalo se již a na důkladnou prohlídku motoru nebylo ani pomyšlení.
Netroufali jsme si jeti dále a tak jsme zůstali na stezce; nebyla obava, že
zastavíme provoz. Noc zdála se mi tenkráte obzvláště dlouhá a znovu
a znovu jsem přemýšlel, co si počneme, zdrží-li nás oprava několik dní.
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Za jiných okolností by to nebylo vadilo, ale já jsem potřeboval lékaře
a nedostanu-li se k němu včas, mohou nastat nějaké komplikace. K nej-
bližší osadě bylo ještě 350 kilometrů, příliš mnoho, abychom šli pěšky
i kdyby byla naděje, že cestou najdeme vodu.

Ráno byla na australské poměry velká zima a opuštěné pavučiny na
křovinách byly pěkně ojíněny. Tentokráte jsme však neměli pochopení
pro krásy přírody a pospíchali jsme, abychom prohlédli motor. Věděli
jsme, že v případě vážné poruchy nás čeká nepříjemné dobrodružství.
Snad budeme nuceni čekati dva týdny nebo i více, než pojede někdo mi-
mo.

Naštěstí to dopadlo dobře. Když jsme v klidu poslouchali chod mo-
toru, zjistili jsme, že viníkem je výfuková roura. Tam, kde byla přidělána
k motoru, vypadl kus azbestové vložky a plyny, unikající malou meze-
rou, působily ten podezřelý hřmot. To byla maličkost, která nevadila
a tak jsme se vydali s veselou myslí na další cestu.

Ten den jsme jeli většinou planinou, porostlou nízkými keři a jen na
málo místech i skupinami stromů. Občas jsme sbírali drobné broučky, ži-
jící na květech keřů nebo jsme stříleli ptáky pro sbírku. Občas přetahova-
la hejna drobných pěnkav, která se neustále toulají krajem podle toho,
kde dozrávají semena některých travin. U nádržky na vodu, zbudované
vládou pro pocestné, poletovala velká hejna australských vlaštovek, hníz-
dících v poloprázdné podzemní nádržce dešťové vody.

Pozdě v noci jsme se utábořili na jakési planině. Když jsme se ráno
probudili, rozednívalo se právě. Obzor byl šarlatově červený a jakmile se
trochu rozbřesklo, viděli jsme, že jsme na nekonečné rovině červenožluté
barvy, zarostlé jen malinkými keříky sytě temně zelenými. Byli jsme v
krajině, které Australané říkají Nullarbor.

Slovo nullarbor naznačuje, že to je krajina beze stromů. Můžeme tu
cestovat sta a sta kilometrů dokonalou rovinou, aniž uzříme jediný men-
ší pahrbek nebo jediný strom. Železnice jede Nullarborem pět set kilo-
metrů bez jediné zatáčky a Australané tvrdí, že to je nejdelší „Dlouhá mí-
le“ na světě. Pro cestujícího, unášeného transkontinentálním rychlíkem,
je to velmi nudný úsek, ale pro přírodopisce je to kraj velmi zajímavý.

Kdysi byla zdejší krajina mořským dnem. Vyznačuje se nedostatečný-
mi srážkami: pršívá zde málo a vždy jen krátkou dobu do roka. Dešťová
voda brzy mizí, protože místy jsou pod povrchem země rozsáhlé, dosud
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neprozkoumané jeskyně, do kterých stéká. Tento nedostatek vody půso-
bí, že se tu nemohli usadit ani domorodci.

Pro australského černocha je Nullarbor královstvím obrovského hada,
který se jmenuje Gamba. Žije prý v moři, ale řadou jeskyň může pronik-
nout z moře až doprostřed Nullarboru a běda člověku, který by se odvá-
žil nablízko: Gamba vystrčí hlavu z jeskyně a mžikem pohltí odvážlivce!
Proto se domorodci na území Nullarboru jen neradi odvažovali.

Místy jsou v této krajině otvory ve skále, kterými neustále proudí na-
venek chladný vzduch. Někdy vyluzuje průvan podivné naříkavé zvuky,
ve kterých domorodci vidí hlas Gamby, lidožravého hada. Některé jesky-
ně jsou obydleny tisíci a tisíci netopýrů.

Zvířena Nullarboru má velmi zajímavé druhy. I nejvyprahlejší oblasti
obývá podivná ještěrka, posázená strašnými trny, pro které jí běloši říkají

95

Vrata přes silnici poblíž osady Wubin, Západní Austrálie. Ručně psaná cedule sděluje,
že je to veřejná cesta.



horský ďábel. Je to však
zvířátko docela neškodné.
Nějaký čas jsme chovali
párek a pak jsme je poslali
leteckou poštou Národní-
mu museu. Nevydržela
však dlouho na živu a brzo
se octla mezi vycpanými
plazy.

Horský ďábel je zvířát-
ko omezené inteligence.
Člověka se nebojí a klidně
se nechá hladiti. Většinu
času tráví docela nehybně
na jednom místě – nejra-
ději na sluníčku. Když bě-
ží, pohybuje se trhavými

pohyby, jako by bylo poháněno strojkem. Vchod do mraveniště je pro
ně prostřeným stolem: živí se totiž drobnými černými mravenci, které
vyzobává rychle jednoho za druhým.

Australané věří, že dlouhé trny, které tuto ještěrku pokrývají, souvisí
s jejím životem v těchto vyprahlých končinách. Má prý schopnost ab-
sorbovati rosu, která někdy v noci padá, povrchem svého těla. Trny po-
vrch těla zvětšují a umožní co nejrychlejší vstřebání vláhy.

Bylo zamračeno a ráno byla velká zima. Zub mne zase víc bolel a ne-
ustále jsem počítal kilometry k nejbližšímu lékaři. Nyní však se počaly
již objevovat známky blížící se civilizace. Při východní hranici Nullarbo-
ru potkali jsme veliký vůz, tažený dvaadvaceti velbloudy. Vpředu šel do-
morodec a pobízel je voláním a na voze, vysoko naloženém sudy a bed-
nami, seděl druhý domorodec s dvěma ženami. Dopravovali nějaké zbo-
ží z vnitrozemí a možná, že byli na cestě již několik týdnů.

V těchto místech jsme potkali auto, jedoucí do Perthu. Mělo vlečný
vozík se zavazadly a stanem a automobilisty asi nečekalo nic dobrého.
V těžkém terénu je vlečňák zlou přítěží a nevím, jak projeli pak pískem
nebo do prudkého stoupání Madurského průsmyku. Bylo však vidět, že
bychom byli měli v případě poruchy našeho vozu příležitost přivolat v
několika dnech pomoc. Později přestala již být auta takovou vzácností
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a někdy se stávalo, že jsme jich potkali i několik za den. Blížili jsme se
obydleným končinám a nebyli jsme si jisti, jsme-li rádi či ne. Teď jsme
někdy litovali, že naše romantická cesta divočinou bude u konce; někdy
to bylo překrásné!

Cesta byla stále většinou špatná, planá struh a kamení. Několik desí-
tek kilometrů jeli jsme písčitým terénem, ale projeli jsme bez obtíží a jen
chvílemi jsme musili jeti na trojku. Zato nepříjemné byly písečné bouře,
ženoucí před sebou oblaka prachu a písku. Pak se zdálo, že jedeme do
mlhy a krajina občas úplně zmizela pod závojem jemného prachu. Na
cestě se tvořily písečné závěje, které silně brzdily a drobný písek, který se
nám neustále dostával do očí, byl velmi nepříjemný. Ještě štěstí, že chlad-
né počasí nám dovolovalo míti zavřená okna.

Stále častěji jsme jeli kolem chudičkých farem. Pozemky byly obehná-
ny drátěnými ploty a mnohokráte za den jsme musili zastavit a otevřít
a zase zavřít za sebou vrátka. Kdo by za sebou nezavřel, může dle zákona
být odsouzen nejen k velké pokutě, ale i do vězení, protože se pak může
státi, že se farmáři usadí na pozemku divocí psi (dingo) a přepadnou jeho
stáda ovcí. Někde je místo vrat zařízení, které jsem viděl i v jižní Africe:
cesta zde vede po jakési ležící mříži z pevných dřev, pod kterou je jáma.
Auto projede mezerou v plotě bez obtíží a zvířata, ať už ovce nebo divo-
cí psi, bojí se zde projíti a vrátka se tedy stávají zbytečností.

Penong, první osada na půdě Jižní Austrálie, je pouhá skupina osmi
domků. Hlásíme se zde na policii a kupujeme benzin. Dostáváme „Povo-
lení pro návštěvníky“, které nahrazuje automobilové dokumenty u cizin-
ců a které si musíme přilepit vpředu na sklo. Podle anglického zvyku mu-
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sí v Austrálii každý automobilista stvrzenku o zaplacené dani atd. mít
připevněnu na viditelném místě na voze.

Za Penongem jedeme nezajímavou krajinou, ve které se střídají pše-
ničná pole s palouky a skupinami křovin a pak přijíždíme do Ceduny,
první větší osady od Kalgoorlie. Opět jsme u moře a u břehu nakládá pla-
chetní loď pytle s pšenicí. Zub opět bolí a připomíná mi moji povin-
nost. Jdeme hledati doktora. Je zde lékařka, od které se dovídám, že na
kořínku zubu se utvořil vřed: nejlépe prý bude, když si co nejrychleji po-
spíším do Adelaide a vyhledám dobrého zubního lékaře. Kdyby nastalo
náhlé zhoršení a kdybych dostal horečku, musím okamžitě k nejbližší-
mu lékaři. To je plán, který se nám zamlouvá: těšíme se již na dopisy,
které na nás čekají v Adelaide a krajina stejně přestává být zajímavou. Js-
me opět v kraji jednotvárných lánů obilí.

V Ceduně jsme spatřili starého známého: vrabce domácího! Před ča-
sem se kterémusi osadníkovi po něm zastesklo a tak si objednal několik
párků z Evropy. Vrabci se teď šíří, podobně jako králíci, na úkor domácí
zvířeny a jsou nyní nejhojnějšími ptáky australských měst. Zatím jsou jen
na východě a bezvodá poušť, kterou jsme projeli, znemožní asi jejich dal-
ší šíření, k velké spokojenosti občanů Západní Austrálie. Nadělají totiž
hodně škod a policisté v pohraničních osadách mají rozkaz, aby bez mi-
losti zastřelili každého vrabce, který by se náhodou na západě objevil.

Druhý den po odjezdu z Penongu přestal mě zub bolet a vše hned
vypadalo docela jinak – mnohem přívětivěji. Přesto jsme jeli pokud mož-
no bez zastávek, abych mohl co nejříve k lékaři. Stále ještě naše cesta ne-
byla silnicí, nýbrž primitivní stezkou, hrbolatou a plnou struh a kamení.
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Někdy se objevovala veliká hejna špačků, které zde také někdo nasadil,
k malé radosti sadařů obydlených končin. Celý den vál silný severní vítr,
který před sebou hnal oblaka prachu a písku a večer jsme strávili čištěním
vnitřku auta.

Druhý den minuli jsme Iron Knob, horu skoro ryzího železa, viditel-
nou již z velké dálky. Nese zřejmé stopy dolování, takže její úbočí mají
podobu teras, pod kterými stojí budovy dílen a strojoven. Trochu níže je
osada téhož jména. Železnou rudu dolů zpracovávají železárny města
Newcastle v Novém Jižním Walesu.

Na další cestě se již střídá stezka se skutečnou silnicí, jen mosty ještě
chybí a projíždění potoků je někdy krkolomné. Do městečka Port Augus-
ta přijíždíme právě v sobotu odpoledne, zubní lékaři neordinují, ale teď,
když zub již tolik nebolí, mám zase odvahu a nechávám to raději na Ade-
laide, hlavní město Jižní Austrálie. Port Augusta je malý přístav, vyvážejí-
cí hlavně pšenici a železnou rudu.
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Městem Port Augusta končí divočina a začíná civilizace. Krajina je
hustě obydlena a velice nudná; po celé hodiny jedeme po prašné, hrbola-
té silnici podle nekonečných plotů z ostnatého drátu, který vroubí pše-
ničná pole. Již od nejstarších dob, od založení státu Jižní Austrálie, byla
pšenice jejím hlavním artiklem. Vyváží ji tolik, že kdybychom rozdělili
výnos na obyvatele státu, dostal by každý, ať dospělý nebo dítě, přes tisíc
korun. Shodou okolností udržuje vývoz obilí v provozu i poslední velké
plachetní koráby. Jsou na cestě několik měsíců a zatím obyčejně cena
pšenice trochu stoupne, takže kupec ušetří poplatky za uskladnění.

Ptactva je zde více, než v divočině. Když jedeme podle rozsáhlých lá-
nů obilí, zvedají se veliká hejna růžových kakadů nebo krásných papouš-
ků rosel, kterým člověk zde připravil proti své vůli prostřený stůl. Když
vidíme takové pestře zbarvené papoušky vycpané nebo vyobrazené v kni-
ze, bezděčně předpokládáme, že to jsou vzácní obyvatelé tajemného pra-
lesa, které smrtelník uvidí jen šťastnou náhodou a jsme pak překvapeni,
když zjistíme, že to jsou ptáci až příliš hojní a hrající spíše úlohu dotěrné-
ho a opovrhovaného vrabce.

Poslední noc hledáme marně místo k táboření. Do nekonečna táhne
se po obou stranách plot vroubící pole a na silnici je příliš čilý provoz,
abychom se na ní utábořili. Pozdě večer přijíždíme do malého městečka
Gladstone a po dlouhé době spíme zase jednou v hotelu, ve skutečné
posteli, jako civilizovaní lidé. Je tu pěkný klid, protože hotelu z nějaké-
ho důvodu vypršela licence na prodej lihových nápojů a tak ztratil na při-
tažlivosti pro místní obyvatele; ale v divočině, v našem autu, to bylo
přece jen hezčí!

Přichází poslední den cesty do hlavního města Jižní Austrálie a silnice
je slušná, místy dokonce dehtovaná. Jedeme přívětivou krajinou, kolem
zahrad a rozsáhlých vinic, na které je Jižní Austrálie velmi hrda. Můžeme
jeti dosti rychle a tak již brzo odpoledne přijíždíme po dvou stech kilo-
metrech do Adelaide a za velkého shonu místních obyvatel stěhujeme se
do hotelu South Australian. Je to pěkný hotel a my si jej po takové namá-
havé cestě zasloužíme. A pak – je to hotel, který má pro nás zvláštní vý-
znam: zde bydlil na své velké cestě Austrálií náš vynikající cestovatel
dr. Josef Kořenský.
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KAPITOLA IX.

Z ADELAIDE DO MELBOURNE

Město Adelaide má pěkné, široké, přímočaré ulice, připomínající ša-
chovnici, tak jak je zakreslil na plánu plukovník Light před sto lety. Teh-
dy měla Jižní Austrálie již pět set obyvatel a tak nastala nutnost založiti
hlavní město. Proto vzniklo roku 1836 Adelaide a ke cti pana plukovníka
Lighta budiž řečeno, že je vyřešil docela moderně a dokonce pamatoval
i na „Zelený pás“, po kterém se nám, Pražákům, tolik stýská, takže vnitřní
město je obklopené oblastí parkovité krajiny.

I s předměstími, rozběhlými po dalekém okolí, má Adelaide přes
300.000 obyvatel. Více než polovina celkového počtu obyvatel státu Již-
ní Austrálie žije v jeho hlavním městě.

Občané města Adelaide jsou na své město velmi hrdi, ale Evropan je
zklamán. Mimo několik vládních budov není tu paláců a vše je průměr-
né: budovy nejsou ani staré, ani směle moderní jako americké mrakodra-
py. Nedostatek starých nebo význačných budov působí, že ulice města
vypadají jako zhotoveny na zakázku po továrnicku na běžícím pásu. To
je nedostatek všech australských měst. Jako historicky pozoruhodnou
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stavbu ukazovali nám domek výběrčího mýtného z doby, kdy na silnici
k Melbourne ještě vybírali poplatek za používání. Budka pochází z polo-
viny minulého století a u nás by jistě Klub za starou Prahu nejevil o ni
žádný zájem. Celkem můžeme říci, že v jedné uličce našich Hradčan je
více krásy a romantiky, než ve všech australských městech dohromady.

Pro nás bylo
ovšem město Adelaide
vytouženou Mekkou,
místem, kde končil
nejnebezpečnější úsek
naší cesty a oblast,
kde porucha na voze
mohla mít velmi ne-
příjemné následky.
Bylo také místem, kde
bylo možno si dáti vy-
trhnouti bolavý zub
a kde jsme se neočeká-
vaně sešli s dobrými
krajany, kteří se vyna-
snažili, aby náš krátký
pobyt v městě byl co
nejpříjemnější. Brzy

po příjezdu přihlásil se k nám český hudebník pan Šváb, který kdysi pro-
vázel na hudebním turné našeho Kubelíka. Jednoho večera vystrojil nám
vlastnoručně připravenou ryze českou večeři – i s knedlíky!

Také nás těšil zájem australské veřejnosti, která před tím s napětím
sledovala naši cestu pustinou. Poměry působí, že každý Australan je roze-
ným automobilistou. V Jižní Austrálii například přijde na jedno auto
osm lidí, tedy většina rodin má vůz, a každý má proto živý zájem o vše,
co se týče automobilismu. Zde byl zájem ještě zvýšen zajímavou kon-
strukcí vozu, protože Australané znají jen americké a některé anglické vo-
zy.

Rozšíření automobilismu v Austrálii působilo, že se často děly poku-
sy založit automobilové továrny, ale vždy bez úspěchu. Poměry působí,
že zdejší továrny vyrábějí poměrně draho a tak by neobstály před americ-
kou konkurencí. V Austrálii je jen velká továrna na karoserie, právě na
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území Jižní Austrálie, prý největší na jižní polokouli. Část vozů se dováží
do Austrálie jen v podobě podvozků a zde na ně vyrábějí karoserie, aby
tak ušetřili na clu.

Mnoho času nám zabíraly četné návštěvy. Vedle vítaných návštěvní-
ků, kteří nám přišli poradit nebo ochotně přinesli sbírky pro naše muse-
um, byly i návštěvy nudné, které nám zbytečně ukrádaly drahocenný čas.
Tak přišel zvěrolékař,
který nepovolil, až
jsme strávili dopoled-
ne návštěvou u jeho
miláčka: kravičky, kte-
rá měla srdce na neob-
vyklém místě – v kr-
ku! Pak zase přišel
mladík, který se před-
stavil jako kolega pří-
rodopisec a z velké
zmačkané lepenkové
krabice na dámský
klobouk vytáhl třímet-
rového hada hrozný-
še, kterého, jak se zdá,
nosil stále s sebou.
Nutil mne ochotně,
abych si vzal hada na chvíli na klín. Když jsem se opatrně ptal, zdali ne-
kouše, odvětil nejdříve vesele: „Ten – a kdepak, ten nekouše!“ Pak se za-
myslil a učinil výhradu: „Ten vás nekousne... budete-li ho držeti pevně
za hlavou. Nanejvýš se vám otočí kolem krku.“

Uznal jsem za nejlepší hada ihned vrátit.
V Adelaide setkal jsem se s dr. Pulleinem, lékařem, který se zabýval

studiem pavouků již po několik desetiletí. Spolu prolézali jsme stráně za
městem, porostlé řídkým eukalyptovým lesem a dr. Pulleine mi předsta-
voval své miláčky. Žije zde zvláštní druh sklípkanů, který si staví dlouhou
chodbu z pavučiny pod zemí, ale bez padacích dveří. Když hrozí nebez-
pečí, sevře stěny svého obydlí jakousi manžetou z pavučiny a hlíny
a uzavře tak přístup do dolní části svého příbytku, jako kdybychom se-
vřeli prázdný rukáv.
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Můj kolega si trpce
stěžoval, že dříve tu
bývalo mnohem více
pavouků, ale evropští
ptáci, které zde nasa-
dili, mnoho jich po-
hubí.

Byli jsme velmi
překvapeni, když jsme
několik týdnů nato
dostali zprávu, že
dr. Pulleine náhle
zemřel.

Často k nám při-
cházeli i Jihoslované,
protože australské no-
viny, nevalně obezná-
mené se zeměpisem

poválečné Evropy, uváděly nás někdy jako Jihoslovany. I Němci, usedlí v
Austrálii již mnoho desetiletí nebo zde i narození, měli utkvělý dojem,
že Čechoslováci jsou jakýsi druh Němců a nevěnovali valnou pozornost
našim odborným výkladům. K jejich chvále budiž řečeno, že nám přine-
sli leccos pěkného pro naši sbírku.

V Adelaide jsme se zdrželi týden. V den odjezdu přišli se s námi se-
známit četní známí a přátelé a kolem vozu byl neustále dav zvědavců.
Někteří chtěli vidět vnitřní zařízení vozu a tak vyjíždíme až k polední-
mu. S počátku musíme vysoko do kopců, kolem hory Mount Lofty. Kraj
je zelený a vypadá přívětivě. Jednou nás dohání automobilista a dává
znamení, abychom zastavili. Má pro nás dva zajímavé pavouky. Schoval
je pro nás, protože o nás četl v novinách a šťastnou náhodou skutečně se
s námi setkal.

Kolem strání, pokrytých vinicemi, přijíždíme do městečka Amblyside.
Před válkou jmenovalo se Hahndorf a bylo obýváno Němci. Někteří ce-
stovatelé mluví o čistě německém rázu Hahndorfu a také ostatních osa-
dách německých kolonistů. Dnes bychom při letmé návštěvě Amblysidu
sotva viděli něco nápadného: městečko neliší se od jiných australských
osad.
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Tyto německé kolonie jsou většinou velmi starého data. Jejich obyva-
telé stávají se pomalu Australany a přejímají anglický jazyk. Tam, kde žijí
Němci roztroušeni mezi ostatním obyvatelstvem, postupuje tento proces
rychleji, mnohem rychleji, dle mého úsudku, než u našich vystěhovalců
v cizině, u kterých se sotva stává, aby se odnárodnili již v první generaci.

Za světové války
obrátilo se veřejné mí-
nění Austrálie proti
Němcům a městečka s
německými jmény by-
la nucena přijmout
jména anglická nebo z
řeči australských do-
morodců. Dnes, kdy
přistěhovalectví je
znemožněno, je zánik
německého živlu jen
otázkou krátké doby.
Navečer zajeli jsme
stranou od cesty a utábořili se mezi kopci, pokrytými stepí. Naučili jsme
se vážit si divočiny a po řadě rušných dní máme opět klidný večer, ni-
kým nerušeni. Píšeme a pracujeme dlouho do noci.

Druhý den jsme dorazili k řece Murray, k „Australskému Rýnu“, jak
jí Australané hrdě říkají. V zemi, kde většina řek má vodu jen několik
měsíců do roka, je to jediná řeka, která má význam pro dopravu a proto
jsou na ni velmi pyšni. Spolu se svým přítokem, řekou Darling, předsta-
vuje vodní cestu skoro pět tisíc kilometrů dlouhou.

Byly doby, kdy řeka Murray byla brázděna mnoha sty parníků a par-
níčků, které přivážely k moři pytle pšenice a balíky vlny. Jejich sláva vr-
cholila asi v polovině minulého století. Vnitrozemí států Viktorie a No-
vého Jižního Walesu obchodovalo raději s Jižní Austrálií a jejími přísta-
vy v ústí řeky Murray. Aby podchytily tento obchod a přiměly farmy
vnitrozemí, aby kupovaly u nich a prodávaly jim, vystavěly oba poškoze-
né státy železnice a nízkými sazbami začaly konkurovati parníkům. Snad
by se byla lodní doprava ubránila, ale bojovala ještě s jednou překážkou:
ústí řeky je skoro nesplavné. Je tam tolik písčin, že spojení s mořem
prakticky neexistuje. Lodní společnosti ztratily zde v prvních dobách to-
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lik parníků, že uznaly za lepší přeložit náklad blízko pobřeží na železnici
a dopravit jej do přístavu. Během doby počet lodí na Murray River neu-
stále klesal a dnes snad jedinými koráby jsou výletní parníky, které jezdí
v turistické sezoně. Odehrálo se zde tedy něco podobného, jako ve Spo-
jených státech na řece Mississippi.

Řeka Murray má
ovšem velikou důleži-
tost pro zavodňování
okolní krajiny. Systém
přehrad umožňuje
rozvádět vodu po ce-
lém okolí a zavodňo-
vat pomerančové za-
hrady a rozsáhlé vini-
ce. Jižní Austrálie
vyváží do sousedních
států a do zámoří asi

dvacet milionů litrů vína, to jest asi tři čtvrtiny celkové australské sklizně.
Některá vína jsou velmi dobré jakosti a mohou se dobře měřit s víny ev-
ropskými.

Tam, kde naše cesta vedla přes řeku po velkém mostě, byla Murray asi
tak široká, jako Vltava u Prahy. Přírodními krásami její okolí nevyniká:
chybí tu lesy nebo vysoké kopce. U mostu kotvilo několik malých par-
níčků a na západním břehu se rozkládala osada s přiléhavým jménem
Murray Bridge, Most přes Murray. Nad obchody jsme pozorovali četná
německá jména.

Nějaký čas sledovala naše cesta břeh řeky. V tichých zátočinách pla-
vala hejna pelikánů, kachen a elegantních černých labutí. Pelikáni vypa-
dali těžkopádně, ale někdy jsme je viděli veslovat vysoko na obloze, seřa-
zené do šiku v podobě velkého V, aby lépe rozráželi vzduch. Na obzoru
počala se shromažďovat nafialověle černá mračna a pak přišel liják trvají-
cí několik hodin. Byl to první déšť, který jsme viděli po dlouhé době
a byli jsme rádi, že máme cestu divočinou za sebou. Cestovní sezona by-
la pro vnitrozemí na delší dobu skončena. Hustým deštěm viděli jsme
jen jako v mlhách břehy velkého jezera Albertova, do kterého ústí řeka
Murray. Jezero zase ústí do moře, ale písčiny činí plavbu velmi nebezpeč-
nou.
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První liják deštivého období jako by vyčaroval na tisíce drobných ži-
vočichů, kteří se vzbudili k novému životu. Pod kameny nedaleko vody
nacházeli jsme sta a sta brouků, které sem přinesla povodeň a kteří se za-
chránili na břeh. Déšť, znovu a znovu se vracející, plnil dolíky na cestě
hlubokými kalužinami a když jsme je projížděli, stříkala voda jako fontá-
na až nad střechu našeho auta.

Dále na východ je-
deme bažinatou kraji-
nou, které říkají Coo-
rong; jest oddělena od
moře uzoučkým pru-
hem země, který při-
pomíná Kurskou ko-
su. Je to neobydlený
kraj a chvílemi rozklá-
dá se po obou stra-
nách naší cesty do ne-
konečna klidná hladi-
na vodní. Tisíce
a tisíce vodních ptáků,
jespáků a pisil, brodí se v mělké vodě u břehu a hejna černých labutí čí-
tají někdy několik set kusů. Jinde zase odpočívají na břehu veliká hejna
tenkozobců, podobných malým čápům s dlouhým tenkým zobákem,
ohnutým smělým obloukem vzhůru. Na druhé straně úzkého zálivu je
břeh vrouben písečnými přesypy a vítr donáší k nám hukot mořského
příboje. Škoda, že hustý déšť ztěžuje fotografování.

K večeru sháníme marně místo k přenocování; po obou stranách je
bažinatý terén. Nezbývá nic jiného, než strávit noc na pokraji cesty.

Druhý den opouštíme bažinu a cesta vede stepí a nízkým lesem. Jen
zřídka potkáváme člověka a pak to bývá míšenec, vzniklý zřejmě smíše-
ním dvou plemen: černého a bílého. Hlavními obyvateli krajiny jsou
však papoušci, vrány a hlavně králíci. Nikde jsme neviděli tolik králíků ja-
ko zde! Běhají nám přes cestu, panáčkují mezi křovinami a popásají se ve
stádech na mýtinách. Vedle obyčejných, šedohnědých, vidíme i králíky
černé nebo žemlově žluté.

Jednou potkáváme bělocha, lovce králíků. Cestuje vozíkem, taženým
malým koníkem. Na vhodném místě se útáboří, obchází okolí a klade
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pastičky před vchodem do nory. Za kožky králíků nedostane mnoho, ale
stačí to, aby se uživil. Snad i na klobouk, který nosíme na hlavě, přispěl
některý ze zdejších králíků.

Kraj vypadá velmi povědomě, když silnice pojednou vede borovým
lesem a když eukalypty a akácie na okamžik mizí. Jižní Austrálie již po lé-
ta vysazuje zde lesy jehličnatých stromů, hlavně Pinus radiata – asi 2.500
hektarů ročně. Doufají, že po čase nebudou již nuceni dovážeti dříví z ci-
ziny. Australská příroda má tedy přistěhovalce nejen mezi zvířaty, ale
i mezi stromy. Něco však těm borovicím scházelo a vypadaly smutně
a nezdravě.

Téměř u východní hranice státu Jižní Austrálie leží Mount Gambier
se svými proslulými jezery. Jícny vyhaslých sopek naplnily se vodou a vy-
tvořily tak krásná jezírka sytě modré barvy.

Nejproslulejší z nich je Modré jezero, hluboké přes dvě stě metrů.
Dle názoru místních občanů má nejmodřejší barvu po několik dní v li-
stopadu. V době, kdy jsme je navštívili, byl květen a přitom deštivé po-
časí a tak mělo smutnou barvu šedohnědou. Scházela modř nebes, která
by se v jeho hladině odrážela. Romanticky vypadaly jen skoro kolmé
skalní stěny, které tvoří jeho břehy. Voda z jezera zásobuje i vodovod
města Mount Gambier. Hned vedle je jiné jezero, nepravidelného tvaru
a málo vzletného jména: říkají mu Skopová kýta.

Nedaleko Modrého jezera je pomník australského básníka, Adama
Lindsaye Gordona. Pomník připomíná jednu epizodu z jeho života.
Gordon byl výborný jezdec a jednou se sázel, že přeskočí na koni plot
vroubící srázný břeh jezera. Přijel na koni, zastavil těsně vedle plotu, pak
na koni přeskočil ohradu na úzký, asi metr široký pruh země nad jezerem
a opět skočil zpět. Mnozí odborníci popírají, že by něco podobného by-
lo možné, ale australský lid tomu věří, protože říká-li o někom, že je vý-
borný jezdec, vzdává mu svou nejvyšší chválu.

Gordon, nejaustralštější z australských básníků, by původem Angli-
čan. Jeho poněkud divoký život v době studií přiměl Gordonovu rodi-
nu, aby ho poslala do Austrálie. Nějaký čas byl u jízdní policie v Mount
Gambier a při té příležitosti provedl prý onen proslavený jezdecký kou-
sek. Později se věnoval politice a dvakrát byl zvolen poslancem. Pak si za-
řídil půjčovnu kočárů a koní v Ballaratu, ale dostal se do finančních ne-
snází a starostí, které spolu se zděděnou melancholií zapůsobily, že skon-
čil sebevraždou v třicátém sedmém roce svého života.
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Sedmnáct kilometrů za Mount Gambier míjíme hranici Jižní Austrá-
lie a Viktorie. I krajina se zde mění: step a pastviny ustupují pěknému le-
su, ve kterém převládají kapradiny. Na mýtinách krčí se malé, skromné
domky farem.

Na hranici není nikoho: od roku 1901 byla zrušena cla mezi jednotli-
vými státy a tak je zde jen tabulka, hrozící drakonickými tresty tomu, kdo
by provezl třeba jen jediný hrozen vína nebo jiné ovoce. Velké vinařské
oblasti žijí v neustálém strachu před zavlečením škodlivého hmyzu, kte-
rý by zničil jejich sady.

Při přejetí hranic máme jen povinnost zastaviti se v příští osadě, aby-
chom na policii dostali obvyklé „Povolení pro cizince“ pro svůj vůz, kte-
ré si přilepíme z vnitřku na přední sklo auta. Policista, oblečený jen po
domácku v civilu, má se sepisováním mnoho práce, protože takový pří-
pad ještě neměl. Československo neuznává a jako domovský stát našeho
auta uvádí Evropu.

Druhého dne časně zrána budí nás podivné řehtání a chechtání, které
bude později naším budíčkem skoro každý den. Je to hlas podivného
ptáka, kterému přírodopisci říkají ledňáček obrovský a domorodci kuka-
bara. To přízvisko
„obrovský“ mu nijak
nelichotí, je skoro tak
velký jako vrána, ale
zato mu chybí krásné
kovové zbarvení naše-
ho ledňáčka. Australa-
né mu říkají „Zálesá-
kův budíček“. Mají ho
rádi pro jeho veselý
pokřik a také proto, že
hubí jedovaté hady.
Tak trochu ty jeho zá-
sluhy zveličují a vyklá-
dají, jak tento pták jen z lásky k člověku vylétne s jedovatým hadem na
vrcholek nejvyššího stromu a pak ho pustí na zem, aby se zabil. Ve sku-
tečnosti našemu ledňáčkovi nejde o to, aby si získal zásluhu hubením je-
dovatých hadů, ale spíše o dobrou večeři. Chytá také ještěrky, myši
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a hmyz. Zdá se, že pozoruje lidskou přízeň a s oblibou se udržuje v oko-
lí lidských obydlí.

Australané nasadili si ledňáčka obrovského i místy v Austrálii Západ-
ní, kde dříve nežil, ale nějak se jim to rozleželo: prý místo jedovatých ha-
dů hubí spíše mláďata zpěvných ptáčků.

Snad hlavní zásluhou našeho ledňáčka je přece jen jeho veselý chech-
tot, který vnese trochu života do australského lesa, někdy příliš tichého.

Někdy potkáváme muže, ženoucí ovce kamsi k pobřeží. Jedou na
malém vozíku, jejž táhne koník, za stádem a několik svědomitých psíků
stará se pečlivě o to, aby se stádo nerozběhlo. Podle pravidla australské
silnice zastavujeme stranou, abychom nechali stádo přejít. Není asi pří-
jemné, cestovat kolik dní v oblaku prachu, které stádo za sebou zvedá.
Někdy vleče se za ovcemi i auto a pastýř, který je zároveň šoférem, nedo-
stane se asi za celý den na dvojku: ale až se bude vracet domů bez ovcí,
s plnou kapsou, bude mu cesta ubíhat rychleji. Hnaní ovcí nebo dobytka
na větší vzdálenost je v Austrálii zvláštní živností. Není to příjemné za-
městnání, zvláště u skotu, který s počátku noc co noc se snaží uprchnou-
ti a vrátit se na rodné pastviny. Někdy zase přepadne stádo odpočívající-
ho dobytka náhlá panika a honci musí s nasazením svého života splaše-
né stádo zadržet. Dobytek, vychovaný na pastvinách střední a severní
Austrálie musí cestovat tisíce kilometrů, než se dostane do přístavních
měst a bývá několik měsíců na cestě.

Je již květen a australská zima se blíží. Někdy bývá již hodně chladno
a v noci klesá teploměr v autě na 8 °C. Cestování je teď velmi příjemné.
Rána v dásni se hojí a opět mohu bez obtíží jíst.

U Geelongu začíná asfaltová silnice. Pan Ford zde má své dílny, ve
kterých skládají jeho auta z přivezených součástí. Dole u přístavu jsou
veliká skladiště na vlnu – krásné solidní budovy, nikoli z plechu, ale pěk-
ně z cihel. Na každém kroku pozorujeme, že přijíždíme do nejcivilizova-
nějších částí Austrálie, k velikým městům, která nenasytně pohlcují větši-
nu obyvatelstva země, zatím co vnitrozemí zůstává pusté.

Dne 9. května přijíždíme do města Melbourne. Dlouhá předměstí
a tovární čtvrti vroubí silnici, pak přichází vnitřní město s domy, které
připomínají Anglii a které šplhají do mírného svahu, zakončeného budo-
vou sněmovny. Za Flindersovou třídou vyčnívají vrcholky malých mra-
kodrapů. Opět jeden úsek naší dlouhé cesta je za námi.
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KAPITOLA X.

VE STÁTĚ VIKTORII

Melbourne, město s více než milionem obyvatel, je teprve sto let sta-
ré. Jediné století uplynulo od té doby, kdy Batman, Angličan z nedaleké
Tasmánie, koupil od domorodců rozsáhlé pozemky, protože byl názoru,
že je to „dobré místo pro vesnici“. Dostal je lacino: za několik pokrývek,
seker, nůžek a nožů a jistě netušil, jakou cenu budou pozemky mít za ně-
kolik desetiletí.

Pak přišla zlatá horečka a bohatství dolů u Ballaratu a Bendigo způso-
bilo překotný vzrůst mladého města. Po čtyřicet let bylo Melbourne větší
než Sydney a teprve v moderní době zůstalo trochu pozadu. Mezi obě-
ma městy panuje skrytá nevraživost a proto nikdy jedno z nich nepřipus-
tilo, aby druhé se stalo hlavním městem australského soustátí. Sydney je
hrdé na to, že je největším městem a nejdůležitějším přístavem a Mel-
bourne se zase utěšuje, že jeho občané si zachovali anglického ducha
a anglickou tradici – a Anglie má v Austrálii vysoký kurs. Někdy dokon-
ce naznačuje, že obyvatelé města Sydney se podobají Američanům, a to
je v Austrálii velmi zlomyslná pomluva.

I ve Viktorii můžeme pozorovat útěk z venkova do města: více než
polovina obyvatel státu žije v hlavním městě, v Melbourne. To je jev
velmi povážlivý.

První den po příjezdu se mi Melbourne ani zvlášť nelíbilo. Hlavní uli-
ce tvoří starší domy, nemoderní a někdy i ošumělé. Vedle nich vzniká
však i nové město, s krásnými veřejnými budovami a pěknými vilovými
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čtvrtěmi. Hlavní ulicí
je Bourke Street, ne-
soucí jméno muže,
který se zasloužil o vý-
zkum Austrálie. Začá-
tek sousední ulice
Flindersovy je věno-
ván lékařům. V ně-
kterých větších budo-
vách má své ordinace
třicet nebo čtyřicet lé-
kařů a tabulky, seřeza-
né dole u vrat, vypa-
dají jako podrobný se-

znam specialistů všech chorob, které mohou nás smrtelníky postihnouti.
Pro nemocného má to určité výhody: nemá daleko od lékaře k lékaři, ale
nájemné na Flindersově třídě je náramně vysoké a konec konců zaplatí je
zase pacient. Podobné ulice lékařů, podle vzoru londýnské Harley Street,
má každé větší australské město.

Mezi nečetnými pamětihodnostmi města bývá na prvém místě uvádě-
na kabelová pouliční dráha, přežitek starších časů, drahý všem obyvate-
lům města. Vypadá jako obyčejná tramvaj, ale není poháněná elektřinou,
nýbrž kabelem, pohybujícím se v hlubokém žlábku mezi kolejemi.
U stanice odepne řidič vůz a přichytí jej na kabel teprve když chce jeti
dále. Je to tedy druh lanové dráhy.

V pěkném parku stojí budova podoby bělostné pyramidy: památník
Australanům, kteří padli ve světové válce. Je řešen tak, že právě v den vý-
ročí uzavření příměří padne paprsek světla na bronzovou desku s nápi-
sem, který připomíná oběť padlých.

Austrálie vyslala 330.000 vojáků na evropská bojiště a mnoho se jich
nevrátilo, zvláště po pokusu o obsazení Dardanel, který dopadl tak ne-
blaze. Velká oběť, kterou Australané přinesli své mateřské zemi, nijak ne-
zmenšila jejich vlastenectví a stále ještě jsou dobrou oporou britského
impéria. Jistě k tomu silně působí vědomí, že bez ochrany Anglie a ze-
jména jejích válečných lodí jen těžko by odolali expansi Říše vycházející-
ho slunce, která prý stále šilhá po neobydlených oblastech severní Aust-
rálie.
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Neděli světí Melbourne velmi přísně. Divadla a biografy nehrají,
i provoz pouliční dráhy je omezen a jezdí jen ty vozy, kterých potřebují
občané, aby se dostali do kostela. Zato velmi rušno je v městě v době
slavných dostihů, které bývají první úterý v listopadu. V tu dobu bývají
všechny hotely v Melbourne přeplněny a lidé sem přijíždějí z dalekého
vnitrozemí. Návštěva bývá rekordní – až sto dvacet tisíc lidí. Skoro každý
sází, i ten, kdo nemá možnost přijít se na dostihy podívat. Vítězící kůň
získá pro svého pána nejen vytoužený pohár, ale i velmi pěknou sumičku
– přes milion korun (10.000 liber).

Pobyt ve velkém městě byl pro nás vždy dobou největší práce. Bylo
nutno pracovat co možno nejrychleji a někdy i dlouho do noci, aby-
chom ztratili co nejméně drahocenného času. Naštěstí máme v Mel-
bourne čestného konsula, pana Peacocka, Australana, který se o zájmy
našeho státu vzorně stará a který se během našeho osmidenního pobytu
vynasnažil ze všech sil, aby nám naši práci ulehčil. Během té doby zane-
dbával svoji továrnu, věnoval se nám plně a umožnil nám využít našeho
času co nejlépe.

První naše návštěva platila kolegům přírodopiscům ve zdejším mu-
zeu. Náš způsob cestování se jim velmi líbil a výsledek byl, že muzeum
podalo australské vládě pamětní spis, ve kterém bylo poukazováno na to,
jak malé Československo opatřuje svá muzea dokonalými dopravními
prostředky a že tedy Austrálie má morální povinnost nezůstat pozadu.
Delší dobu mne vyslýchali o poměrech u nás a jak jsou naši vědci placeni
a musím se přiznat, že v zájmu dobrého jména naší republiky jsem po-
dal informace trochu skreslené.

Melbournské muzeum má krásné sbírky. Zajímavá je kolekce kreseb
domorodců na kůře stromů. Zvířata jsou kreslena tak, jako by byla vidě-
na rentgenem, a mají pečlivě zakresleny všechny vnitřnosti. Něco podob-
ného je na kresbách primitivů, kteří se setkali s Evropany: postavy mají
šaty, ale na portrétu jsou zakresleny všechny detaily, jako by byl oděv
průhledný.

Ředitel zoologické zahrady uspořádal pro nás noční prohlídku. Aust-
ralská zvířata vedou totiž až na nepatrné výjimky noční život, takže prů-
měrný návštěvník zoologické zahrady mnoho neuvidí. Melbournská zoo
má australskou zvířenu velmi pěkně zastoupenu. V noci probudí se k či-
lému životu podivní vačnatci, vypadající někdy jako malé veverky, jindy
jako kuny nebo lišky. Ve veliké voliéře je létající falanger, podobný veliké
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veverce, která při skoku rozprostírá kůži, napjatou po stranách těla
a vznáší se jako moderní kluzák se stromu na strom. Mládě sedí při tom
často své matce na zádech.

Jako každý australský stát, má i Victorie svoji universitu, zabírající ce-
lý komplex na pokraji města Melbourne. Nechybí ani velká budova stu-
dentského klubu a tak se zdá, že je universita státem dobře podporována.
Přesto nechybí stížnosti: lékařská fakulta nemá prý ani profesora chirur-
gie a na fakultě filosofické se přednáší z moderních jazyků jen francouz-
ština a němčina.

V Melbourne jsme měli několik přednášek a některé z nich nám daly
příležitost seznat zdejší rozhlas. Působí dojmem velmi primitivním. Před-
nášky se nepředkládají k posouzení. Není tu čekárny a zatím co jsem če-
kal, až na mne přijde řada, přednášel u vedlejšího stolu můj předchůdce.
Při tom se úředník rozhlasové společnosti polohlasně se mnou bavil. Na
stolku přednášejícího bylo prosté zařízení pro vysílání reprodukované
hudby.

I v Melbourne zanechali jsme po odjezdu mnoho dobrých přátel.
Přihlásilo se k nám několik dobrých krajanů: pan Gall, profesor hudby
na konservatoři a jiní. Mladý fotograf, Čech, má zde dobře prosperující
ateliér a o jeho podnikavosti svědčí to, že si zbudoval obrovské auto s
vlečňákem, představující ambulantní fotografický závod s přijímací míst-
ností, ateliérem, laboratoří a obytnou místností. Vůz měří dvanáct metrů
a působí náramně impozantním dojmem. Byli jsme také přijati starostou

města, což nám
umožnilo prohléd-
nouti si radnici. Má
veliký sál pro dva tisí-
ce lidí s velkými var-
hanami. V místnos-
tech pro městské rad-
ní líbily se mi
připravené „jetony“:
zřejmě místo porad
věnují se spíše hraní v
karty. Každý z nich
má zde svoji skříňku
a v ní, mimo jiné, pa-
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rádní oblek: krátké kalhoty, rukávy s krajkami a třírohý napoleonský klo-
bouk. Zástupci socialistických stran tento kroj prý nenosí a taková histo-
rická uniforma se skutečně nezdá být na místě v zemi, jejíž dějiny začly
sotva před sto lety.

Ve Svazu přátel Společnosti národů měli jsme příležitost setkati se
s japonským spisovatelem a reformátorem Kagawou, jehož některé spisy
byly přeloženy i do češtiny. Na schůzi, na které jsme se sešli, dovedl
uchvátit své posluchače proslovem, byť i proneseným sotva srozumitel-
nou angličtinou. Trochu si dobíral Australany a vysvětloval jim, že je pře-
tížen prací, ale že má pěknou příležitost odpočinouti si ve zdejších mu-
zeích, protože tam bývá prázdno a klid. Svoji špatnou výslovnost omlou-
val žertem trochu drastickým: jednou prý ho přepadl politický protivník
a udeřil ho do obličeje tak, že mu přerazil čelist a od té doby špatně mlu-
ví. Později dal nám Kagawa doporučující listy, které nám v Japonsku
hodně pomohly.

Okolí města Mel-
bourne je velmi pěk-
né. Nížina je hustě
obydlena, ale vysoké
kopce jsou pokryty
hustými lesy, které
tvoří čestnou výjimku
mezi lesy Austrálie:
mají hojnost vláhy
a tak tu vznikají hou-
štiny a krásné háje,
kterým vtiskují zvlášt-
ní ráz vysoké stromo-
vité kapradiny, podobné ozdobným palmám. Některé z těchto kapradin
jsou sedm i více metrů vysoké.

Tam, kde les je nejhustší, bývá domovem krásný lyrochvost, tajuplný
pták, který se stává stále vzácnějším. Kolikrát jsem se plížil s fotografic-
kým aparátem houštinou, ještě vlhkou posledním lijákem, abych lyro-
chvosta vyfotografoval! V dálce se ozýval jeho zpěv, podivný repertoár,
složený z dokonale napodobeného zpěvu ptáků celého okolí. Sameček
staví si pódium pro svůj koncert skoro metr vysoké a když zpívá, přiloží
svůj dlouhý ocas podoby lyry na záda, takže se objeví bělostné peří, které
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je na jeho spodní straně. Svůj vlastní zpěv střídá s lahodným hvízdáním
australské vrány, pronikavým řehtáním ledňáčka obrovského a jednotvár-
ným klapáním pily. Některý umělec vystřídá za chvíli zpěv všech ptáků z
okolí a sotva bychom uvěřili, že to všechno vychází z hrdla jediného
ptáka.

Někdy jsem se dostal hodně blízko, ale marná byla i největší opatr-
nost: sotva jsem se přiblížil tak, abych ho rozeznal mezi hustou vegetací,
umlkl lyrochvost a zmizel jako stín. Na místě, kde zpíval, nalezl jsem jen
malý kopeček hlíny, který si nahrabal pro důstojný přednes svých melo-
dií.

Jednou jsem nalezl jeho hnízdo na pařezu asi dva metry vysokém.
Obyčejně hnízdíval na zemi, ale od té doby, kdy se zde rozmohly lišky,
buduje prý lyrochvost své hnízdo na bezpečnějším místě. Lišky si zde na-
sadili, aby pomáhaly hubiti králíky, ale králíkům to mnoho neuškodilo,
kdežto drobná původní zvířena australská stává se stále vzácnější.

V zajetí lyrochvost nevydrží. Vedle hmyzu živí se převážně drobný-
mi korýši a beruškami bažinatých lesů a bez nich dlouho nevydrží.

V horách v okolí města Melbourne najdeme i potoky a bystřiny s čis-
tou chladnou vodou – zjev v Austrálii velmi vzácný. V těchto potocích
obývá nejzajímavější australský živočich: ptakopysk. Je to zvířátko, které
tělem připomíná našeho krtka, až na to, že je trochu větší a že má na no-
hách plovací blány. Hlava vybíhá však vpředu v útvar, který vypadá do-
cela jako kachní zobák. Ještě podivnější je okolnost, že ptakopysk, přesto,
že je savec, snáší vejce. Mají skořápku měkkou jako pergamen, podobně
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jako vejce želv. S počátku přírodopisci nechtěli věřit, že by to mohla bý-
ti pravda a smáli se zprávám o vajíčkách ptakopyska jako báchorce.

Ptakopysk se živí červy, malými rybičkami a ráčky. Ve vodě vesluje
obratně předníma nohama, kdežto na souši mu plovací blána trochu pře-
káží a chodí tak, že má prsty sevřené do pěsti. Jeho příbytek má podobu
dlouhé chodby, kterou si vyhrabal do kolmého břehu. Někdy měří přes
dvacet metrů.

Dlouho se mělo za to, že není možno chovati ptakopyska v zajetí, le-
da docela krátkou dobu. Nedaleko Melbourne žije však přírodopisec, kte-
rému se podařilo udržeti krotkého ptakopyska přes dva roky v zajetí
a bylo tedy nutno, abychom si tuto vzácnost prohlédli. Podnikli jsme
tam výlet s naším konsulem, panem Peacockem.

Šťastným majitelem krotkého ptakopyska je pan Eadie v Healsville,
starší pán, skoro úplně hluchý. Naštěstí vydal o svém Splashovi knížku
a tak jsme se obešli bez velkého dotazování.

Splash má velkou nádržku, ve které může pohodlně plovat a do ní ús-
tí dlouhá chodba ze dřeva, končící hnízdečkem. To je náhražka za obyd-
lí, jaké by měl Splash na svobodě. Je ostatně docela krotký, nechá se
s rozkoší drbati na zádech a rád si se svým pánem hraje. Tomu účelu
slouží veliká štětka, kterou ho pan Eadie škádlí a za kterou se ptakopysk
honí jako psík a někdy se do ní zakousne svým kachním zobákem, že se
div nedá vytáhnout z vody ven. Apetit má dobrý a každý den sní dvě va-
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jíčka a asi 800 žížal! Jednou pan Eadie myslil, že by jich 500 stačilo, ale
Splash začal hned hubnout. Chlapci v okolí mají dobrou příležitost
k výdělku a krotký ptakopysk přijde svého majitele na několik set korun
měsíčně.

Nedaleko Healsville je chráněná oblast, ve které není dovoleno lovit.
Žijí tam napolo divoce zajímavá zvířata: klokani, vačice a velcí ještěři va-
rani. Je tu i několik hezoučkých „australských medvídků“, kterým také ří-
kají domorodým jménem „koala“. Vypadají jako medvídkové hračkář-
ských krámů, kteří pojednou nějakým zázrakem oživli. Jinak s medvě-
dem nemají mnoho společného. Jsou to vačnatci, tedy příbuzní klokanů,
ale nemají dlouhé zadní nohy a nedovedou tak pěkně skákat; naopak, ce-
lý svůj život tráví v korunách eukalyptů, kde vedou život filosofů, které
nic nepřivede z míry. Na klokany připomíná jejich zvyk nosit mládě ve
vaku na spodní straně těla. Když je mládě odrostlejší, odvažuje se občas
ven, ale vždy se zase do svého útulku vrací a teprve po půl roce opouští
jej definitivně. Nějaký čas nosí jej pak matka na zádech, ale dospělí koa-
lové jsou samotáři.

Před člověkem koala obyčejně nejeví bázně a dříve jich bývalo kaž-
dým rokem statisíce uloveno pro teplou, hustou kožešinu. Dnes austral-
ští nimrodi přicházejí k názoru, že není dobrým sportem lovit zvířátko,
které si lovce důvěřivě prohlíží, místo aby uteklo. Jejich kožešina stává se
proto na trhu vzácností. Dnes jsou skoro všude zákonem chráněni a pl-
ným právem, protože místy, jako ve Viktorii skoro již vymřeli. Hodně je
také zdecimovala záhadná epidemie před čtyřiceti lety. Skutečně hojný-
mi jsou koalové jen v Queenslandu.

V zajetí koalové ihned krotnou, ale jejich roztomilé vzezření je jejich
jedinou předností. Jsou velmi omezené inteligence. Přes den obyčejně spí
sedíce ve vidlici dvou větví a teprve na noc se stávají čilejšími.

Koalové náležejí ke zvířatům, která nespatříme v zoologických zahra-
dách jinde, než v Austrálii. Živí se jen listím určitých druhů eukalyptů,
a tak není možno je udržet na živu tam, kde tyto stromy chybí. Již dlou-
há doprava po moři je velkým problémem. Nákladné pokusy zoologické
zahrady v New Yorku ztroskotaly a jen zahrada v San Diegu, v Kalifor-
nii, udržela koaly kratší čas na živu, protože v okolí bylo svého času vy-
sazeno mnoho eukalyptů.
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Medvídek koala nikdy nepije. Stačí mu vláha obsažená v listech
a způsob jeho života by mu nedovoloval podnikati daleké cesty k nej-
bližší vodě.

Dne 18. května jsme opustili Melbourne. Pan konsul Peacock prová-
zel nás ve svém voze daleko za město a obohatil naši spižírnu několika
lahvemi australského vína.

Hustě obydlená krajina, střídající se občas s pěknými lesíky, trvala
první dva dny cesty. Projeli jsme krajinu, zvanou Gippsland, pokrytou je-
zery a průplavy, za kterou počala opět divočina. Pěkná dehtovaná silnice
skončila a úzká hrbolatá cesta vedla vysoko do kopců, pokrytých lesem.
Deštivé počasí ztěžovalo sbírání a fotografování. Místy objevovaly se
opět ztepilé stromovité kapradiny a na večer jsme se mohli utábořit
u pěkných horských potoků.

Cestou jsme nemě-
li zvláštních dobro-
družství. Jednou jsme
jeli pozdě večer, za
tmy, protože jsme až
dosud marně hledali
vhodné místo k tábo-
ření. Když jsme pro-
jížděli malou osadou,
stál na silnici dav
místních občanů
a kdosi dával znamení
kapesní lampičkou,
abychom zastavili.
Domnívali jsme se, že
se přihodilo nějaké
neštěstí, ale jeden z občanů nás upokojil a vznesl na nás žádost: „Z měs-
ta jsme dostali telefonickou zprávu, že jste již na cestě a tak jsme si dovo-
lili vás zastavit, abychom si váš zajímavý automobil mohli prohlédnout.“
Musili jsme se zdržeti tak dlouho, až se každý obyvatel obce přesvědčil,
že skutečně máme ve voze dvě postele a že náš motor nemá chladič. Byli
při tom tak roztomilí, že jsme se na ně ani nemohli zlobit.

Čtvrtý den cesty jsme opustili Viktorii a vstoupili jsme na území státu
Nového Jižního Walesu (New South Wales). V malé osadě Bomballa
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hlásili jsme se na policii, abychom dostali opět „Povolení pro návštěvní-
ky“, ale pan strážník nebyl doma a vrátil se až za několik hodin. Poměry
v australském zázemí jsou poněkud ležérní a na několika hodinách čeká-
ní nezáleží.

Po překročení hranic stoupala cesta neustále a vedla pak náhorní rovi-
nou, zvanou Monaro. Bylo slunečno, ale chladno – dík vysoké poloze
a pokročilé roční době. Časně ráno ukazoval teploměr ve voze jen 3 °C
a stráň u našeho tábora byla pokryta jinovatkou. Prudká stoupání a špat-
ná cesta snižovaly náš průměr a celodenní jízda znamenala často jen
75–80 kilometrů.

Jednou jsme zastavili u nepatrného rybníčku, zarostlého vodním rost-
linstvem. Uprostřed bylo hnízdo, veliká hromada rostlin skoro dva metry
široká, na kterém seděla černá labuť. Bylo to trochu daleko, ale přes to
jsem pořídil několik snímků teleobjektivem. Ještě jsem nebyl hotov, když
přijel zuřivým cvalem farmář na koni a již z dálky volal, abychom labuť
nezastřelili. Když se uklidnil, vykládal, že je to zamilovaná labuť jeho že-
ny a že z dálky se jim zdálo, že mám v ruce nějakou střelnou zbraň. To
byl jediný případ, kdy nás v Austrálii někdo nepřívětivě oslovil a i s tím-
to farmářem jsme se nakonec rozešli docela po přátelsku.

Jednou, po dlouhém stoupání, otevřel se nám pohled k západu
a v dálce, na obzoru, jsme spatřili dlouhý horský hřeben, pokrytý sně-
hem. Byly to Australské Alpy, vrcholící masivem hory Kościuszkovy, vy-
soké 2.240 metrů. Jméno polského bojovníka za svobodu dal jí skoro
před sto lety hrabě Strzelecki. Australané toto jméno, pro ně poněkud
těžko vyslovitelné, podrželi, ale vyslovují je koziásko. V době, kdy je na
jižní polokouli léto, není výstup na vrchol hory obtížný. Když jsme byli
nablízku, byla však doba zimy a sněhu a zájem Australanů je pak soustře-
děn spíše na nižší polohy pohoří, protože svahy kopců i okolí hory Ko-
ściuszkovy jsou vedle Mount Buffalo jediným místem v Austrálii, kde
bývá každou zimu dosti sněhu pro zimní sporty. Lyžařský sport je pro
Austrálii ještě něčím novým a ujal se teprve v posledních letech, ale kaž-
dým rokem získává více stoupenců. Nejvíce mu vadí nedostatek hor
a pro mnohého Australana znamenal by lyžařský výlet mnohodenní ces-
tu.

Byli bychom se rádi podívali blíže k nejvyšší hoře Austrálie, ale neby-
lo to možno. Do Queenslandu bylo daleko a času již mnoho nezbývalo.
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Proto jsme pokračovali dále v cestě, směrem ke Canbeře, hlavnímu měs-
tu Austrálie.

Když jsme se blíži-
li velkým městům, bý-
valo pravidlem, že
cesta se lepšila. Ze
stezky se stávala silni-
ce a ta pak přecházela
v pěknou asfaltova-
nou autostradu ještě
dříve, než jsme přijeli
k prvním předměs-
tím. U Canberry bylo
tomu jinak. Cesta se
horšila, změnila se
v prašnou, hrbolatou
cestu, neustále stoupa-
jící do strání a klesající
v ostrých zákrutech
po prudkých srázech

dolů. Stále častěji a častěji objevovaly se potoky bez mostů, takže bylo
nutno opatrně se přebrodit na druhou stranu.

Canberru jsme projeli, aniž jsme si to uvědomili a tak jsme se musili
vracet. Považovali jsme několik domků s krámy a elegantní biograf stojí-
cí o samotě za známky blížícího se předměstí. Teprve když jsme se octli
opět na pusté stepi, vrátili jsme se pokorně zpět a ubytovali se v malém
hotelu stranou od cesty, aby nás nerušil hluk velkoměsta.
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KAPITOLA XI.

CANBERRA A SYDNEY

Původně se Austrálie skládala politicky z několika samostatných stá-
tů. Byly to anglické kolonie, které během minulého století dostaly téměř
úplnou samostatnost. Každý z těchto států měl vlastní známky, cla a své
hlavní město.

Roku 1901 spojily se tyto státy a utvořily soustátí. Armáda, cla, měna,
pošty a styk s ostatními národy staly se společnou záležitostí. Jiné věci,
jako zákonodárství (mimo ony společné věci), jsou soukromou záležitos-
tí každého z nich. V každém státě je anglický král zastoupen guverné-
rem, který však zasahuje do vlády země jen v krajních případech.

Když se australské státy spojily, aby utvořily jednotnou říši, bylo nut-
no pomýšleti na to, ve kterém městě mají býti federální úřady. Sněmov-
na prozatímně zasedala v Melbourne, kde byla vhodná budova, ale měs-
to Sydney nepřipustilo, aby jeho soupeř se stal hlavním městem. Násle-
dek byly dlouho trvající spory a nakonec bylo rozhodnuto, že bude
založeno město nové, podle vzoru Spojených států. Melbourne si ještě
vymínilo, že to bude alespoň tři sta kilometrů od Sydney!

Po delším hledání byla zvolena krajina, zvaná v řeči domorodců Can-
berra: rovina v horách, téměř šest set metrů nad mořem, obklopená ma-
lebnými kopci. V dřívějších dobách byla lovištěm domorodců, kteří se
občas scházeli na místě, kde dnes je park, a pořádali obřady dospívání
hochů, kteří byli slavnostně přijati do svazku mužů. V říjnu byla doba
hodů: v té době rojily se zde veliké můry a domorodci chytali je ve vel-
kém množství a jejich ženy je smažily na rozžhavených kamenech. Pak
přišli běloši, Angličané, a vytlačili domorodce do pustin vnitrozemí. Po
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dlouhá léta byl kraj ve
znamení chovu ovcí
merino.

Raku 1913 byla
Canberra slavnostně
založena a byla vypsá-
na soutěž na plány
města. Volba padla na
návrh chicagského ar-
chitekta Griffina. Ro-
ku 1927 byla slavnost-
ně odevzdána budova
sněmovny svému úče-
lu za přítomnosti nynějšího anglického krále, tehdy vévody z Yorku.
Stavba ostatních budov pokračovala již pomaleji a pak nešťastná světová
krize zabrzdila úplné vybudování města a finanční obtíže způsobily, že
Canberra zůstala v počátečním stádiu.

Problém Canberry rozdělil Australany na dva tábory: někteří tvrdí, že
je nutností pro moderní stát, jakým je Austrálie a že i tak, v nedokonče-
ném stavu, je něčím, na co mohou být hrdi. Jiní jsou názoru, že je zby-
tečností a drahým přepychem, na který bude stát, stejně zadlužený, po
dlouhou dobu doplácet. Bývalo by prý lepší, kdyby sněmovna byla dále
zasedala v některém starším městě. Farmář, se kterým jsme o této otázce
disputovali, shrnul svůj názor ve větě: „Škoda tak krásné ovčí pastvy!“

V Canbeře je dosud všechno nehotové a syrové. I některé hlavní „uli-
ce“ jsou jen prašné cesty, bez domů, které by je vroubily a vyznačené jen
řadami stromů. Tu a tam stojí osamělá veřejná budova. Tam, kde tabulka
hlásá, že jsme na Melbournské třídě, pase se stádo polodivokých koní
a veřejnou knihovnu, ještě nehotovou, dělí od Australských Alp jen sto
padesát kilometrů divočiny.

Nejpěknější budovou je zmíněný parlament. Působí příjemně, že ne-
napodobí běžné slohy, nýbrž je dosti originelní. Ve velkém sále v příze-
mí jsou vystaveny různé historicky zajímavé předměty a v jednom křídle
je knihovna sněmovny a čítárna. Pro pohodlí poslanců jsou tu i místnos-
ti s kulečníky, a ministerský předseda, předsedové senátu a sněmovny
mají tu dokonce byty. Jsou poněkud skromné, s malými pokojíky a s po-
stelemi, které přes den se zapustí do stěny, aby se ložnice změnila v pra-
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covnu. Ve skutečnosti všichni bydlí raději v hotelu. Sněmovna stála se-
dmdesát pět milionů našich korun, ale přesto je to prý budova jen proza-
tímní. Definitivní palác sněmovny bude stát na kopci nad městem a na
místě dosavadní budovy bude umělé jezero.

S ploché střechy sněmovny je pěkný pohled na celé město. Vidíme
step, na které jsou roztroušeny jednotlivé budovy: po levé straně Albert
Hall, ve které bude prý jednou australská opera, trochu dále velká budo-
va federálních úřadů a na druhé straně „obchodní čtvrť“: dvě kratičké uli-
ce s několika krámky. Opodál je malá úřednická čtvrť: několik řad úhled-
ných malých vilek. Je to veliké město, ale město skoro bez domů. Něco
podobného by bylo u nás, kdyby v Praze zmizely všechny budovy a zů-
stala jen sněmovna, Národní dům na Vinohradech, dva tři hotely a snad
ještě několik budov a potom několik kilometrů dále, malý kousek Spoři-
lova.

Canberra má se také státi střediskem vědeckého života a několik vě-
deckých ústavů zahájilo již práci. V entomologickém ústavu setkal jsem
se s kolegy, kteří hledají prostředky k boji proti termitům a proti škodli-
vé mouše, zvané blow fly, která klade svá vajíčka ovcím do rouna. Vylíh-
lé larvy způsobují jim veliké rány a boláky.

Nepříjemnou stránkou Canberry jsou velké vzdálenosti. V zájmu es-
tetiky jsou cesty vedeny nikoli přímo, ale v malebných vlnovkách, ale
kdo nemá vlastní auto, ten má malé pochopení pro tento druh krásy.
Příznivci hlavního města poukazují na jeho krásy v době jarní, kdy stro-
mořadí akácií pokryjí se záplavou zlatých květů a záhony jsou plné kvě-
tin, ale škarohlídové tvrdí, že ta krása stojí mnoho peněz a jen růže prý
znamenají každý den výdaj asi deseti tisíc našich korun! Od založení
Canberry bylo vysázeno na třicet milionů stromů a keřů. Snad měli Aust-
ralané přece jen při výstavbě města voliti skromnější měřítko.

Vysoká poloha krajiny působí, že v létě tu není takové parno, jako
jinde v Austrálii. Zato v zimě mrznou obyvatelé Canberry a touží po
teplejším podnebí přímoří. V Austrálii není zima jako u nás a jen výji-
mečně padá sníh, ale Australané nepočítají se zimou a nedovedou se pro-
ti ní bránit. Domy jsou stavěny co možná vzdušně a jakékoli zařízení na
vytápění pokojů schází. Ani nejlepší hotel v Canbeře není lépe zařízen
a na večer putují hosté pokorně ke kuchyni, každý s gumovou lahví, pro
teplou vodu, která by jim trochu zahřála studenou postel a bránila je v
noci před chladem, který se k nim vkrádá jednoduchými, nepřilehajícími
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okny a tenkou po-
krývkou.

Jen nižší úředníci
bydlí v Canbeře celý
rok. Vyšší sem přijíž-
dějí v případě potřeby
a bydlí pak v někte-
rém z hotelů. Hotely
jsou většinou státní:
snad ochromila pod-
nikavost soukromníků
okolnost, že až do ne-
dávna zde měli prohi-
bici a tak po úředních
hodinách byl čilý
ruch automobilový
a autobusový do měs-
tečka Queanbeyan,
kde takových předpi-
sů nebylo.

Studené podnebí
hlavního města aus-
tralského soustátí
oloupilo nás i o našeho průvodce, štěkající ještěrku Inocence. Tak trochu
měla již jména a když se to rozneslo, přinesly noviny o tom zprávu s
truchlivým nadpisem „Inocenc is dead – Inocenc zemřela!“

Z Canberry obrátili jsme se opět k pobřeží, po špatné, hrbolaté cestě.
Převládaly pastviny a vyprahlý, zaprášený eukalyptový les. Cesta byla
místy tak úzká, že bychom se jistě nemohli vyhnout, kdybychom byli
potkali jiné auto, ale provoz byl na štěstí velmi slabý. Jednou bylo nutno
dát se převézti přes řeku a vjíždění na malou pramici s velkým vozem
a pak výjezd do strmého břehu bylo velmi obtížné. Až u pobřeží dostali
jsme se opět na lepší cestu, místy sice hrbolatou, ale přece jen všude dob-
ře sjízdnou.

I krajina byla u moře líbivější. Stráně, vroubící pobřeží, jsou sytě zele-
né a místy, v údolích, objevují se palmy se směšně tenkými dlouhými
kmeny. V zahrádkách u farem objevují se první banány: znamení, že se
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pomalu ale jistě dostáváme na sever. Dvě stě kilometrů před městem Syd-
ney dostali jsme se na pěknou asfaltovou silnici, která vede prudkým
stoupáním vzhůru, do průsmyku Bulli. Jen tak tak vyjíždím jej na jednič-
ku. Svahy jsou zarostlé krásnou vegetací subtropického rázu a s nejvyšší-
ho místa máme krásný pohled dolů do nížiny, na malé farmy a na žlutý
pás písčité pláže, vroubící oceán. Cesta vede pak náhorní rovinou zarost-
lou rozsáhlým lesem, jenž končí skoro až u předměstí Sydney. Do města
přijíždíme za silného lijáku, který má ráz průtrže mračen. Koryta po stra-
nách silnice se mění v burácející potoky a pěší zmizeli docela z opuště-
ných ulic. Tak přijíždíme do Sydney, největšího města Austrálie. Naše
první cesta je na konsulát, kde dostáváme dopisy z vlasti, dopisy, na kte-
ré jsme se tak těšili.

V Sydney se mi líbilo více, než v Melbourne. Město má krásnou po-
lohu a více moderních, imposantních budov. Některé jeví zřetelný ame-
rický vliv, ale mrakodrapy nejsou zde dovoleny – nejvyšší výška je 45
metrů. Ulice města jsou příliš úzké a nestačily by na ruch u tak vysokých
domů. Přístav, na rozdíl od Melbourne, je alespoň částečně v samém srd-
ci města.

Pýchou Sydney je krásný záliv, Port Jackson, u kterého leží. Vypadá
jako veliká řeka, vybíhající místy v hluboké zalesněné fjordy, jež téměř
připomínají malé norské zálivy. Bohatá členitost zálivu působí, že má
přes tři sta kilometrů pobřeží a některé vilové čtvrti předměstí mají jedi-
nečnou polohu nad klidnými zátočinami, které brázdí elegantní plachet-
ní jachty občanů města.

Ještě více si zakládají občané města na svém novém mostě, dostavě-
ném roku 1932. Nějakou dobu byl největším mostem světa toho druhu:
mezi dvěma pilíři je vzdálenost půl kilometru a nejvyšší bod oblouku je
sto čtyřicet metrů nad hladinou zálivu. I největší parníky mohou pro-
plouti, aniž se musí obávat, že si poškodí komín. Stavby se zúčastnily ta-
ké naše Škodovy závody. Most má důležitost pro dálkovou dopravu, ale
nejvíce znamená pro davy sydneyských občanů, kteří bydlí v předměstí
za vodou a dostanou se tak lehko a v krátkém čase do kanceláře a večer
zase domů. Zato přišly o zákazníky četné převozní parníky; před posta-
vením mostu dopravily čtyřicet milionů zákazníků ročně. Některé z nich
byly prodány do ciziny.

Mluvíme-li s občany města a přejde-li rozmluva na jejich slavný
most, počnou všichni mluvit slavnostním hlasem a po chvíli máte do-
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jem, že všichni obyvatelé propadli modloslužbě. Uctívají svůj most, jako
mohamedáni se klaní posvátnému kameni města Mekky. Něco však mu-
síme uznat: není-li jejich most již největším na světě, je snad nejkrásněj-
ším a je dokladem, že i dílo lidských rukou může vyzvednouti přírodní
krásy krajiny.

Do Sydney jsme dorazili v sobotu navečer a příští den byla neděle.
To způsobilo, že jsme viděli největší australské město po té nejhorší
stránce. Obyčejně je vnitrozemí opuštěné a mrtvé a města jsou plna živo-
ta. V neděli se to obrátí: skoro každý má své auto, zámožní elegantní os-
miválce, chudí staré
fordky, obtočené drá-
tem, aby se nerozpad-
ly, a každý pospíchá
ven, do přírody. Euka-
lyptové lesy v okolí
města jsou obsazeny
rodinami, které tráví
noc ze soboty na ne-
děli ve stanu, v autu
nebo jednoduše pod
pokrývkou pod širým
nebem. Deště jsou
mnohem vzácnější než u nás. Dvě velké oblasti nedaleko města byly pro-
hlášeny za chráněné, takže příroda v nich zůstala nedotčena, a ty jsou
ideálním místem pro weekend. Statisíce tráví celou neděli na mořském
břehu a jiní zase na golfových hřištích. Hodně oblíben je tennis, který
obyčejně hrají na travnatých hřištích. U starších pánů je v oblibě hra, při
které koulejí koule, podobné těm, kterých se užívá při kuželkách, na tráv-
níku. Nikde, ani v Americe, nehraje sport tak velkou roli, jako v Austrá-
lii. Ve vnitřním městě, v obchodní čtvrti, nezůstane tedy nikdo.

Cizinec, kterého osud zavál do Sydney právě v neděli, má dojem, že
kráčí hlubokou skalní soutěskou, sám a sám. V neděli nehrají ani diva-
dla, ani biografy nebo koncerty, a výčepy i hostince jsou zavřeny. I větši-
na restaurací v neděli neúřaduje, kaváren, jak je známe my, v Austrálii
není, a v hotelu dostane host jen oběd, a večer, cestou milosti, nějaké
studené zákusky. Město je proto jako vymřelé a na hlavních ulicích, kde
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ve všední den jen pomalu postupují nekonečné řady aut, mohl by člověk
s klidem usednouti doprostřed jízdní dráhy.

Přes tento první špatný dojem se nám v Sydney líbilo. Vzpomínám-li
si na jeho krásy, tane mi vždy na mysli epizoda ze začátku našeho poby-
tu: bylo nutno podívat se k zubnímu lékaři, je-li již všechno v pořádku,
a tak jsem se vypravil do ulice Macquary. To je ulice lékařů, a na každém
domě jsou dlouhé řady tabulek lékařů s označením jejich oboru, takže
nemocný si může pěkně vybrat. Můj lékař bydlil asi v šestém poschodí
takové budovy.

Na návštěvu
u zubního lékaře ne-
míváme obyčejně pří-
jemných vzpomínek,
ale když jsem usedl v
jeho křesle, které stálo
hned u okna zapo-
mněl jsem docela, kde
jsem, a skoro mne mr-
zelo, když nastala do-
ba odchodu. Pokud
mi to široce rozevřená
ústa dovolovala, díval
jsem se na rozlehlý zá-
liv, krásně modrý, za-
rámovaný do svěží ze-
leně pahorků. Po levé

straně zvedal svůj smělý oblouk nový most. Veliké parníky pluly od ústí
kamsi do vnitra Jacksonovy zátoky a sta a sta malých plachetek kroužilo
po klidné hladině jako roj bělásků.

Není divu, že první osada na půdě Austrálie vznikla právě zde. Když
se Američané pod vedením Washingtonovým odtrhli od Anglie, nevědě-
la Velká Británie, kam exportovat své provinilce. Právě v tu dobu, kon-
cem osmnáctého století, přinesl cestovatel Cook příznivé zprávy o Bota-
nické zátoce, kterou seznal při příležitosti plavby podle východního po-
břeží Austrálie. Anglie sem vypravila první osadníky na jedenácti lodích,
a když místo nejdříve zvolené se ukázalo nevhodným, přeložila novou
osadu tam, kde dnes stojí město Sydney. To bylo roku 1788.
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Obyvatelé města Sydney mohli by tedy být pyšni na to, že jejich měs-
to má tak starou historii. Má to však háček: tato nejstarší australská osa-
da, stejně jako i některé osady pozdější, byly osadami trestaneckými. Prv-
ní „zásilka“ obsahovala 778 trestanců a v prvních letech kolonizace sko-
ro všichni bílí obyvatelé byli buď trestanci nebo vojáci, kteří je hlídali.
Často to byli lidé, deportovaní pro nepatrné provinění, a byli mezi nimi
i nezletilí chlapci, přistižení při krádeži ovoce. Někteří byli trestáni de-
portací za politická provinění. Objevením zlatých polí roku 1851 nastal
velký příliv přistěhovalců svobodných, a v pozdějších dobách tvořili tre-
stanci jen nepatrné procento, ale přes to někdy zlomyslní lidé, zejména
Angličané, mluví o Australanech jako o potomcích vypovězených zlo-
činců. Snad by jim měli konečně odpustit hříchy jejich otců, a to tím spí-
še, že Australané po stránce mravnosti docela dobře snesou srovnání s
Angličany, a v osobním styku jsou často mnohem příjemnější.

Dívají-li se někteří Angličané na ně trochu s patra, neoplácejí jim to
Australané stejnou měrou. Chovají velkou úctu ke všemu, co je anglické
a anglický panující rod nemá věrnějších poddaných. Mohli jsme pozoro-
vat, že patří k dobrému tónu říkati: „Rád bych jel letos domů“, chystá-li
se podívat do Anglie Australan, který ještě nikdy nebyl v Evropě.

V zámožných rodinách bývá zvykem, že rodiče odjedou s dospívají-
cí dcerou do Londýna, aby při příležitosti recepce u dvora mohla býti
představena králi. Znamená to statisícový výdaj za cestu, delší pobyt v
Londýně, toalety a podobně, jen proto, aby dceruška mohla v řadě s
mnoha jinými předstoupit před krále a složit mu poklonu. Pravděpodob-
ně si jí král ani nevšimne, ale doma v Austrálii budou o tom psáti v no-
vinách a některý ilustrovaný časopis snad přinese i obrázek mladé „debu-
tantky“. Někdy ovšem se stává, že mladá Australanka najde v Londýně
ženicha, skutečného Angličana, a dosáhne tím vrcholu blaženosti.

Jednou jistě přijde doba, kdy si Australané uvědomí, že vlastně jsou
již samostatným národem, a to národem velmi hodnotným – a nikoli
druhým vydáním Angličanů, v lacinějším provedení, jak si sami namlou-
vají. Pak snad ztratí svůj nešťastný komplex inferiority a dokonce snad se
přestanou stydět za to, že nevyslovují „H“, což v očích Angličanů je vel-
kým proviněním.

V Sydney jsme se zdrželi déle než v ostatních městech, protože jsem
nějaký čas studoval sbírky zdejšího musea. Své vlastní sběry jsme zde také
hodně rozhojnili, protože dobrosrdeční Australané často nás obdarovali
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zajímavými ukázkami zvířeny své vlasti. Nikde jsem nepoznal tolik přá-
telství a ochoty k cizincům, jako zde.

Často mi lidé při-
nášeli velké, černé pa-
vouky, kterým učenci
dali jméno Atrax ro-
bustus. Spolu s něko-
lika málo pavouky
ostatních dílů světa
náleží k živočichům
velmi nebezpečným.
Obyčejně si budují
příbytky v podobě
kolmých chodeb v
zemi. Často se usadí v
parcích nebo zahra-
dách města Sydney.
Jsou velmi bojovní,
a když se k nim ně-
kdo nevědomky při-

blíží, ihned útočí a raní jej svými jedovatými kusadly. Uštknutí má vždy
velmi vážné následky: těžké onemocnění a často i smrt. Ze sedmi přípa-
dů, které měli v poslední době v nemocnici v Sydney, skončily čtyři
smrtí. I když předpokládáme, že se snad do nemocnice dostaly právě jen
těžké případy, nasvědčuje to přece jen, že tento pavouk je stejně nebez-
pečný, jako nějaký jedovatý had. Lékařská věda nenalezla až dosud spo-
lehlivého léku proti jeho kousnutí. Je to zavalitý, huňatý pavouk, asi tři
a půl centimetrů velký.

V Sydney měli jsme opět příležitost poznati primitivní zařízení aus-
tralského rozhlasu. Místnost, ve které jsem přednášel před mikrofonem,
byla zároveň čekárnou pro ostatní, a během vysílání přišel si sluha vypůj-
čit židli, aby mohl vedle vyměnit vypálenou žárovku. Okno bylo otevře-
né a dovnitř vnikal hluk a troubení aut z ulice. Když měla přednášet mo-
je manželka, bylo rozhodnuto, že to bude ve formě rozmluvy s úřednicí
rozhlasu, ale před vysíláním se ukázalo, že Australanka nemá svůj text
připravený, a tak byly nuceny obě improvizovat. Byl to velký rozdíl pro-
ti pečlivé organizaci našeho rozhlasu. Tak trochu ležérní a skoro lehko-
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myslná povaha Australanů zračí se i v těchto věcech, a i tím se značně li-
ší od Angličanů.

Mnohem krásnější vzpomínky mám na přednášku v českém klubu.
Malá, prostá místnost byla přeplněna. Napíši-li, že někteří z mých poslu-
chačů slzeli, když jsem promítl obrázek Hradčan, zní to banálně, ale
když jsem přednášel v jejich klubu, pocit banality se rozhodně nedosta-
vil.

V Austrálii je Čechů málo – jen asi čtyři sta. Jsou roztroušeni hlavně
na východě, a jen v městě Sydney je možno mluvit o české kolonii. Něk-
teří jsou zemědělci, jiní řemeslníci a několik jich je obchodníky. Záslu-
hou našeho vyslance, Dr. Kuráže, který mnoho vykonal pro propagaci
naší republiky v Austrálii, vznikl roku 1927 v Sydney český kroužek. Pe-
čuje o kulturní potřeby našich vystěhovalců a o udržení jejich národního
vědomí. Velkou zásluhou o československý kroužek mají naši krajané Va-
šek, Fulda, Zelinka a Slavík.

Srdcem obchodního života města Sydney je vlnařská bursa. Je to nej-
důležitější středisko obchodu vlnou, důležitější než Londýn, který toto
místo zastával v minulých letech. Zde se scházejí obchodní zástupci veli-
kých firem všech států světa, aby nakupovali vlnu. Již předtím si prohléd-
li číslované vzorky, a vydražování vlny děje se pak podle těchto čísel. Za
starých dob se prodávalo „podle svíčky“: do hořící svíčky zapíchli špend-
lík a bylo dovoleno tak dlouho „přihazovat“ dokud plamen nedohořel
tak nízko, že špendlík vypadl.

Některá léta je nejlepším zákazníkem Japonsko, a tak Austrálie dostá-
vá se do zvláštní situace, že stát, kterého se nejvíce obává, je nejlepším
odběratelem jejího nejdůležitějšího produktu. Austrálie má šestinu ovcí
světa, ale dík dobrým vlastnostem své ovčí rasy dodává čtvrtinu vlny, kte-
rou svět spotřebuje.

Někdy nás vzali dobří přátelé na výlet, aby nám ukázali okolí města.
Jeho předměstí se táhnou na mnoho kilometrů na všechny strany, proto-
že auto má skoro každý a většina Australanů bydlí raději dále od středu
města. Jako téměř všechna australská města má i Sydney překrásné pláže.
Nejznámější z nich je Manley Beach: pět kilometrů dlouhý pás čistého
písku, vroubící moře. Na druhé straně táhne se stromořadí, za ním pěkná
asfaltová cesta a potom dlouhé řady vilek a pensionů. Pro ty, kteří se bojí
žraloků, je zde v moři veliká ohrada z pevné drátěné mříže. Z vnitřního
města trvá to sem parníčkem třicet pět minut, a jízdné je něco přes dvě
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koruny. V duchu jsem Australanům záviděl jejich krásné koupání
a vzpomínal na přeplněné plovárny u nás v létě.

V tuto dobu, uprostřed australské zimy, se tu koupalo jen málo lidí,
ale celkem trvá období koupání většinu roku. Téměř každý Australan je
výborným plavcem a z Austrálie přišel k nám druh plování, zvaný
crawl, který odkoukali domorodcům z pobřeží. Černoši ve vnitrozemí
neumějí plovat: nemají k tomu příležitosti. Na australském koupališti za-
jímají cizince nejvíce věže, ve kterých hlídka dává pozor, neblíží-li se žra-
lok, a pak veliké bubny s navinutými lany, podobné rumpálu, připrave-
né pro případ, že by někdo tonul. Náleží dobrovolné organisaci k zá-
chraně tonoucích.

Australské kluby pro záchranu tonoucích jsou velmi zajímavou orga-
nisací a, jak se zdá, velmi úspěšnou, protože podle statistiky zachránily
od svého založení roku 1907 skoro třicet tisíc lidí. Kdo se chce státi čle-
nem, musí nejdříve složit přísnou zkoušku z plování. Je-li přijat, je pod-
roben velmi důkladnému výcviku, hlavně v plování v mořském příboji.
Pak se podrobí další zkoušce a stane se řádným členem klubu. Mohutný
příboj na pobřeží Austrálie působí, že si kluby vytvořily zajímavou tech-
niku, která se v praxi dobře osvědčuje. Neužívají člunu, nýbrž pevného
lana navinutého na veliký, ale lehce přenosný buben. Jakmile se někde
ozve volání o pomoc, přenese mužstvo, složené ze šesti mužů, zařízení
rychle na místo nehody, a jeden z nich se vrhne do vody a připoután k
lanu, plave rychle k tonoucímu. Jakmile se mu podaří jej uchopit, navi-
nují ostatní rychle lano a dostanou oba do bezpečí i tehdy, když na pří-
klad i zachránce je vysílen, nebo když mu tonoucí překáží v plování. Na
každé pláži hlídkuje vždy několik těchto dobrovolníků, a kdo má ten den
službu, nesmí se bez vážných důvodů vzdáliti, třebaže služba je dobro-
volná a neplacená. Občas se konají přehlídky a závody v zachraňování
mezi mužstvy velkých měst. I děti jsou cvičeny v zachraňování.

Ze Sydney není daleko do proslulých Modrých hor a k Jenolanským
jeskyním.

Australané jsou na své Modré hory velmi pyšní, ale myslím, že zdale-
ka nesnesou srovnání s naší Šumavou nebo s Prachovskými skalami. Je
to kraj hlubokých údolí a strmých skalních úbočí, a scenerie místy upo-
míná na Českosaské Švýcarsko. Z dálky mají skutečně modravý nádech,
ale to můžeme pozorovat i u jiných australských hor. Nejvíce se chodí na
tři osamělá strmá skaliska, kterým říkají „Tři sestry“, připomínající skalní
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útvary kdesi u Hřen-
ska. Za noci bývají
ozařovány reflektory.
V zemi, která je tak
chudá na horské sce-
nerie, jsou skutečnou
zajímavostí, ale pro
Evropana nejsou ni-
čím neobyčejným
a mimo to jim schází
to, co nejvíce zdobí
naše hory: krásný stin-
ný les. Většina Mod-
rých hor je pokryta
jen vyprahlým a říd-
kým lesem eukalyptovým. V zimě zde někdy padá sníh, ale ne tolik, aby
umožnil zimní sporty.

Nedaleko Katoomby jsme viděli památník s kmenem stromu, na kte-
rém jsou dosud patrny počáteční písmena tří jmen. Vyryli je do kůry tři
Australané, kteří první objevili přechod přes Modré hory do zázemí. Až
do té doby, do roku 1813, bylo pohoří překážkou, která bránila šíření ko-
lonistů do zázemí, ale když Blaxland, Lawson a Wentworth, na přání gu-
vernérovo, překročili je po namáhavé týdenní cestě, byla zahájena nová
kapitola dějin Nového Jižního Walesu. Příštího roku dal guvernér od tre-
stanců zbudovat silnici, spojující pobřeží s úrodným vnitrozemím.

Jenolanské jeskyně jsou pěkné a rozsáhlé, ale nevyrovnají se Morav-
skému Krasu. Pro nás byla jejich návštěva velmi namáhavá, protože sprá-
va jeskyň si dala na tom záležet, aby nás provedla skutečně všude, a tak
jsme musili prolézat jeskyni za jeskyní a zlézat nekonečné dřevěné schůd-
ky a žebříky. Někde jsou skutečně pěkné krápníky v podobě visících šál
a záclon, průsvitně žlutých a hnědých. Imposantním dojmem působí pří-
jezd k hotelu u jeskyň po silnici: auto projíždí přitom velikou jeskyní,
otevřenou na obou koncích.

Více než krápníky v jeskyních zajímala mne jejich zvířena. Na stro-
pech některých z nich budují tisíce a tisíce pavouků druhu Amaurobius
socialis obrovskou společnou síť, pokrývající skálu v podobě veliké po-
krývky. Zvířata v okolí jeskyň přivykla lidem a nebojí se jich; malí horští
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klokánkové odložili svoji vrozenou plachost a při troše opatrnosti při-
jmou i potravu z naší ruky. Je to zvláštní druh, obývající skalnaté poho-
ří; dovedou obratně skákat se skály na skálu. Místy v okolí jeskyň mají

uhlazené pěšinky, vyšlapané ve tvrdé skále nesčetnými generacemi kloka-
nů za dlouhá tisíciletí. Někteří papouškové jsou zde tak krotcí, že přiléta-
jí otevřeným oknem do jídelny hotelu a nechají se krmit z ruky.

U Jenolanských jeskyň měl jsem po prvé příležitost pozorovat zajíma-
vého ptáka lemčíka (Ptilonorhynchus violaceus). Je o něco větší než náš
kos; sameček je černý s modravým leskem a samička je zelenošedá. Má
ve zvyku stavět si jakousi besídku, ve které se rád zdržuje a kterou si zdo-
bí jak nejlépe dovede. Vyklidí a vyčistí volnou prostoru v lese a zbuduje
si plošinu z větviček a kousků dřev. Stěny besídky zhotoví ze dvou řad
větviček, zapíchaných do země. Na plošinu snáší různé předměty, které
se mu líbí, zvláště ty, které jsou zbarveny modře nebo žlutozeleně: péra,
různé plody, květiny, hlemýždí skořápky a v obydlených končinách
i kousky skla. Besídka neslouží za hnízdo – to si staví lemčík vysoko v ko-
runě blízkého stromu.
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KAPITOLA XII.

NA NEJZAZŠÍ SEVER AUSTRÁLIE

Dalším úsekem naší cesty byla jízda podél východního pobřeží, ze
Sydney do Brisbane. Je to jen něco přes tisíc kilometrů, ale cesty byly
místy špatné, a tak nám tento úsek trval jedenáct dní.

Jako obyčejně, vyrazili jsme velmi pozdě. Dlouho trvalo, než jsme na-
ložili do vozu všechny své věci a než jsme se rozloučili s přáteli. Kousek
cesty jel nás doprovodit Dr. Solanský, náš konsul, se svojí chotí.

Město Sydney
opouštěli jsme po je-
ho krásném mostě,
čnějícím vysoko nad
hladinou zálivu. Plati-
li jsme dosti vysoké
mostné, asi devět na-
šich korun. Každo-
denně vybere se tak
hodně peněz a přece
to nestačí ani na za-
placení úroků. Stavba
mostu stála přes sto
milionů australských
liber, po více než sto
korunách, a město se
jí pořádně zadlužilo.

Lávka pro pěší po straně mostu je opatřena plotem z ostnatého drátu.
To je dodatečně namontované opatření: v první době po dokončení byl
most velice oblíben u sebevrahů, takže skalisko u vjezdu do zálivu, jinak
tak oblíbené, přišlo docela z módy.

První den cesty jsme jeli většinou ještě hustě obydlenou krajinou. Přes
řeku Hawkesburry, protékající romantickou lesnatou krajinou, dostali
jsme se bez obtíží po parní pramici. U převozu těžili z poměrně čilého
ruchu ambulantní prodavači ústřic – australský to protějšek našich párká-
řů.

Za řekou přestaly kopce a cesta vedla podle pěkných pomerančových
a citronových sadů a rozsáhlých slepičích farem, zásobujících hlavní
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město. Ten den jsme
brzy zakotvili stranou
cesty, abychom mohli
ještě řádně srovnat
všechny věci ve voze.

Druhý den jsme
projeli městem New-
castle, které stojí ve
znamení uhelných
dolů, železáren a vy-
sokých pecí. Má sto
padesát tisíc obyvatel,
počítáme-li i daleko
roztroušená předměstí
obývaná horníky, a je
tedy druhým městem
v Novém Jižním Wa-

lesu. Střed města má pěknou elegantní ulici, ale některá předměstí se
skládají z valné části z ubohých prkenných domečků horníků a většina
stavení vypadá špinavě a zašle. Australská příroda vypadá někdy smutně,
ale to je smutek majestátní na rozdíl od toho, co stvořil člověk a jeho in-
dustrializace.

Nedaleko Newcastle je hluboká zátoka, Port Stephens, s přístavem,
který se jmenuje Pindimar. Nemá velkého významu, ale je zajímavý tím,
že zde má své dílny akciová společnost, těžící z hojnosti žraloků v aus-
tralském moři. Její rybáři používají velikých sítí, skoro tři sta metrů dlou-
hých, které ponechají v moři až do příštího dne. Žraloci, kteří se přes
noc chytili, bývají často pokousáni od svých kolegů, kteří unikli nástraze
a využívají jejich bezmocnosti. Motorové lodice pak vytahují sítě a odvá-
žejí chycené žraloky do přístavu. Zpracování kůže bylo umožněno tepr-
ve, když byl vynalezen způsob, jak ji vydělávat, ale dnes vyrábějí z ní
pěkné kabelky, aktovky a kufříky. Z jater se vyrábí olej k lékařským úče-
lům. V australském tisku hodně přetřásali významnou okolnost, že rybá-
ři žraloků měli výborný lov právě v nejbližším okolí koupališť a že chyti-
li lidožravé žraloky v poměrně mělké vodě, blízko břehu.

Na sever od Newcastle byla krajina pustší, pokrytá pastvinami a za-
smušilými eukalyptovými lesy. Někdy je vystřídal malý okrsek „dešťo-
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vých lesů“ a šedou ze-
leň eukalyptů a akácií
nahradila pak sytá bo-
hatá zeleň subtropické
vegetace, spojené v je-
dinou houštinu popí-
navými lianami. Cesta
byla opět špatná a úz-
ká a někdy tak klope-
ná, že jsme se báli, že
se náš vůz převrhne.
Zde, blízko pobřeží,
mají některé řeky vo-
du po celý rok a pře-
vážení našeho velikého těžkého vozu po primitivních pramicích na dru-
hý břeh vyžadovalo velké opatrnosti.

U Gloucestru minuli jsme nevysoké pohoří, zvané „Buckets“. Kdysi
bývalo prý útulkem proslavených lupičů, kterým v Austrálii říkali bush
rangers. Jejich řemeslo kvetlo v dobách divoké romantiky nově objeve-
ných zlatých polí, spojených s civilizací jen starodávnými dostavníky.
Doprava zlata byla tehdy problémem, ale tyto doby dávno minuly a s ni-
mi i sláva bush rangerů. Dnes je v australském vnitrozemí zcela bezpeč-
no.

Cesta ubíhala celkem bez zvláštních příhod. Kraj, kterým jsme jeli,
byl na australské poměry hustě obydlen a byl ve znamení mlékařství. Vi-
děli jsme několik velikých továren na máslo. Některé zdejší osady jsou
velmi staré a městečko Port Macquarie je hrdé na svůj kostelík, který vy-
stavěli trestanci před více než sto lety. Nad celým krajem jakoby viselo
prokletí v podobě zhoubného sucha, a lidé si nám stěžovali, že tu již ko-
lik měsíců nepršelo.

Jediné dobrodružství nás stihlo při montování reservního kola: levá
ruka mi byla přiskřípnuta mezi kolo a vůz a mé manželce dalo dost prá-
ce, než mi železnou tyčí, které užila jako páky, ruku uvolnila. Na štěstí
byla kost neporušena a tak jsem jen řadu dní nosil ruku v obvaze. Stalo se
to při táboření v lese, daleko od cesty, a při myšlence, jak by to bylo do-
padlo, kdybych byl cestoval sám, běhal mi mráz po zádech.
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Každým dnem jsme
mohli pozorovat, že se
blížíme tropickému seve-
ru. U Coffs Harbour se
objevily rozsáhlé plantáže
banánů, dlouhé řady svě-
že zelených rostlin, po-
dobných stromům a vysá-
zených na místo vykáce-
ného pralesa. Jinde byla
pole ananasů, s mečovitý-
mi listy našich kosatců
a lány cukrové třtiny, vy-
padající jako záhony vyso-
kého zeleného rákosu. Na
obzoru se objevila vysoká
hora, končící příkrou, ná-
padnou skalou. Každým
dnem byla blíž a blíž. Byla to hora Warning, jak ji kdysi pojmenoval sám
kapitán Cook. Viděl ji už z dálky, když se plavil na své velké cestě podél
pobřeží Austrálie na jih, před sto padesáti lety, a první zakreslil mapu vý-
chodního břehu.

Skoro v každé osadě
pozorujeme dřevěnou bu-
dovu, podobnou stodole,
s hrdým nápisem „Scho-
ol of Arts“ (škola umění).
Začínáme mít úctu před
zemí, kde skoro v každé
vesnici mají malířskou
akademii či něco podob-
ného, ale pak se dovídá-
me ke svému zklamání, že
tak říkají obecní knihov-
ně. Za to se nedá popřít,
že tu jsou lidé poctiví: na
dřevěných bedničkách,
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upevněných u cesty a sloužících za schránku na dopisy, leží balíčky, kte-
ré zde nechal listonoš pro adresáta a nikoho nenapadne, aby je odnesl.

I na zvířeně pozorujeme, že
jsme na pokraji tropů. Navečer
objevují se velicí netopýři kalo-
ni, měřící skoro metr v rozpětí
křídel, a pomalým, váhavým le-
tem letí do vnitrozemí. Na roz-
díl od našich netopýrů živí se
jen rostlinnou potravou, hlavně
ovocem. U městečka Grafton
vidíme takového kaloně visící-
ho na drátech elektrického ve-
dení: snad se mu zdálo, že by
byly vhodným místem k odpo-
činku a tak milý kaloň nalezl
smrt. Dále na sever, u řeky Go-
olmangar, viděli jsme veliká
hejna kachen a když se vyplaše-
ny zvedly, znělo to do dálky ja-
ko hřmění bouřky.

U Tweed Heads označuje ozdobná brána, vystavěná nad silnicí, že
přejíždíme na území Queenslandu, pátého australského státu, který jsme
navštívili. Cesta se opět přiblížila moři a vede malými letovisky a krásný-
mi plážemi. Největší z nich je Southport.

Nedaleko Southportu ztroskotala roku 1894 velká plachetní loď. Vět-
šina posádky utonula a byla pohřbena na zvláštním hřbitůvku nedaleko
břehu. Zdá se však, že se moře nechtělo vzdáti svých obětí, protože o čty-
ři roky později vystoupil za bouře příboj vysoko nad pobřeží, zničil hro-
by a odplavil pozůstatky utonulých námořníků zpět do moře.

Poslední noc na této cestě jsme tábořili v opuštěné krajině, která by
se byla málem stala velkým městem. Řídký les, zarostlý banksiemi a žlu-
tokapy, byl protkán pravidelným systémem cest, které se měly stát ulice-
mi a nesly již tabulky s nápisy jako Flindersova třída nebo Trafalgarské
náměstí. Zřejmě šlo o pozemkovou spekulaci, která počítala s přitažli-
vostí nedaleké pláže a teplé zimy, a která smutně ztroskotala. Snad nepo-
čítala s tím, že je zatím dosti stavebních míst nedaleko moře. Ulice zarů-
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stají již vysokou travou
a křovím a na „náměstí“,
zarostlém vysokou vegeta-
cí, tábořili jsme sami,
v klidu a míru.

Posledních sto kilo-
metrů jelo se příjemně po
výborné silnici. Moře by-
lo skoro na dosah ruky,
a kde rybáři vytahovali
své sítě, zastavovali se au-
tomobiloví výletníci, aby
si lacino nakoupili ryb.
Zato osady a weekendové
domky přestaly a stejně ja-
ko před Sydney jeli jsme
až k předměstí Brisbane
stále divočinou.

Brisbane i jinak se po-
dobá Sydney: vzniklo ta-
ké jako trestanecká kolo-
nie, a to roku 1825. Život
připadal nám zde trochu
maloměstský. Má jedinou
živou ulici, Queens Street
(královninu třídu), a skoro
bychom pochybovali, že
má skutečně tři sta tisíc
obyvatel. Ale otcové měs-
ta zakreslili městský ob-
vod hodně velkomyslně,
v pevné důvěře v jeho

rychlý vzrůst, a tak město Brisbane je prý co do rozlohy největším měs-
tem na světě; zaujímá plochu asi pěti set čtverečních kilometrů. Velko-
městsky však nevypadá a v době naší návštěvy nemělo ani jeden moderní
hotel.
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Kdybychom nebyli měli hodně práce, byl by pobyt v Brisbane tro-
chu jednotvárný, protože o rozptýlení občanů se starají hlavně jen dva
nebo tři biografy na hlavní třídě. U Brisbaneské řeky je pěkná botanická
zahrada, ve které se zdržovalo i několik medvídků koala. Jednou sem se
zde stal svědkem tragického výjevu: nedaleko mne usedla na trávník ma-
lá hrdlička. Pojednou se na ni vyřítila vrána, která seděla opodál, srazila ji
k zemi a v několika okamžicích ji usmrtila ranami zobáku do hlavičky.
Od brisbaneských občanů jsem se dověděl, že tato vrána je známé indivi-
duum. Byla prý kdysi chovancem zoologické zahrady, která zabírá jeden
kout zahrady botanické a jednou se jí podařilo uprchnouti na svobodu.
Od té doby stala se postrachem celého okolí. Dokonce i na pekaře si
troufá a každý den ráno na něj číhá, když rozváží své zboží a uloupí mu
náhlým útokem jednu housku. Zastánci názoru, že vězení nenapravuje,
nýbrž naopak činí z člověka zločince, měli by zde zajímavý doklad pro
svou teorii.

Jednou jsme použili dvou volných dnů, abychom navštívili proslulou
horu Tamborine, ale byli jsme zklamáni. Je to výletní místo s několika
pensiony, proslulé svými přírodními krásami. Je zároveň reservací, ve kte-
ré není dovoleno loviti zvěř a káceti stromy, ale přes to z bývalého tro-
pického pralesa jsou zde jen ubohé trosky. Asi dvě stě metrů podle silni-
ce jedeme podle krásných blahovičníků, palem a stromů rodu Ficus, ně-
kdy pokrytých lianami. Na některých kmenech se usadila platyceria,
podivné rostliny se dvěma druhy listů; horní mají podobu jeleních paro-
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hů, zatím co dolní, ši-
roké, tvoří jakési ná-
doby, do kterých se
zachycují deštěm spla-
vené rostlinné zbytky,
ze kterých rostlina pak
čerpá látky, jichž po-
třebuje k výživě. Ško-
da, že kmeny větších
nebo nápadnějších
stromů jsou znešvaře-
ny velkými plakáty,

hrozícími pokutou těm, kteří se nějak prohřeší proti předpisům chráněné
oblasti. V tomto případě ochranářství trochu přestřelilo.

Cestou k hoře vedla silnice několikráte potoky. Vody v nich bylo jen
několik centimetrů, ale později, když hrozil déšť, rozhodli jsme se na-
stoupit ihned zpáteční cestu do Brisbane. Po každém dešti voda v poto-
cích vystoupí a automobilisté, kteří sem jeli na výlet, jsou na několik dní
odříznuti od civilizace. Při náhlých lijácích stane se často, že výletníci ne-
mohou ani kupředu ani nazpět a musí čekati na opadnutí vody tam, kde
právě jsou.

Pomalu bylo již na
čase pomýšlet na další
cestu z Austrálie. Slí-
bil jsem, že opatřím
sběry z Japonska
a nyní šlo o to, aby-
chom zjistili loď, kte-
rá v nejbližší době
pojede z Queenslan-
du na Dálný východ.
Výběr byl malý: na té-
to lince jezdí obyčejně
jen dva menší parníky

za měsíc a s počátku nebylo ani jisto, budou-li mít místo i pro náš vůz.
Měli jsme v úmyslu jeti ještě dále na sever a naloditi se až někde

v Townsville, kde některé lodi zastavují, ale tam nebylo možno naše auto
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nalodit, protože pří-
stav není zařízen tak,
aby parník mohl při-
stati až u nábřeží. Lo-
di kotví dále od břehu
a cestující se nalodí v
člunech. Brisbane by-
lo posledním městem,
ve kterém nakládání
nečinilo obtíží.

Po delším vyjedná-
vání se ukázalo, že ja-
ponská loď Atsuta
Maru, odjíždějící kon-
cem července z Brisbane, má místo pro nás i pro naše auto. Zajistili jsme
si lístky a zbývajícího času jsme se rozhodli použít k návštěvě Velkého
Korálového útesu, který věnčí severovýchodní pobřeží Austrálie. Zpáteč-
ní cestu do Brisbane chtěli jsme vykonat pokud to půjde po moři a na se-
ver jsme tedy jeli vlakem. Tak se stalo, že jsme měli příležitost seznati
i australské železnice.

O australských drahách není snadno podati úsudek několika slovy,
protože mezi jednotlivými tratěmi jsou veliké rozdíly. Hlavní trati se sko-
ro vyrovnají evropským, ale většina ostatních má ráz velmi primitivní.
Celková soustava železnic trpí tím, že rozchod kolejí je skoro v každém
kraji jiný. Je to pozůstatek doby, kdy každý z australských států se vyvíjel
docela samostatně a měl, obrazně řečeno, blíže k mateřské Anglii než k
ostatním státům. Kdo cestuje drahou napříč Austrálií, musí pětkrát pře-
stupovat a i při cestě z Melbourne do Sydney je nutno alespoň jednou
vystřídat vlak. Již po léta se vyjednává o to, aby alespoň hlavní trať Aust-
rálie byla přestavěna na jednotný rozchod, ale náklad spojený s přestav-
bou je velkou překážkou a část veřejného mínění je názoru, že těchto pe-
něz by bylo možno s větším prospěchem užít jinde. Celkem je v Austrá-
lii přes čtyřicet tisíc kilometrů železnic.

Trať, po které jsme jeli, náleží k důležitějším, ale přesto jízda byla ne-
pohodlná. I zde můžeme pozorovat, stejně jako u hotelů a jiných austral-
ských institucí, neochotu celého podniku a zvláště personálu vůči zákaz-
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níkovi. Australan učiní vše, co může, dělá-li to z ochoty, ale velmi nerad
slouží někomu za peníze a dává to zřejmě najevo.

Dík slevě, kterou jsme dostali, jeli jsme první třídou a tak jsme se těši-
li, že spací vůz bude velmi pohodlný. Čekalo nás však velké zklamání:
spací oddíly byly pro čtyři osoby. Celý vagon byl rozdělen na dvě oddě-
lení, pánské a dámské, takže nás oddělili a každý spal s třemi jinými ces-
tujícími. Vnitřek spacích oddílů byl těsný, zaprášený a špinavý, potah se-
dadel odřený. Jak asi vypadala druhá třída!

První třída měla ještě k dispozici druhý vagon, tak zvaný vyhlídkový,
ve kterém byla otáčivá křesla. Na konci byla velká plošina, na které však
nebylo možno se zdržovati, protože sem příliš létaly saze. Ani v tomto
vagoně nebylo příliš čisto.

O deváté hodině večerní upravil nám zřízenec z našich sedadel lůžka,
ať jsme chtěli spát nebo ne, a stejně ráno nesměl nikdo ležeti déle, než
zřízenec uznal za dobré. Byli jsme ostatně na přísnou disciplínu zvyklí z
australských hotelů, kde host musí při jídle sednouti na místo, které číš-
ník určí a kde nedostane nic k jídlu, nepřijde-li přesně ve stanovenou ho-
dinu. I s přídělem pokojů je to podobné a pan hoteliér považuje za své
právo vzbuditi v noci hosta a nastěhovat mu do pokoje hosta druhého.

Na konci vagonu byla společná umyvárna a volná prostora na zavaza-
dla. Cestující zde kladou své kufry na hromadu, protože ve vagoně sa-
motném není pro ně místa. Je to právě u východu a svědčí to o dobrých
bezpečnostních poměrech v Austrálii, že není třeba velká zavazadla ně-
kam zamykat.

Záchranná brzda má podobu drátěného lanka, které je protaženo va-
gonem při střeše a podobá se asi zařízení, kterým průvodčí pražské tram-
vaje dává znamení řidičovi. Není ovšem možno zjistit, kdo v daném pří-
padě za záchrannou brzdu zatáhl, ale na australských drahách jsou místy
příliš idylické poměry, než aby se to bralo tragicky.

K dobru australské železnice musíme uvést, že ráno dostal každý ces-
tující šálek čaje od pana průvodčího. Pravý Australan nemůže býti více
než několik hodin bez koflíku čaje. Snad je to zvyk, který vznikl násled-
kem nedostatku dobré vody; mimo velká města jsou lidé často nuceni pí-
ti vodu hygienicky závadnou nebo s nepříjemnou příchutí a pití čaje je
mnohem bezpečnější. Za horkého počasí vzpruží čaj mnohem více než
sklenice vlažné vody. Australané vaří čaj hodně silný, takže vypadá skoro
jako černá káva a má nepříjemnou, nahořklou a svíravou příchuť. Jsou na
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něj tak zvyklí, že když
jim cestou v divočině
dojde, dostanou se do
skleslé a podrážděné
nálady, jako požívač
omamných jedů, kte-
rému chybí jeho dro-
ga.

K poledni zastavil
vlak na stanici a po-
čkal, až se všichni na-
jedli v nádražní res-
tauraci. Zato večer při-
bral restaurační vůz,
slušně zařízený, kde
bylo možno dobře
pojísti.

Později jsme měli příležitost jet nejen rychlíkem, ale i osobním vla-
kem. Vagony byly ještě chudobnější než vozy vlaku Brisbane – Cairns.
Nebylo nad lavicemi místa pro zavazadla jako u našich vlaků a nebylo
ani věšáků, až na dva provázky při stropě, pod které bylo možno zastrčiti
klobouk. Nápisy hlásaly, že není dovoleno kouřit mimo dvě poslední se-
dadla a že je zakázáno dávati nohy na protější lavici. Většina cestujících
prohřešovala se proti oběma zákazům, aniž se průvodčí o to staral. Byl
ostatně v civilu, jen ve vestě a v divokém širáku, takže vypadal jako zále-
sák.

V tomto vlaku jsme byli svědky charakteristické episody: nějaký pán
se chystá vystoupit a zavírá svůj kufřík, který opřel o okno. Pojednou v
zatáčce vagon poskočí a kufřík letí oknem ven. Průvodčí ochotně tahá za
záchrannou brzdu, ale bez jakéhokoliv výsledku: strojvůdce si myslil, že
tak blízko stanice to nestojí již za to. Konečně přijíždíme do zastávky,
a když noví cestující nastoupili, vrací se vlak s klidem zpět pro kufřík.
Občas zastavujeme a sportovně založení cestující vyskakují ven a hledají
ve vysoké trávě ztracený kufřík. Pomalu, s četnými zastávkami, jedeme
tak nazpět, znova se vracíme kupředu a konečně kdosi objevuje ztracené
zavazadlo mezi křovím a vlak může konečně nastoupiti další cestu za
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svým cílem. Nikdo neprotestuje proti zdržení a naopak všichni se těší, že
se dobře pobavili.

Když se druhý den cesty časně ráno rozednilo, zpozorovali jsme, že
jedeme krajinou nám docela povědomou: řídkým eukalyptovým lesíkem.
Austrálie je zemědíl, který překvapuje svojí jednotvárností. Krajina, kte-
rou jsme jeli, mohla býti stejně dobře na druhém konci Austrálie a snad
jen botanik-odborník by rozeznal malé rozdíly v rostlinstvu. Eukalyptů
je sice na tři sta druhů, ale rozdíly mezi nimi nejsou tak velké a tak pět ti-
síc kilometrů neznamená zde velkých změn. Pro člověka, který nemá
zvláštní zájem o přírodu a nedovede si všímat jejich nejjemnějších odstí-
nů, je cestování Austrálií málo zábavné a mnozí Australané cestují nejra-
ději v noci.

Tu a tam jsme viděli okny vagonu osamělé skupiny trnitých kaktusů.
Nebylo jich mnoho, protože boj Queenslandu s opuntií skončí asi vítěz-
stvím lidí.

Historie opuntie v Austrálii podobá se historii králíků a je novým do-
kladem toho, že zvíře nebo rostlina, zavlečené do jiného dílu světa, najde
často lepší podmínky než doma, protože zde chybí jejich nepřátelé.

První kaktus v květináči byl dovezen do Austrálie roku 1839, ale tepr-
ve v sedmdesátých letech minulého století si uvědomili obyvatelé Que-
enslandu, jaké neštěstí to tehdy bylo. Zprvu byl kaktus vysazován na za-
hradách ve vnitrozemí, ale pak se počal šířit sám a roku 1920 odhadovali,
že neproniknutelné kaktusové houštiny pokryly plochu větší, než celá
Velká Británie! Mnohý osadník byl nucen opustiti svou farmu, protože
kaktusy pokryly pastviny jeho stád. Vláda australská vydala mnoho milio-
nů na boj proti tomuto nepříteli, ale jak se zdálo, marně. Konečně přišli
odborníci na šťastnou myšlenku zkusiti moderní metody: použít hmyzu
k potírání kaktusů. Jeden z entomologů zjistil, že ve vlasti tohoto druhu
kaktusů jim nejvíce škodí můra rodu Cactoblastis. Pokusy, přivézti hou-
senky této můry do Austrálie živé, s počátku ztroskotaly, ale jakmile se
to podařilo, množila se Coctoblastis velmi rychle. Za první rok měli již
tolik vajíček, že je mohli rozesílati farmářům ve vnitrozemí. Pokusy zjisti-
li, že housenky můry nejsou nebezpečné hospodářským rostlinám. Za
tok 1934 rozeslala vláda přes dva miliony vajíček. Zdá se, že práce bude
korunována úplným zdarem, protože již nyní asi šest milionů hektarů
půdy bylo úplně zbaveno kaktusů, které podlehly armádě žravých house-
nek můry Coctoblastis. Pro přírodopisce je to dvojnásobný triumf: doká-
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zali, že posmívaný profesor-entomolog, honící se se síťkou za motýlky
a broučky, není tak docela zbytečným členem lidské společnosti.

Zde, v severním Queenslandu, vede trať rovně, jako podle šňůry: ne-
musí se vyhýbat přírodním překážkám, ani osadám. Kraj je opuštěn a je-
diným znamením civilizace jsou stáda dobytka, pasoucí se tu a tam na
ploché stepi. Počtem dobytka stojí Queensland v Austrálii na prvním
místě.

Jen někdy zastavujeme u malé osady. Ploty a besídky některých domů
jsou úplně ukryty pod záplavou fialově červených květů Bougenvillee.
Častěji jsou stanice jen osamělé budky, pouhé čekárny, daleko od osady.
Skoro vždy tu stojí hlouček osadníků, kteří se přišli podívat na nejzajíma-
vější událost: příjezd vlaku. Zde jsme na trati poměrně hodně frekvento-
vané, na které jezdí tři vlaky týdně. Na odlehlejších železnicích bývá čas-
to jen jeden vlak do týdne a jeho příjezd je pak ovšem slavnostní událos-
tí.

Často jsme spatřili daleko od nejbližší stanice postavu zálesáka v ma-
lebném širáku. Zuřivě gestikuloval a cosi volal, ale nebylo mu rozumět.
Pak se obyčejně některý z našich spolucestujících zvedl, sebral noviny,
které před tím četl a vyhodil je z okna. S vyhlídkové plošiny mohli jsme
pak viděti, jak zálesák dychtivě sesbíral jednotlivé stránky novin, které se
roztancovaly ve větru po náspu, vyhoupl se na koně a spokojeně se vydal
na cestu k domovu. Jeho snad několikahodinová jízda k daleké želez-
niční trati nebyla marná.

Někdy se vlak přiblížil více k pobřeží a pak kraj spíše připomínal, že
jsme nad obratníkem kozoroha. Objevily se štíhlé kokosové palmy nebo
kus tropického pralesa, který lemoval jako zelená hradba naši trať. Na ste-
pi jsme viděli stále častěji hnízda termitů (bílých mravenců), podobná
červeným pahorkům. Čím dále na sever, tím byla vyšší a podivnějších
tvarů. Nejzajímavější stavby buduje druh, žijící při severním pobřeží: vy-
padá jako nepravidelná zeď, mnohem vyšší než člověk a postavená vždy
tak, že jeden konec ukazuje přesně na sever a druhý na jih. Proč tak činí,
není s jistotou známo. Austrálie má asi sto dvacet druhů termitů a někte-
ří si staví hnízda v podobě věží skoro šest metrů vysokých. V takové
stavbě žije několik set tisíc jedinců.

Několikrát míjíme stádo koní na kost vyhublých, které ženou kamsi
na východ. Přicházejí z vnitrozemí, kde letos zase jednou panuje ka-
tastrofální sucho. Něco podobného se přihází v Austrálii častěji, ale ta-
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kové sucho, jako v ro-
ce 1935, neměli prý v
Queenslandu čtyřicet
let. V některých okre-
sech nepršelo již ně-
kolik měsíců, studně
vysychaly a pastviny
byly vyprahlé. Byla
velká poptávka po
střihačích vlny, dokud
ještě bylo možno ovce
sehnat do ohrad. V té

době zahynulo za několik týdnů jen v západním Queenslandu přes půl
milionu ovcí žízní a nedostatkem potravy.

U Inghamu a Innisfailu počíná docela jiný kraj. Jako jasně zelené mo-
ře táhnou se do nekonečna lány cukrové třtiny. Jsme v kraji, který záso-
buje celou Austrálii cukrem; i vyvážet jej bylo by možno, kdyby mohli
konkurovat se zeměmi, kde platy dělníků jsou velmi nízké. I tak je cuker-
ní průmysl udržován uměle při životě státními subvencemi.

Státní podpora oblastí cukrové třtiny je prý strategickou nutností. Bez
ní by severní Austrálie neudržela své sporé obyvatelstvo a nezabezpečí se
strany jistého státu, který šilhá po nezalidněných plochách Austrálie, by
bylo ještě větší. Někteří Australané sami přiznávají, že by nebylo divu,
kdyby Japonci zatoužili aspoň po části jejich země. Japonsko je přelidně-
no a Austrálie má na svoji rozlohu směšně málo obyvatel. Vnitrozemí,
jak jsme již slyšeli, se místy ještě vylidňuje ve prospěch velkých měst, při-
rozený vzrůst obyvatel je malý a přistěhovalectví do Austrálie ja zaraže-
no. V poslední době si Austrálie uložila také rozsáhlý ozbrojovací pro-
gram a tak můžeme vidět, že ani protinožci nejsou na tom mnohem lépe
než my.

Zde, v království cukrové třtiny, je jediný kraj Austrálie, jehož bílé
obyvatelstvo není výhradně anglosaského původu. Na stanicích i ve vla-
ku slyšíme všude italský hovor a když při jízdě vzdáváme skupině lidí na
poli žertem fašistický pozdrav, odpovídají nám s nadšením stejným způ-
sobem.

Australané nevidí zde Italy rádi, ale většinou uznávají, že bez nich by
bylo těžké sehnat dělníky na plantáže. Bojí se, aby svojí nižší životní
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úrovní nezpůsobili snížení platů. V některém ohledu, na příklad pokud
se stravy týče, žijí si ostatně Italové lépe než Australané.

Nějakou dobu jede vlak i krajinou, obydlenou přistěhovalými Syřany.
Některé stanice mají arabská jména – na příklad Ramleh, t. j. písek. Měs-
to Innisfail samo jmenovalo se původně Geraldton, ale pro časté nedoro-
zumění a záměny s městem téhož jména v Západní Austrálii přijalo ne-
dávno jméno nové.

Druhého dne navečer jsme dorazili k svému cíli, do městečka Cairns,
poslední větší osady na východě Austrálie. Vzdálenost 1650 kilometrů
z Brisbane ujel náš rychlík za 48 hodin.
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KAPITOLA XIII.

NA KORÁLOVÝCH OSTROVECH

Cairns má 12.000 obyvatel a během australské zimy se zde vystřídá asi
10.000 lidí, návštěvníků z jihu, hlavně z Melbourne, kde zima bývá vlh-
ká a nepříjemná.

Město má nápadně široké ulice a nízké domky, stavěné v tropickém
slohu. Tak, jako všude na severu Austrálie, jsou domy zbudovány ze dře-
va a stojí na sloupech, takže jsou jeden až dva metry nad zemí. Jsou tak
vzdušnější a vlhkost nevniká tak lehko do domu, protože tropický sever
Austrálie má na pobřeží hodně dešťů. Sloupy také umožňují lepší ochra-
nu před termity.

Termiti se živí dře-
vem. Nemilují světla
a tak vyhlodávají trámy
uvnitř: na první pohled
se zdá, že dřevěná kon-
strukce je docela zacho-
valá, ale zkáza postupuje
neznatelně, až se jedno-
ho dne domek při silněj-
ším náporu větru zřítí.
Někdy způsobí termiti
velké škody i jinak a sta-
lo se již, že zničili ban-
kovky nebo důležité listi-
ny. Proto kladou Austra-
lané při stavbě domu

mezi horní konec sloupu a dům jakýsi plechový talíř, přes který se termi-
ti nedostanou.

Dojdou-li Australané při stavbě význačnější budovy tak daleko, slaví
to asi tak, jako jinde slaví kladení základního kamene. Říkají tomu
„stump capping ceremony“ – slavnost přiklopení pilířů.

Pobřeží u Cairns není písčité a podle moře táhne se pás močálovitého
kraje s osobitým rostlinstvem a zvířenou. Oblast, kterou moře opouští
při každém odlivu, je zarostlá nízkými keři a stromky kořenovníků, rostli-
ny přizpůsobené životu na takových místech. Tato nenápadná rostlina
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má velký vliv na utváření kontinentů, protože v okolí ústí řek zachycuje
bahno a dává tak během věků vzniknouti nové pevnině. Zajímavý jest
i její způsob rozmnožování: z plodu počne vyrůstati dlouhý, kůlovitý
kořen v době, kdy ještě visí na stromě. Teprve když kořen je dostatečně
dlouhý, spadne plod a zabodne se ihned do bahna. Je to opatření, které
asi má zabránit, aby semeno nebylo odplaveno příbojem na nevhodné
místo.

Kořenovník je typic-
kou rostlinou tropů. Na
pobřežích vytváří místy
rozsáhlé porosty a je ty-
pický pro krajiny močá-
lovité, zamořené malárií.

Každých šest hodin
ustoupí moře a zanechá
v oblasti kořenovníků ši-
roký pás slizkého bahna.
To je království různých
podivných zvířátek. Me-
zi keříky kořenovníků pobíhají pestří fialoví krabi a zajímavé rybky, které
se přizpůsobily životu na suchu. Jejich žaberní otvor je docela malý
a proto dlouho to trvá, než žábra vyschnou. V bahně vyhrabaly si malou
tůňku velikosti umyvadla, ve které zůstane voda i při odlivu. Sem se ry-
bička vrací, když je to zapotřebí, trochu se pošplouchá, navlhčí si zase
žábry apotom se vrací zase na sucho, jako by to byl její vlastní živel.

Prsní ploutve této rybičky jí slouží za nohy a tak připomíná svojí po-
stavou miniaturního tuleně. Na hlavičce má pár vypoulených očí, který-
mi bystře šilhá na všechny strany. Letí-li kolem nějaká muška, vymrští se
rybka hbitě do výšky a obyčejně mušku lapí. Některé druhy chytají
i drobné kraby. Někdy se odváží daleko od vody a viděl jsem je, jak s kli-
dem sedí na větvi vysoko nad zemí. Přírodopisci říkají tomu druhu lezec
bahenní.

Z Cairns podnikli jsme výlet do hor u Kurandy. Dráha vede vysokým
pohořím, podle srázných svahů, pokrytých lesem, vysoko nad hlubokým
údolím řeky Barron. U vodopádu Stoney Creek (kamenitý potok) vlak
ochotně zastavuje, cestující jdou podle trati napřed, prohlížejjí si scenerii
a kdyžž nás vlak opět dohání, zastavuje, abychom mohli nastoupit. Tro-
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chu dále zastavujeme znovu: je tu krásný vodopád řeky Barron, která se
řítí do údolí po jakýchsi vysokých stupních. Po obou stranách stoupají
do výše skoro kolmé stráně. Vodopád je asi dvě stě metrů vysoký.

Kuranda je malé leto-
visko, proslulé svými pří-
rodními krásami, ale v tu
dobu bylo zde vše uschlé
a mrtvé. Pro přírodopis-
ce nebyl teď vhodný čas,
protože příroda se uklá-
dala ke spánku i zde, na
teplém severu. Dlouho
jsme se zde nezdrželi.
Svého času prozkoumal
důkladně tuto krajinu
český botanik profesor
Domin, spolu s dr. Da-
nešem.

Zajímavější byla pro
nás návštěva korálovho
ostrůvku, kterému říkají
Green Island. Měli jsme
příležitost jeti větší mo-
torkou, vypravenou pro
turisty.

Při odjezdu měli jsme
pěkný pohled na město
Cairns i okolí. Dole
u břehu stály řady vyso-
kých kokosových palem
a pozadí tvořily vysoké,
temně zelené hory.
V dálce, po pravé straně
zálivu, bylo vidět skupi-

nu chatrčí, stavěných ze slámy a palmových listů: misijní stanice Yarra-
ba, na které žijí zbytky zdejších domorodců pod ochranou misionářů.
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Již od časného rána vanul prudký vítr a jakmile jsme se dostali na
otevřené moře, houpala se naše loď stále víc a více. Nebylo možné udr-
žet se na nohou. Někdy stříkla voda i dovnitř a pokropila nebohé turisty,
u kterých se počaly jeviti příznaky mořské nemoci. Každý toužil, aby-
chom byli již u cíle.

Asi po hodině objevil
se na obzoru typický ko-
rálový ostrov, nízký
a pravidelně kulatý. Byl
skutečně zelený, jak jeho
jméno naznačovalo, ale
písková pláž tvořila širo-
ký žlutý lem kolem do-
kola.

Korálové ostrovy jsou
dílem drobných živoči-
chů, kteří si budují trsy,
podobné keříčkům. Kos-
ta těchto trsů je z vápen-
ce a drobné úlomky ně-
kterých druhů přicházejí
do obchodu právě pod
jménem korálů.

V teplých mořích a nevelké hloubce rostou korále v obrovském
množství. Pak tvoří úlomky odumřelých korálů celé ostrovy, ale jak vlast-
ně k vytvoření takového korálového ostrova dojde, s jistotou nevíme;
moderní věda má pro jejich vznik hned několik teorií. Jedna z nich počí-
tá se zvednutím mořského dna, při čemž korále odumřou. Po čase se na
úlomcích korálů zachytí i prsť a hlína a vítr přinese sem i semena rostlin
a stromů. Mnohé stromy těchto oblastí mají semena lepkavá, takže je
i ptáci nedobrovolně roznáší po okolí.

Velký korálový útes australský vnikl asi během dlouhých věků. Trsy
korálů počaly růsti v malé hloubce, ale mořské dno, dle jedné teorie, kle-
salo, zatím co koráli rostli výš a výš. Kdyby moře u Austrálie pojednou
vyschlo, vypadal by korálový útes jako gigantická hradba, zbudovaná na
ochranu pobřeží. Mezi útesem a pevninou je moře tak hluboké, že i vel-
ké parníky bez obtíží proplují.
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Zelený ostrov je zarostlý pěkným lesem. Podél břehu rostou podivné
stromy pandanové s dlouhými listy skoro podoby stužek a s vystouplý-
mi kořeny, takže vypadají, jako by stály na chůdách. Místy domorodci
roztrhávají jejich listy na uzoučké proužky a pletou z nich košíky a ro-
hožky.

Podél břehu táhla se hrad-
ba z velkých balvanů a mezi
ní a břehem ostrova bylo pás-
mo klidné vody – království
korálů. Jeli jsme malým člun-
kem a aby nám nevadil odraz
hladiny, dívali jsme se do vo-
dy plovoucími truhlíky se
skleněným dnem. Dno bylo
pokryto korálovými trsy, kte-
ré vypadaly, jako nějaké po-
divné rostliny, jinak, než ty,
které vídáme za výklady zlat-
níků, protože to byly korály
živé a jejich kostra byla pota-
žena slizkou hmotou, hněda-
vé nebo žlutavé barvy, ve
které seděli drobní polypové,

příliš malí, abychom je rozeznali v hloubce několika metrů. Vypadají ja-
ko drobné hvězdičky, ale každý cípek hvězdy je chapadlem, sloužícím k
ulovení kořisti. Myslím, že pro většinu turistů je pohled na korálové trsy
zklamáním. Ve velkých australských městech jsou krámy, kde se prodáva-
jí vápenité stonky korálů překrásně zbarvené: růžové, modré i žluté. Pro-
davači ujistí každého, že to je přirozené zbarvení korálů a nepřiznají, že
korálové trsy byly v dílnách nalakovány pestrými barvami. Jen u někte-
rých druhů je kostra odumřelého korálu nápadněji zbarvena a živý korál
je jen prostě zbarven. Jen některé trsy jsou jasně žluté nebo do fialova.

Korálové trsy podobají se krajině, zarostlé houštinami, které poskytují
útulek četné drobné zvířeně. Žijí zde drobné pestře zbarvené rybičky,
které jejich relativní velikost chrání před chapadly korálů a které zde na-
jdou útočiště před velkými dravými rybami. Některé jsou překrásně zbar-
veny a jasně žlutá a červená barva zdají se nejoblíbenější. Viděli jsme ma-
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lé rybky, které byly zdobeny pruhem kovově modrozeleným, připomína-
jící křídla tropických motýlů.

I drobní krabi nalézají tu dobré útočiště. Samička jednoho druhu usa-
dí se v rozsoše větvičky korálového trsu. Korál roste dále a obroste ji tak,
že paní krabová nakonec sedí v jeskyňce s malým východem. Nemůže
již ven a jen sameček, který je o mnoho menší, může procházet podle li-
bosti oběma směry. Nejen samička, ale i vajíčka jsou tak chráněna před
nepřáteli a vylíhlá mláďata opustí včas svůj domov, dokud ještě pro ně
východ není příliš těsný.

Nejčastěji jsme viděli raky poustevnické, kteří se procházeli v mělké
vodě nebo i na břehu ze tří čtvrtin ukryti ve škeblích a ulitách. Mají tělo
měkké a bez pancíře, který chrání jiné raky a tak si vyhledávají opuštěnou
ulitu a v případě nebezpečí zatáhnou se do ní úplně, jako hlemýžď. Jed-
no z jejich klepet uzavře vchod a je zapotřebí hodně síly, abychom je vy-
táhli. Když rak povyroste, je mu ulita příliš malá a pak si musí vyhledati
jinou. Zdá se, že je jich někdy nedostatek, protože o pěkné ulity svádějí
krabi zuřivé boje.

Na některých místech ležely celé shluky mořských ježovek, podob-
ných černým koulím, ze kterých trčely na všechny strany tenké ostny, ja-
ko pletací dráty a asi třicet centimetrů dlouhé. Jsou to nebezpečná zvířata
a bylo by nepříjemné šlápnouti na ně bosou nohou, protože ostny ježov-
ky se lehko ulamují a jejich špičky zůstávají v ráně, která se špatně hojí.

ježovky, které jsme zde viděli, byly posázeny četnými očky krásně
modré barvy, seřazenými přibližně do kruhu. Některé se zdržují v jeskyň-
kách, tvořených korály, a často během doby stanou se vězni, jako onen
krab, protože vchod časem se zužuje se vzrůstem korálů. Jen několik ost-
nů vyčnívá pak ven, ale ježovce to celkem nevadí, protože proud vody jí
přináší potravu – drobnohledná zvířátka, kterými se živí.

Mořské sasanky vypadají jako veliké květy, bělavé nebo růžové, ale ve
skutečnosti jsou příbuzné s korály. To, co vypadá jako plátky květu, jsou
četná chapadla, kterými loví kořist. Mohou se zmocniti i menších rybek
a je ku podivu, že žijí v přátelském poměru s jistým druhem ryb. Jsou to
drobné rybky, tmavě zbarvené, s oranžovými ploutvemi a modrým pru-
hem po bocích. V případě nebezpečí prchají do svého útulku mezi cha-
padly sasanky, která, jak je zřejmé, je trpí a nijak jim neubližuje, ačkoliv
by se jich mohla lehko zmocniti.
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Cesty nazpět, do Cairns, se většina našich cestujících velmi bála a také
jen málokdo zůstal ušetřen mořské nemoci. Vlny pohrávaly si s naší loď-
kou a tak jí zmítaly, že bylo chvílemi těžké udržet se na místě.

Druhý den po návratu potkali jsme starého Číňana, který nesl ježuru
přivázanou za zadní nohu. Byl přesvědčen, že chytil dikobraze, a měl v
úmyslu si na něm pochutnat, ale dal se přemluvit a milou ježuru nám
prodal.

Australská ježura, blízká
příbuzná ptakopyska, připo-
míná trochu našeho ježka; je
pokryta dlouhými trny a do-
vede se také svinouti do klub-
ka. Stejně, jako ptakopysk,
snáší vejce, přesto, že je sav-
cem. Vylíhlá mláďata nosí
nějaký čas ve vaku na břiše,
tak jak to činí klokani a mno-
há jiná australská zvířata.

Naše ježura byla poněkud plachá. Běhala skrčená a pokoušela se za-
hrabati se svými silnýma předníma nohama a někdy se svinula do klubíč-
ka, takže vykukoval jen její směšný rypáček, jako malý černý prst. Něko-
lik dní cestovala ježura s námi, ale náš nestejný způsob života působil,
že jsme si navzájem překáželi. Ve dne spala, ale v noci se probudila a ne-
ustálým přebíháním a hrabáním nás budila ze spaní. Rozhodli jsme se
proto, že jí dáme svobodu. Bylo by těžké vozit ji tolik měsíců s sebou,
než se dostaneme domů a sotva by vydržela bez své oblíbené potravy –
mravenců. Syrová vajíčka jsou jí jen nedostatečnou náhradou. Snad jsme
ji měli usmrtit a uložit do lihu k ostatním sběrům, určeným pro Národní
museum, ale náš poměr v té době byl již příliš přátelský a tak jsme ji po-
zději vysadili na opuštěném ostrově, o kterém jsme věděli, že na něm je-
žury žijí.

Vlastní cestu k ostrovům Velkého korálového útesu čili bradla na-
stoupili jsme z malého městečka Tully, na jih od Cairns. Najali jsme si
tam auto a asi po dvaceti kilometrech jízdy po špatné, hrbolaté cestě při-
jeli jsme k řece. U břehu čekala na nás malá loď, plachetka s pomocným
motorem, asi pět metrů dlouhá. Přijela pro nás od ostrova Dunkova, kde
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jsme chtěli strávit několik dní a kam jsme byli pozváni prostřednictvím
známých v Brisbane.

Přípravy k odjezdu byly provázeny významnými narážkami na roz-
bouřené moře a dotazy, trpíme-li mořskou nemocí. Jen několik minut je-
de loď řekou – pak se blížíme otevřenému moři. Nejhorší je to právě na
okraji, u ústí řeky, kde se mořský příboj tříští o útesy a bradla. Není mož-
no, abychom zůstali na palubě, která nemá zábradlí. V malé kabině je
motor a je tam špatný vzduch. Nacházíme tedy východisko tak, že stojí-
me na schůdkách v kabině a hlavy máme vystrčeny ven, na čerstvém
vzduchu. Sotva jsme na moři, počne divoký tanec. Loďka je zmítána pří-
bojem jako skořápka a nebýti bezstarostného hovoru naší posádky, byli
bychom myslili, že se blíží naše poslední chvíle. Byli bychom často
upadli, kdybychom nebyli vklíněni do úzkého vchodu kabiny. Někdy se
tříští vlna nad loďkou a kropí všechny slanou sprchou; pak mizí loďka
zase v prohlubni mezi vlnami a kolem vidíme jen lahvově zelená úbočí
vln.

Dále od břehu je to lepší. Napjali jsme plachty, které působí, že loď
jede klidněji. Za sebou vidíme nízké pobřeží severního Queenslandu,
vzdalující se víc a více. Zelený pás kořenovníků lemuje břeh a daleko v
pozadí ční k obzoru modravé hory. Pomalu si zvykáme na houpání a za-
číná se nám to líbit. Je příjemnější než na velké lodi, snad proto, že není
tak pravidelné.
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K večeru jsme již hodně blízko cíle. Není to malá korálová výspa, ale
velký ostrov, podlouhlý, s vysokými kopci, pokrytými hustým tropic-
kým pralesem. Nikde není ani stopy po lidské činnosti.

Pomalu sledujeme pobřeží, zahýbáme kolem severního cípu ostrova
a před námi se otvírá mělký záliv podoby půlměsíce. Za žlutou pláží za-
číná zelená houština a za alejí kokosových palem, kousek od břehu, roze-
znáváme na návrší pěkný domek s plechovou, jasně červenou střechou.
Je to dům, který vystavěl a obýval přírodopisec Banfield.

U břehu vítá nás pan Morris. On a jeho rodina jsou jedinými obyvate-
li ostrova. Bydlí v Banfieldově domě. Pan Morris je původem Angličan,
který jako mladík přivezl do Austrálie transport chovného skotu a již zde
zůstal. On i jeho synové jsou rybáři.

Snad každý z nás snil jednou ve svém životě o osamělém ostrově
kdesi daleko za mořem, kde by mohl žíti klidným životem primitivního
člověka, vzdálen starosti a shonu, které s sebou přináší dnešní pohnutá
doba. Těch několik dní, které jsme mohli strávit na Dunkově ostrově,
hodně se přiblížilo tomuto ideálu a nebýt brzkého odjezdu parníku, byli
bychom se zdrželi hodně dlouho.
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KAPITOLA XIV.

OD OSTROVA DUNKOVA K VELKÉMU PALMOVÉMU
OSTROVU

Dějiny ostrova, na kterém jsme se usadili, jsou skoro tak staré, jako dě-
jiny bílé Austrálie. V lodním deníku kapitána Cooka je o něm zmínka v
záznamu ze dne 8. července 1770. Cook pojmenoval ostrov podle svého
přítele, Jiřího Montague Dunka, který tehdy měl titul prvního lorda ad-
mirality.

Pan Montague Dunk měl také titul hraběte Sandwiche (sandvič). Hrá-
val karty tak vášnivě, že nechtěl hru přerušit, když přišel čas k obědu ne-
bo k večeři. Dal si přinésti maso, vložené mezi dva chleby a stal se tak
vynálezcem obložených chlebíčků čili sandvičů.

Ostrov Dunk býval často
navštěvován domorodci, kteří
obývali nedaleké pobřeží. Byli
to lovci a sběratelé jedlých plo-
dů, kteří nezůstali nikdy dlouho
na jednom místě a neporušili
nedotčený ráz přírody. Teprve
roku 1898 usadil se na Dunkově
ostrově první běloch: spisovatel
E. J. Banfield z Anglie. Byl těž-
ce nemocen a lékaři mu naznači-
li, že mu zbývá jen několik měsí-
ců života. Banfield znal ostrovy
queenslandského pobřeží ze
svých dřívějších cesta a protože
se mu zalíbily, přišel na Dunkův ostrov zemřít. Zdravé podnebí a idylic-
ký klidný život způsobily však zázrak: Banfield zůstal na živu.

Knihy, které psal o životě na ostrově a o přírodě korálových ostrovů,
měly velký úspěch. Žil zde klidným životem se svojí manželkou po dva-
cet pět let. Pak přišel tragický konec: Banfield onemocněl zápalem slepé-
ho střeva. Jeho manželka neměla dosti síly, aby spustila na moře jejich
člun, kterého málo užívali, a který proto odpočíval v kolně na břehu.
Nebylo možno přivolat pomoc a Banfield zemřel. Stará paní neměla ani
možnost zesnulého pohřbíti.
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Po třech dnech jel ko-
lem ostrova parník. Paní
Banfieldová dávala zna-
mení šátkem, ale námoř-
níci se domnívali, že je
jen zdraví a tak mávali
zpět a pokračovali v ces-
tě. Teprve když spatřili,
že se zhroutila v mdlo-
bách, poznali, že se něco
stalo a vrátili se k ostro-
vu. Banfielda pohřbili ve
stínu košatých stromů
mangovníků, které kdysi
sám sázel, nedaleko jeho
obydlí. Paní Banfieldová
zemřela v Sydney roku
1933.

V pozdějších dobách byl ostrov opět opuštěn a pak přestaly i návště-
vy domorodců, pomalu vymírajících ve vyhnanství na Palmovém ostro-
vě. Plantáž a zahrada Banfieldova dávno zarostla pralesem a jeho doby-
tek zdivočel a žije jako plachá zvěř v nepřístupných částech ostrova.
Teprve pan Morris, náš hostitel, opravil trochu zpustlý dům a stal se ná-
sledovníkem Banfieldovým.

Většinu času trávili jsme na ostrově Dunkově vycházkami, sbíráním
přírodnin a fotografováním. Někdy jsme šli po písčitém břehu a sbírali
krásné lastury, jindy zase jsme se prodírali hustým pralesem, který pokrý-
vá svahy kopců. V husté džungli přicházeli jsme někdy na hnízda tabo-
nů jiného druhu, než jsme poznali v Západní Austrálii. Říkají jim lesní
krocan. Jejich umělé líhně byly veliké kupy větviček, asi půl druhého
metru vysoké a šest metrů v průměru. Taboni skrývali se před námi v
houštině a bylo těžké je vyplašit. Pak se zvedali těžkým letem s hlučným
máváním křídel. Jejich pronikavý hlas připomínal nám varovné volání
našeho kosa.

V pralese panovalo neustálé šero a vlhká půda byla pokryta vysokou
vrstvou hnijících rostlin. Jednou jsme přišli na místo, kde Banfield měl
svoji ovocnou zahradu. Stromy byly zničeny cyklonem roku 1927 a nově

160

Ostrov Dunk, vchod do jeskyně Padající hvězdy.



vyrůstající mandarinky se ztrácely v džungli, která již dávno bývalou za-
hradu pohltila.

Kdesi pod vrcholkem nejvyšší hory ostrova je prý velká jeskyně, ve
které se občas scházívali domorodci, aby zde vykonávali tajemné nábo-
ženské obřady. Její stěny jsou pokryty primitivními kresbami. Domorod-
ci vzali jednou Banfielda s sebou a jeskyni mu ukázali, ale pohoršili se,
když si obkreslil některé nástěnné malby a nikdy ho tam již nezavedli.
Banfield se mnohokrát pokoušel jeskyni sám najít, ale marně a ani panu
Morrisovi, ani nám se to nepodařilo.

Jednoho dne jeli jsme lodí navštívit jinou jeskyni, na opačném konci
ostrova. Od pevniny je nepřístupná, protože je na úpatí skoro kolmého
srázu, porostlého hustým pralesem. Je nedaleko moře a její vchod je dob-
ře skryt hustou tropickou vegetací. Přes hoření okraj visí popínavé rostli-
ny, po kterých neustále stéká voda, takže vzniká jakási vodní opona před
vchodem. Do této jeskyně domorodci nevstupovali a bájili o ní, že je vel-
mi hluboká a že je sídlem zlých duchů.

Na jih od ostrova Dunkova, u Hinchinbrookova průlivu, je podivná
hora, vybíhající ve velmi štíhlý jehlan. Domorodci věří, že jakýsi démon
vytrhl tento jehlan ze skály na Dunkově ostrově a odnesl jej až tam. Jiz-
va, která tak na ostrově vznikla, je právě touto jeskyní. S jinou pověstí
souvisí asi její jméno: jeskyně padající hvězdy.

Doufali jsme, že v jeskyni objevíme nějaké netopýry a tak snažili jsme
se ji podrobně prozkoumat. Jeskyně se brzo silně zužuje. Dosti daleko od
vchodu leží veliký kmen, který svými kořeny téměř vyplňuje skalní chod-
bu. Jen s námahou dostali jsme se dále, ale neměli jsme lampiček a ne-
mohli jsme se tedy odvážiti příliž hluboko. V okolí poletovali drobní ro-
rýsové, podobní malým vlaštovkám, příbuzní těch, kteří si na skalách ně-
kterých ostrovů staví jedná hnízda a poskytují tak Číňanům materiál na
oblíbenou polévku.

Po čase jsme poznali, že robinsonáda na osamělém ostrově může mít
i stinné stránky. Zvěře je málo a tak na našem jídelním lístku hrály hlavní
roli konzervy, které by se nám po delší době jistě přejedly. Ovoce nebylo,
mimo kokosy; naši hostitelé tu byli ještě krátkou dobu a rybaření zabralo
jim příliš mnoho času, než aby se ještě mohli věnovati polnímu hospo-
dářství. Měli jsme také štěstí, že jsme přijeli ve velmi vhodné době: upro-
střed zimy. To znamenalo, že bylo teplo asi jako u nás v létě – jinak je tu
skoro celý rok nepříjemné tropické horko, vlhké a dusné. Pak pronásle-
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dují člověka ve dne hejna kousavých much a na večer mračna dotěrných
komárů. To jsou okolnosti, na které obyčejně zapomínáme, sníme-li
o rajském životě na osamělém ostrově.

Všude na pomezí pralesa a mýtin visely na větvích stromů a křovin
velká hnízda zelených mravenců rodu Oecophylla. Byla uměle slepena z
listů v podobě koule. Sama o sobě jsou tato hnízda pro přírodopisce vel-
mi zajímavá a mravenci při stavbě mají docela zvláštní metodu. Někteří
mravenci stahují okraje jednotlivých listů k sobě a drží je pohromadě
svými velikými kusadly, která mají podobu malých kleští. Jiní přinesou
larvy, tedy mladé mravence a ty mají schopnost vylučovati ze zvláštních
žláz lepkavou tekutinu. Mravenci s nimi pobíhají jako s tubičkou něja-
kého lepu a okraje listů slepí dohromady.

V okolí těchto podivných mravenčích hnízd žije někdy pavouk, který
podobou těla i kresbou mravence napodobuje. Skoro bychom mohli říci,
že se za mravence převléká, aby se mohl bez nebezpečí mezi nimi pohy-
bovati. Dělá to však za účely vysloveně nekalými: přepadá osamělé mra-
vence a požírá je. Aby ostatní nebyli svědky této vraždy, spustí se pak se
svojí obětí na konec dlouhé nitky, kterou si upředl a v klidu svého mra-
venečka sní.

Mravenci jsou jinak velmi bojovní a odměňují se dobře stromu za po-
skytnutý útulek. Nikdo se nesmí větví stromu dotknout a běda nám,
když jsme zavadili o něj při chůzi lesem. Rozzuření mravenci vrhali se na
nás v celých hejnech a každý z nich snažil se zakousnouti se nám do tě-
la svými úctyhodnými kusadly. Přírodopisec, kterého řemeslo nutí, aby
neustále oklepával stromy a prodíral se houštinou, setkává se s těmito
mravenci až příliš často a moje kratičké kalhoty, které mi dodávaly podo-
bu mladistvého skautíka, ale které byly v horku velmi pohodlné, jen
špatně mě chránily před útoky rozzlobených oecophyll.

To všechno jsou však jen nepatrné nepříjemnosti a když nastal den,
kdy jsme měli opustiti Dunkův ostrov a kdy naše idyla měla skončiti, by-
li jsme opravdu smutni.

Až do posledního dne nebylo jisto, dovolí-li moře, abychom jeli tak
malou loďkou na jih, jak jsme zamýšleli. Den před odjezdem rozpoutala
se bouře a hustý déšť, bubnující na plechovou střechu našeho obydlí, bu-
dil nás neustále ze spaní. Když jsme však ráno, ještě za tmy, vstali, byl
klid a na moři zmizely vlny s bílými čepičkami. Naše loď se houpala jen
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docela mírně. Byla citelná zima a všichni jsme se krčili pod plachtou na
palubě.

Loď náležela našemu hostiteli, který nás provázel se svými syny a dce-
rou. Když se rozednilo, byli jsme již hodně daleko od ostrova, na kterém
jsme strávili řadu krásných dnů. Po pravé straně v dálce viděli jsme zele-
né pobřeží Queenslandu a sloupy kouře, barvící oblaka do žluta, prozra-
zovaly, že farmáři již pálí strniště cukrové třtiny.

Míjeli jsme některé
ostrůvky, které obklopují
ostrov Dunkův. Na bře-
hu ostrova Purtaboy stálo
stádo bílých koz a dívalo
se za námi. Kdysi je zde
vysadil starý samotář, lo-
vec ústřic, který míval
svoji chatrč u břehu pod
skupinou krásných cary-
ophyll. Od ostrova k
ostrovu přeletovala hejna
pestře zbarvených holu-
bů, kteří se neustále stěhují z místa na místo, z ostrova na ostrov, podle
toho, kde se právě urodily bobule, kterými se živí.

U ostrova Bedara ční z moře dvě černá skaliska, kterým se domorodci
vždy opatrně vyhýbají. Nejsou to prý obyčejné skály, ale dvě zakleté lid-
ské bytosti.

Jednou se prý vydali černoši ostrova Dunkova na jih, aby lovili ryby
v průlivu Hinchinbrookově. Na ostrově zanechali dvě dívky. Těm se po
čase zastesklo a tu si usmyslily, že doplavou až k pevnině. U ostrova Be-
dara dostaly se do vodního víru, který s nimi stále točil dokola a pojed-
nou se obě změnily v kámen.

Voda v okolí Dunkova ostrova je krásně průzračná, ale korálů je zde
málo. Všichni zahynuli před několika lety, když bouře zkalila vodu a lijá-
ky a rozvodněné bystřiny ostrovů snížily obsah soli v mořské vodě.

Po několika hodinách přistáli jsme u pobřeží, u malé vesničky, zvané
Cardwell. Vypadalo to tu velmi smutně. Z několika prostých krámků
nad hlavní ulicí byla polovina zavřena a pomalu propadávala zkáze. Bylo
viděti, že Cardwell jen živoří.
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Zajímavá cesta počala
teprve na jih od Cardwel-
lu. Dlouhý ostrov Hin-
chinbrookův táhne se
podél pobřeží a vytváří
tak mnoho kilometrů
dlouhý průplav, podob-
ný velké řece. Dostal své
jméno podle rodinného
sídla hrabat Sandwich-
ských, zámku Hinchin-
brooku a jeho severový-
chodní výběžek jmenuje
se přímo Cape Sandwich.
Kapitán Cook nezapomí-
nal na své přátele!

Ostrov má srázné, poměrně vysoké hory, které místy stoupají od mo-
ře příkře do výše několika set metrů nad hladinou. Jednou jsme minuli
malý ostrov Haycockův nápadného tvaru, podobný pravidelné homoli,
vyčnívající z vody. Moře v úžině bylo klidné a hladké jako zrcadlo, ve
kterém se odrážely zelené stráně ostrova. Na druhé straně, na pevnině, vi-
děli jsme v dálce vysoký horský hřbet s několika vodopády, které vypa-
daly v dálce jako tenounké bělavé proužky.

Jedinou stopou přítomnosti lidí byly pasti na ryby: dlouhé ploty z ty-
ček a drátěného pletiva, zbudované v mělké vodě kolmo ke břehu. Když
je příliv, plavou ryby ke břehu a hledají potravu v mělké vodě, ale při od-
livu vracejí se zpět na širé moře. Některé z nich dostanou se do uličky z
plotů a zabloudí tak až do komory na konci a nemohou dále. Nenapad-
ne je, aby se vrátily, dokud je ještě čas a dokud by se mohly dostati otev-
řeným koncem ven. Dále na sever, při Torresově úžině, mají domorodci
podobné pasti vystavěné před dávnými věky z masivních zdí v velkých
balvanů.

Nad některou pastí seděl mořský orel se sněhobílou hlavou a hrudí
a skořicově hnědým tělem. Vypadal krásně, dokud kroužil vysoko na
modré obloze, ale zde byl v úloze žebráka, který se spoléhal na lidskou
dobrotu. Až ho rybář uvidí, pozná, že v pasti jsou ryby, a přijede si pro
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svoji kořist. Orel si pak pochutná na několika bezcenných rybkách, které
rybář zahodí.

Tam, kde končí zátoka, je malé osada, Lucinda Point. Na nízké písči-
ně stojí skupina dřevěných chat, kterým vévodí veliký cukrovar, spojený
vlastní úzkokolejnou drahou s vnitrozemím. Několik kokosových palem
dodává pohledu trochu smířlivější ráz, ale jinak je prý Lucinda Point
nejsmutnějším místem na světě, postiženým horkem, mouchami a komá-
ry.

Za tímto místem jeli jsme opět otevřeným mořem. Vlny trochu kolé-
baly naší lodicí, ale přes to byla cesta velmi příjemná. Několikrát jsme
spatřili mořského hada, jasně žlutohnědé barvy, který se dal unášet moř-
ským proudem.

Mořští hadi jsou sku-
teční hadi a nemají nic
společného s novinář-
skou odrůdou, která po-
čne strašit v denním tis-
ku, jakmile je nouze
o senzační zprávy. Živo-
tu v moři se přizpůsobili
tak, že nikdy nepřicházejí
na břeh. Zploštělý ocas
má podobný význam ja-
ko ocasní ploutev ryb.
Mořští hadi jsou všichni
jedovatí, ale dlouho byl
spor o tom, mohou-li bý-
ti člověku nebezpečni.
Kde jsou hojní, jako
u pobřeží ostrova Javy, stává se často, že se dostanou rybářům do pastí,
ale domorodci je s klidem vezmou do ruky a vyhodí do moře. Přece však
se stalo, že lidé byli takovým hadem uštknuti a zemřeli. Zdá se, že mimo
svůj živel se mořští hadi cítí tak, jako příslovečná ryba na suchu a ani je
nenapadne, aby se nějak bránili. Jejich největším nepřítelem je ostatně
mořský orel, se kterým jsme se nedávno setkali a který svým mláďatům
přináší nejčastěji mořské hady.
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První den skončila naše cesta u ostrova Orfeova. Vyhazujeme kotvu,
která zde, v oblasti korálů, vypadá jako kolo železničního vagonu. Oby-
čejná kotva by se mohla o korálový trs zachytiti tak, že by nebylo možno
ji vytáhnouti.

Moře je mělké a naše
loď zakotvila proto asi ki-
lometr od břehu. Trvá to
hodně dlouho, než náš
malinký člunek, obsaze-
ný čtyřmi osobami, při-
stává u břehu, a mezi tím
se úplně setmělo. Noc v
tropech přichází rychle
a soumrak je docela krát-
ký.

Také Orfeův ostrov
má své obyvatele: žije
zde pan Musgrave se
svou rodinou a dvěma
bratry. Mívají často ná-

vštěvníky a na pěkné pískové pláži je jednoduchá chata pro hosty, ze dře-
va, s plechovou střechou. Podlahu tvoří čistý písek pláže a deset metrů
od vchodu hučí moře. Spalo se nám tak krásně, že nás nemohli vyrušit
ani komáři a drobné mušky.

Druhý den ráno vystoupili jsme na jakési horské sedlo, dělící ostrov
na dvě poloviny. Po obou stranách se nám otvíral krásný pohled na Ti-
chý oceán a na zelené ostrůvky, roztroušené mezi námi a pevninou.

Později jsme se vypravili s naším hostitelem k pasti na ryby, aby-
chom měli něco k obědu. Past vypadá vlastně jako dlouhá chodba, kte-
rou se ryba dostane do zamřížované bedny, asi dva metry široké. Bednu
je možno pohodlně vytáhnout na hladinu a chytilo-li se více ryb, možno
je nechat v pasti delší dobu.

K obědu vybrali jsme tři ryby – všechny pěkně velké a nápadně zbar-
vené. Jedné říkali papouščí ryba: měla skutečně ústa jako papouščí zobák.
Jsou tak přeměněna v nástroj, kterým ukusuje korálové stonky, aby se
dostala k červům, ukrytým v jejich dutinách.
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Druhá ryba byla sytě modrá, s jasně žlutavými pruhy. S třetí bylo
nutno zacházet velmi opatrně; byla to nebezpečná ryba, jejíž uštknutí je
velmi bolestné a může způsobit i smrt. Vědecky se jmenuje Synanceia
horrida. Její hřbet je posázen dlouhými ostrými trny, které jsou duté
a jsou spojeny s jedovatou žlázou, obsahující mléčnou tekutinu.

Synanceia odpočívá
obyčejně nehnutě na dně
moře a číhá zde na jiné
ryby. Snadno se stane, že
rybář, brodící se mělkou
vodou, na ni šlápne a ry-
ba ho uštkne. Obyčejně
to mívá za následek dlou-
hotrvající churavění.
U Javy mě jednou bodla
docela malá ryba jiného
druhu, sotva větší než
sardinka, a přece mi celá
ruka otekla a rána velmi
bolela. Maso jedovaté ry-
by, kterou jsme ulovili u Orfeova ostrova, je ostatně docela dobré, jak
jsme se mohli ten den sami přesvědčit.

I některé lastury těchto končin jsou jedovaté. Některé druhy rodu Co-
nus jsou vyzbrojeny orgánem, který se podobá malému jazýčku, posáze-
nému sty a sty malých zoubků, spojených s jedovatými žlázami. Živo-
čich ho užívá k provrtávání ulit měkkýšů, kterými se živí. Někdy se stá-
vá, že sběratelé zvednou lasturu, obsahující ještě živého plže, a jsou pak
uštknuti do ruky. Jsou známy i případy, končící smrtí; jeden se stal právě
v době naší návštěvy a druhý před tím roku 1915. Za pěkné lastury vzác-
ných druhů tohoto rodu platí zámožní sběratelé i několik tisíc korun a je
proto nebezpečí, že se takové případy budou opakovati.

Největší lastura, se kterou se můžeme setkati na březích Tichého oce-
ánu, je zéva mořská. Někdy jsme viděli obrovské exempláře, sloužící
u domků osadníků k zachycování dešťové vody pod okapem. Byly příliš
těžké, abych je mohl odnésti, neřku-li přivézti do Prahy, a nebylo toho
ani zapotřebí, protože naše muzeum má pěkný exemplář.
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Snad největší lastury
zévy jsou v chrámu Sa-
int Sulpice v Paříži, kde
slouží za křtitelnici. Obě
poloviny váží 250 kilo-
gramů. Domorodí potá-
pěči tvrdí, že zévy jsou
velmi nebezpečné: někdy
se stává, že potápěč šláp-
ne omylem do otevřené
lastury, obě poloviny se
pojednou sevřou a drží
potapěče jako v pasti.

O něco menší jsou la-
stury Cymbia, velké asi
jako pořádný meloun.

Australané je mívají v člunech, protože se dobře hodí k vylévání vody,
která se dovnitř dostala. Z masa Cymbia připravují někdy polévku.

Když nastal čas, abychom se vydali na další cestu, připojili se k nám
i obyvatelé Orfeova ostrova. Není jich mnoho, a tak se všichni vešli do
naší lodi. Další cesta byla proto veselá. Veliká plískavice nás občas prová-
zela a zmizela vždy pod hladinou, jakmile jsem na ni namířil svůj foto-
grafický aparát. Moře bylo trochu neklidné a co chvíli nás zkropila slaná
sprcha, ale bylo to hezké. Cesta nám rychle ubíhala a po několika hodi-
nách objevil se náš cíl, veliký ostrov, hustě zalesněný. Dole u břehu roz-
kládala se domorodá osada mezi četnými kokosovými palmami, které
mu daly jméno: Great Palm Island (Velký palmový ostrov). Zatím co
jsme se pomalu blížili, objevil se veliký parník Canberra a počal vyloďo-
vat motorovou lodicí své cestující. Spojuje Melbourne s četnými velký-
mi a malými přístavy, které jsou roztroušeny podél severovýchodního
pobřeží Austrálie. Také my jsme spustili kotvu několik set metrů od ost-
rova a malý člunek nás dopravil na břeh.
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KAPITOLA XV.

SLAVNOST DOMORODCŮ A ODJEZD Z AUSTRÁLIE

Stát Queensland má dnes již jen asi 14.000 domorodců a s postupují-
cí civilizací se jejich počet stále ztenčuje. Styk domorodců s bílou kultu-
rou není na prospěch ani domorodcům ani bělochům, a proto vláda se
snaží usadit je na odloučených místech, kde by pomalu, obyčejně pod
dozorem misionářů, přivykli změněným poměrům. Učí je spořádanému
životu, soustavné práci, jako rybolovu nebo budování člunů. Část domo-
rodců Queenslandu byla deportována na Palmový ostrov a těmto zbyt-
kům původních obyvatel severní Austrálie platila naše návštěva. Je jich
zde přes 700 a je to největší osada domorodců v celé Austrálii.

Na Palmovém ostrově
jsme se rozloučili se svý-
mi přáteli; dále na jih
jsme měli jet lodí, která
sem zajíždí pravidelně z
města Townsville. Na
břehu ostrova bylo ruš-
no: příjezd parníku Can-
berra byl důležitou udá-
lostí a tak přicházeli do-
morodci, oblečení
většinou v evropské šaty,
a objevila se i několik bí-
lých Australanů, úřední-
ků správy ostrova. Can-
berra přivezla jim i záso-
bu masa a dvoukolový vůz, tažený koněm, jel daleko od břehu mělkou
vodou vstříc lodici, která přivážela zásobu potravin.

Nebylo tu mnoho zajímavostí: několik vilek, obývaných úředníky,
skladiště, kostelík a školy pro děti domorodců. Chovanci škol spí na ve-
randě a ta je opatřena drátěnou sítí, aby děti nepoužili této příležitosti k
útěku.

Ani dospělí domorodci necítí se na Palmovém ostrově šťastni, přes
hymny chvály, které pěje o ostrově vládní literatura. Můžeme tak soudit
podle častých pokusů o útěk na vzdálenou pevninu. Pro australského do-
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morodce je trýzní pobývati delší dobu na jednom místě; je to kočovník,
který každnou noc spí jinde, a i civilizovaný černoch, pracující někde na
farmě, zmizí občas na několik týdnů nebo i měsíců a vrátí se pak pojed-
nou s neurčitou výmluvou, že by „na cestách“. Návštěvník se sotva ubrá-
ní pocitu, že krásný ostrov je pro domorodce koncentračním táborem.

Canberra zastavuje u Palmového ostrova jen několikrát do roka a pro-
to byl její příjezd očekávám s velkým napětím. Mnohý domorodec, ob-
lečený v kalhoty a kabát, zmizel, aby se za chvíli objevil skoro nahý a di-
voce pomalován bílou hlinkou. K uvítání návštěvníků byla chystána
slavnost a jejím zlatým hřebem měl býti tanec. Hloučky domorodců po-
čaly se trousit na hřiště u školy a za chvíli tanec začal.

Na Palmovém ostrově sešli se domorodci různých kmenů, a proto se
vystřídaly tance nejrůznějších druhů. Všechny byly zajímavé a některé
velmi pěkné. Kapelu obstarávali dva domorodci: jeden bubnoval na ma-
lý dřevěný bubínek a druhý tloukl o sebe dvěma bumerangy.

Jednotlivé tance byly zcela krátké a všechny symbolizovaly drobné
příhody ze života domorodců. Při tanci Růžového kakadu byli tanečníci
polepeni jemným peřím těchto papoušků v podobě dlouhých pruhů
a věrně napodobovali jejich hopkání. Při komářím tanci naznačovali ta-
nečníci odhánění komárů a při hadím tanci symbolizoval jeden z taneč-
níků výraznou mimikou strach před hadem, který ho pronásleduje. Ha-
da, vyřezaného primitivně ze dřeva, posunoval před sebou jiný tanečník,
sledovaný ostatními. Všichni vykračovali nebo poskakovali do taktu a vy-
ráželi jednohlasně rytmické zvuky.
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Bílí Australané nesnažili se objevit v tanci domorodců estetické prvky
a všechno jim připadalo velmi směšné. Pokud se zpěvu týče, je opravdu
pro bělocha těžko nalézti v něm nějaké hudební prvky, protože zní jako
skučení, které není ovládáno nějakými hudebními zákony. Text písní bý-
vá jednoduchý a obyčejně se v něm opakuje jedna věta do nekonečna.
V jedná na příklad opakuje zpěvák do omrzení větu: „Vačice, vylez ze
svého úkrytu!“ V jiné snad přivolává déšť, protože neustále zpívá: „Malý
oblaku, velký oblaku, pusť svůj déšť!“ O některých zpěvech předpokláda-
jí, že jsou zpívány nějakým zvířetem a v „písni dingů“ vyzývá jeden din-
go druhého: „Velký šedý pse – jdi pryč!“

Po tanci ukazovali domorodci svoji obratnost v zacházení se zbraně-
mi. Zajímavé bylo vrhání kopí pomocí nástroje, zvaného vomera, plo-
chého dřeva, asi půl metru dlouhého a opatřeného na konci háčkem. Na
háček zasadí dolní konec kopí a vrhnou je podobným pohybem, jako
hráč tenisu, který odráží míček raketou. Kopí i vomeru drží v jedné ruce
a kopí letí přitom úžasně daleko. Luků a šípů australští domorodci nikdy
neužívali.

Někdy se postavili dva a dva domorodci proti sobě a házeli po sobě
kopím. Vypadalo to velmi nebezpečně, ale nikdy nedošlo k úrazu, pro-
tože protivník, který očekával kopí vždy skrčen, se mu vždy obratně vy-
hnul a odrazil je jakousi pálkou, kterou držel připravenu v ruce. Při háze-
ní kopím vyráželi podivné trylky, které snad byly jejich válečným křikem.

Ještě zajímavější bylo házení bumerangem. Je to dřevěný nástroj, sla-
bě zahnutý, upomínající tvarem ještě tak nejspíše ramínko na šaty. Aust-
ralští domorodci dovedou jím tak obratně hoditi, že se bumerang nako-
nec vrátí. Starý černoch, kterého jsme viděli, dovedl jím obdivuhodně za-
cházet: bumerang letěl nepravidelným letem velmi daleko, opsal několik
velkých křivek kolem nás, klesal dolů, pak se zvedl ještě jednou a padl na
zem vedle domorodce, který jej hodil.

Domorodci užívají bumerangu k lovu menších zvířat a ptáků. Hodí-li
jej do hejna papoušků, mohou se mu jen těžko vyhnouti, protože let bu-
merangu je klikatý a nevypočitatelný. Zasáhne-li cíl, nevrátí se a spadne
na zemi. Jména bumerang užívají jen některé kmeny a skoro v každé kra-
jině mu říkají jinak. V Západní Austrálii se nazývá kajlí. Mimo tyto bu-
merangy mají australští domorodci i jiné druhy, které se nevracejí.

Nedaleko hřiště, u hlavní cesty, byly postaveny stolky a domorodci
tam prodávali návštěvníkům různé památkové předměty. Kromě krás-
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ných lastur bylo tu jen málo skutečně hezkých věcí. Měli korále, pomalo-
vané křiklavými barvami, náhrdelníky z lesních plodů, košíčky a vějíře,
zhotovené podle evropských vzorů a hole, vyrobené zřejmě na soustru-
hu. Přes to dělali černí obchodníci výborné obchody a někteří cestující
Canberry odnášeli si plné kufříky nakoupených drobností. Značné obli-
bě těšily se špatné bumerangy, pestře pomalované. Jistě zažil mnohý z
turistů velké zklamání, když se doma pokusil bumerangem háze. Průměr-
ný obyvatel velkých australských měst neví o domorodcích o mnoho ví-
ce, než Evropan – nesetká se s nimi vůbec, nebo jen s ubohými degene-
rovanými typy, které přicházejí žebrat na stanicích k rychlíkům tran-
skontinentální dráhy.

Mezi domoroci na Palmovém ostrově bylo mnoho míšenců. Austral-
ské zákony sice zakazují sňatky a vážné známosti mezi bělochy a domo-
roci, ale přes to počet míšenců roste stejně rychle, jako počet čistokrev-
ných domorodců klesá.

Pozdě odpoledne počalo naloďování cestujících na Canberru a po-
zději nás odvezl člun na velkou motorovou loď, která nás měla odvézti
do Townsville. Moře bylo opět bouřlivé, ale tentokráte bychom byli
mořskou nemoc skoro uvítali, protože jsme neměli s sebou nic k jídlo
a na lodi nebylo jídelny. Jeden ze spolucestujících se nad námi slitoval
a dal nám velikou hrst řeřichy. To byla malá zásoba potravin na dlouhou
cestu po moři!

Člověk si nemá nikdy zoufat. Později večer objevil se majitel lodi, kte-
rému jsme byli již předtím představeni, a otázal se nás, jsme-li dobří ná-
mořníci. Když jsme ho ujistili, že ano, odvedl nás po točitých schůdkách
na nejvyšší palubu, která byla zároveň kapitánským můstkem. Byla to
plošina o výměře několika čtverečních metrů, bez zábradlí, a na ní byla
na prostřené plachtě rozložena malebná skupina, obklopená talíři a lah-
vemi. Stát nebylo možno, protože loď se houpala a tančila na vlnách.
Byl zde správce kolonie na Palmovém ostrově, ředitel australské paropla-
vební společnosti a ještě několik jiných pánů. Za okamžik jsme seděli
mezi nimi a každý držel v ruce talíř s ráčky, po kterých následovaly dal-
ší chody. Bylo to jako krásný sen a jestliže výkyvy lodi vyžadovaly zvlášt-
ní techniky při jídle, zvyšovalo to jen půvab a romantiku večera. V těch-
to místech není ostrovů a v námořnické mluvě jmenuje se proto pad-
dock (ohrada pro dobytek), protože jim připomíná volnou pastvinu
uprostřed lesa, a rozbouřené moře divoce zmítalo naší lodí. Teprve v no-
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ci zmírnila motorka svůj tanec, když jsme vepluli do klidných vod Cleve-
landské zátoky (Cleveland Bay) a brzo nato jsme se vylodili v přístavě
města Townsville.

Se svými třiceti tisíci obyvateli je Townsville největším a nejdůležitěj-
ším městem severního Queenslandu. Je to moderní, čisté město, o kte-
rém, jako o většině australských měst, se nedá říci mnoho zajímavého.
Strmý pahorek, zvaný Castle Hill (Hradní hora), tvoří mu malebné poza-
dí.

Den po našem příjezdu se nikde neúřadovalo a všechny krámy byly
zavřeny, aby se zaměstnanci mohli podívat na hospodářskou výstavu.
Podezřívám ostatně občany města, že hospodářská stránka byla jim jen
záminkou. Kdesi stranou byly ohrady s vystaveným dobytkem, ale tam
nebylo živé duše. Zato kolem bud, kde bylo možno vyhrát čokoládu v
házené kroužky, kde byly cirkusy a věštkyně budoucnosti, tam se tísnil ti-
sícihlavý dav. Zábavní podniky tvořily celé město a návštěva byla tak
dobrá, že bylo těžko se protlačit. Veselá, skoro dětinská povaha Australa-
nů nalezla tu ideální prostředí.
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Z Townsville jsme se vrátili vlakem na jih, do Brisbane. Přišly deště
a cesty na severu byly nesjízdné; měli jsme štěstí, že jsme nejeli autem.
Poslední dny na půdě Austrálie rychle ubíhaly přípravami k odjezdu.
Opět přišly na program přednášky, ukládání sběrů a vyřizování kores-
pondence, která se za naší nepřítomnosti nashromáždila. Delší dobu
jsme neměli jistotu, bude-li moci parník, jedoucí do Japonska, naložit na-
ši tatřičku, a to byla pochopitelně nejistota velmi nepříjemná. Konečně
bylo vše v pořádku a dne 29. července odjeli jsme s vozem do vzdálené-
ho přístavu, abychom nalodili vůz. Bylo třeba projet celnicí a s potvrze-
ním, že vůz je naložen, odjet zase nazpět do Brisbane, vyzvednouti si na
hlavním celním úřadě šek na částku, kterou jsem svého času musil složit
jako zálohu na vůz, šek inkasovat v bance a pak se honem vrátit do pří-
stavu, než loď zas odjede.

Času bylo na štěstí dost. Naše loď, Atsuta Maru, pozdě přijela a také
pozdě odjela. Úskalím celních formalit jsme všude propluli hladce, pro-
tože v té době nás již všichni znali. Dlouho před odjezdem parníku byli
jsme již se vším hotovi. I nakládání vozu dopadlo hladce, hladčeji, než
tehda ve Freemantle, kde se vůz rozhoupal na dlouhém laně jeřábů a odí-
ral si lak o lodní stěny. Již několik dní předtím změřili jsme u paroplaveb-
ní společnosti vůz, připravili všelijaké tyče a lana a všechno šlo hladce.
Za tři čtvrti hodiny byl vůz připoután k jeřábu, opatrně vyzdvižen do
výše a uložen ve vnitru lodi.

Město Brisbane leží při Brisbaneské řece, čtyřicet kilometrů od jejího
ústí. Než se naše loď dostala k otevřenému moři, bylo již pozdě večer.
Dlouho jsme jeli řekou, blízko nábřeží. Konečně ustoupila světla po
obou stranách a naše loď octla se ve veliké zátoce. V tu dobu bylo již po-
zdě večer a odebrali jsme se na lůžko.

Atsuta Maru byla již starší loď z roku 1908, ale pohodlná, a chod je-
jích strojů byl klidný a sotva patrný. Japonský personál staral se pečlivě
o naše blaho a po půl roce pilné práce a často i nepohodlí připadali jsme
si jako na dovolené. Již nebylo zapotřebí pracovat čtrnáct hodin denně,
starat se o to, je-li v akumulátoru dost vody a kde dostaneme benzin.
Nebyly tu kousavé mouchy a mořský vánek mírnil horko. Strava byla
dobrá a cestující mohli si vybrati jídla evropská nebo japonská.

Několik dní sledovala Atsuta Maru pobřeží severovýchodní Austrálie.
Po jedné straně měli jsme pevninu, pokrytou většinou lesem a po druhé
straně ostrovy Velkého Korálového útesu. Celé dny jsem trávil na palu-
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bě, učil se japonsky a fotografoval vodní ptáky, kteří obývají korálové
ostrůvky. Někdy jsme potkávali velryby a jednou jsme minuli velikou
velrybu, která zápasila s nějakým nepřítelem, snad s kosatkou nebo dra-
vou rybou. Zmítala se a tloukla ocasem do vln, takže to vypadalo, jako
by se voda kolem ní vařila. Později jsme viděli parník Maheno, který byl
několik dní předtím vržen bouří na písčinu. Svou přídí vyčníval daleko
na mělčinu. Byl na své poslední cestě, byv prodán do Japonska, a měl být
rozmontován a zpeněžen jako staré železo. Třicet let odolával nástrahám
queenslandských břehů a teprve nyní jim podlehl.

Třetí den cesty objevily se po levé straně větší ostrovy. V dálce roze-
znali jsme podle strmé skály ostrov Hinchinbrookův a později k večeru,
ostrov Dunkův, kde jsme strávili před nedávnem několik nezapomenu-
telných dní. Pak se parník přiblížil Cooktownu a četné korálové ostrovy
jej nutily, aby se držel blíže u pobřeží. Dřevěné značky v podobě plo-
voucích dřevěných terčů označují zde cestu a plavba stává se do jisté mí-
ry bezpečnou. Pobřeží a korálové ostrovy tvoří průplav, široký třicet až
sto dvacet kilometrů. Někdy se rozdvojuje a pak parník jede průplavem,
který je bližší pevnině. Osobní parníky pro jistotu přibírají pilota, který
vede loď podle celého severovýchodního pobřeží Austrálie.

Korálové ostrovy na těchto místech byly nevysoké a většinou zarostlé
šťavnatě zelenou vegetací. Některé byly tak nízké, že křoviny a kokosové
palmy zdály se vyrůstati přímo z moře. Někdy měly podoby typického
atolu, úzkého prstence, tvořeného zemí a obklopujícího krásnou lagunu
s klidnou hladinou, sytě modrozelené barvy. Každým dnem bylo tepleji
a noci počínaly býti horké a dusné. Na palubě zhotovili pro pasažéry
z dřevěné kostry a plachty primitivní plovárnu, často navštěvovanou vše-
mi cestujícími. Jednou navečer jeli jsme kolem skalnatého ostrůvku, stou-
pajícího skoro kolmo z moře. Na vrcholku byl malý maják, pracující sa-
močinně, a na něm seděly řady mořských ptáků. Několik volavek a kor-
moránů odpočívalo těsně vedle neustále rozsvěcujícího se světla o síle
jistě mnoha tisíc svíček!

Parník sleduje poloostrov Yorkský, kterým Austrálie vybíhá na sever,
a tam mizí temně zelená barva lesů a kraj má ráz pouště. Pustá step je jen
řídce zarostlá nízkými keři, mezi kterými vynikají stavby termitů, vysoké
jako věže. Holé, jasně červenohnědé svahy svítí do dálky a u břehu jsou
vystřídány písečnými přesypy. Není tu osad, až na několik nepatrných tá-
borů zlatokopů a několik stanic misijních. Je to kraj, ve kterém australský
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domorodec je dosud pánem a dosud žije nerušeně svým životem lovce
a sběratele. Jen podle toků několika málo řek, které mají vodu po celý
rok, jsou lesy tropického rázu; jinak celý život závisí na ročních obdo-
bích. V době sucha je příroda mrtvá, ale probouzí se k životu v době
dešťů, od listopadu do dubna. Pro Evropana je to doba, kdy cestování je
nemožné, protože rozsáhlé oblasti se změní v bažiny a mračna komárů
a hejna pozemních pijavek, žijících na křovinách, činí život nesnesitel-
ným.

Někdy jsme potkávali plachetní lodice, obsazené domorodci v kratič-
kých červených sukničkách. Byli to lovci perel, vracející se do svého pří-
stavu.

Pátý den plavby zakotvila navečer Atsuta Maru u Port Kenedy na
Čtvrtečním ostrově, nejsevernější osadě Austrálie. Na palubě objevil se
celník, který byl vyrozuměn telegramem z Brisbane, aby překontroloval,
je-li skutečně mé auto na lodi. Nijak se nezdržoval takovou malichernos-
tí a raději si se mnou popovídal. Svěřil se mi, že život na Čtvrtečním ost-
rově není příjemný. Pošta sem chodí jen třikrát za měsíc. Bydlí tu několik
lodivodů, kteří doprovázejí parníky labyrintem korálových ostrovů, ale
velmi prý se nudí. Navrhoval jsem, aby sbírali známky, ale řekl mi na to,
že sbírají pivo.

Podnebí ostrova není příjemné. Od prosince do února hodně prší, ale
ostatek roku je sucho a horko.

Později nás odvezla malá motorka do přístavu. Byla to příjemná cesta
nocí, úzkým zálivem, podobným velké řece. Po cestě trvající půl hodiny
přistáli jsme u dřevěného přístavního můstku.

Port Kenedy je malá osada a v tu dobu, mezi osmou a devátou hodi-
nou, nebyl na ulici téměř nikdo. Hlavní ulici tvoří několik dřevěných,
nepříliš elegantních domků. Je nedlážděná a kokosové palmy, které ji
vroubí, jí dodávají exotický ráz.

V malém přístavě byla zakotvena dlouhá řada plachetních lodí. Čtvr-
teční ostrov je střediskem lovu perlorodek a lodi se sem vracejí vždy po
čtyřech nebo šesti nedělích, aby prodaly svoji kořist a zásobily se na no-
vou cestu.

Dnes největší část plachetnic náleží Japoncům a jen některé patří Ev-
ropanům, po případě některým misiím. Jako potápěče zaměstnávají zdej-
ší domorodce, kteří, na rozdíl od domorodců vnitrozemí, dovedou vý-
borně plovat a potápět se. Podle zákona dostávají pět šilinků týdně, ale
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protože by peníze ihned utratili, smějí jim být vyplaceny dva šilinky ho-
tově a ostatní jim ukládá vláda na úrok. Mimo to je zvykem, že dostávají
od svého zaměstnavatele dárky v podobě nožů, tabáku a podobně. Již
před lety zavedli někteří zaměstnavatelé potápěčské obleky, ale příliš se
nerozšířily a většina domorodců se potápí bez nich – „ve své kůži“, jak
zní zdejší odborný termín.

Perel najdou potápěči poměrně málo a proto hlavním produktem lov-
ců perel je vlastně perleť, která pokrývá vnitřní stranu lastur. Vyváží se na
metrické centy do továren evropských i amerických, které z ní vyrábějí
knoflíky a jiné předměty. Australané si hodně stěžují na japonské pytlá-
ky, kteří sem zajíždějí z přístavů ostrova Formosy a loví bez povolení po-
mocí domorodců na odlehlých, nezalidněných březích tropického seve-
ru. V těchto končinách, vzdálených od civilizovaných středisek, má po-
licie příliš málo personálu, aby mohla vykonávat přísný dozor. Ostatně
také kdysi na Javě stěžovali si mi Holanďané na japonské lodi, lovící „na
černo“ u břehů ostrova.

Mnohem důležitější než lov perel je chytání trepangů, sumýšu, kteří
vypadají jako černé housenky, asi dva decimetry dlouhé, pohybující se lí-
ně po dně moře. Lov je také pomocí domorodých potápěčů, mužů i žen,
a úlovek pak vaří, suší a udí nad ohněm. V Číně považují trepang za ve-
likou lahůdku, ze které připravují oblíbenou polévku. V okolí Čtvrteční-
ho ostrova loví také želvy: vyskytuje se tu druh, který poskytuje draho-
cennou želvovinu a pak želvy, ze kterých se vyrábí proslavená želví po-
lévka. Také pro čínský trh loví zde žraloky a vyvážejí jejich sušené
ploutve do Šanghaje.

Domorodí potápěči se žraloků příliš nebojí; zdá se, že je žralok tvor
zbabělý a že se dá zastrašit. Jen tam, kde jsou zvláště hojní, zůstává jeden
domorodec ve člunu a spatří-li blížícího se žraloka, tluče na dno člunu,
aby ho lomozem, který se ve vodě dobře šíří, zahnal a zároveň varoval
své kolegy. Někde hrozí také nebezpečí od krokodýlů, kteří se často vy-
skytují v mořských zátokách. Mnohem více se potápěči bojí veliké ryby,
zvané grouper, která dovede zasazovat strašlivé rány.

Největším nepřítelem potápěčů nejsou však dravé ryby, nýbrž bouře,
které občas navštěvují pobřeží. Za našeho pobytu v Austrálii navštívila
prudká větrná smršť pobřeží kolem Broome a z veliké flotily lovců perlo-
rodek zachránily se jen některé lodi, kterým se podařilo najíti chráněnou
zátoku ještě dříve, než se staly obětí rozbouřeného moře.

177



Část domorodců v okolí Čtvrtečního ostrova je zaměstnána ve vlád-
ních dílnách, vedených misionáři. Učí je budovat čluny, opravovat lodní
motory a nakládat ryby; jednotlivé podniky mají tak trochu ráz sociál-
ních experimentů. Celý zisk, pokud se nespotřebuje na životní potřeby
členů, ukládá se do společné pokladny. Kolonie mají i své lodi na lov tre-
pangů a perlorodek a vlastní kooperativní obchody.

Pozdě v noci nastoupila Atsuta Maru další cestu. Druhý den ráno
zmizela země z dohledu a byli jsme na širém moři. Pluli jsme teď úži-
nou Torresovou, oddělující Austrálii od Nové Guiney, a nesoucí jméno
prvního Evropana, který spatřil pobřeží severovýchodní Austrálie.

Kdo vlastně objevil australský zemědíl, jehož existenci tušili evropští
národové již dávno, není s jistotou známo. Snad to byli Holanďané, kte-
ří na cestě do Indie kolem jižního cípu Afriky odbočili příliš na východ,
a možná také že to byli Portugalci, kteří pečlivě tajili své objevy, aby
ostatní národové nemohli s nimi soupeřiti v nově objevených zemích.
Podobně tajili Španělé objevení úžiny, kterou jsme nyní jeli, a kterou ja-
ko prvá proplula výprava pod vedením kapitána, který se jmenoval Luis
Vaez de Torres, roku 1606. Jeho koráb byl jednou ze tří lodí, které se pus-
tily z Callao v Americe na cestu Tichým oceánem. Bouře je odloučila
a umožnila tak Torresovi objeviti novou zemi. Jeho společník navrhl pro
ni jméno Australia, podle Austrie, Rakouska, aby tak poctil svého panov-
níka. Král Filip III. španělský, z habsburského rodu, byl totiž po matce
Rakušan, a jeho manželka pocházela z Rakouska. Mnohem později roz-
hodla se britská vláda přejmouti toto jméno až na malou změnu, a tak
bylo definitivně přijato jméno Australia. Ostatní svět dověděl se o cestě
Torresově, pečlivě tajené, teprve roku 1762, kdy Angličané dobyli města
Manily na Filipínách a zmocnili se španělského státního archivu.

Druhý den po odjezdu ze Čtvrtečního ostrova konaly se velké přípra-
vy: Atsuta Maru měla se setkati s Kamu Maru, sesterskou lodí. U parní-
ku jiné společnosti by se to vyřídilo vztyčením vlajky a trojím zapískáním
parní píšťaly, ale Japonci jsou důkladní, pokud jde o ceremoniel a podob-
né záležitosti. Když se Kamu Maru objevila na obzoru, zavlály na stěž-
ních celé řady velikých vlajek a mimo to jakási nádherná barevná trubice
z plátna, kterou vítr pěkně nadýmal. Vysoko na stěžních krčili se dva ná-
mořníci a v kritickém okamžiku, když se obě lodi míjely, vysypávali ob-
sah velikého pytle, který za sebou vytáhli: barevné serpentýny, staré jídel-
ní lístky a, jak se zdálo, obsah všech lodních košů na papíry, který pečlivě
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střádali. Na nejvyšší palubě, u záchranných člunů, stáli námořníci a vytr-
vale mávali velikými vlajkami Japonska, Austrálie a naší paroplavební
společnosti na dlouhých bambusových tyčích. Na protější lodi vypadalo
to na vlas stejně, až na to, že místo vyhazování starých papírů nechali
vláti dlouhé papírové serpentiny. Snad bylo té slávy trochu mnoho, ale
rozhodně se cestující pobavili. Když bylo po všem a slavnostní jitrnice
skvělých barev byla opět dole na palubě, chytilo mužstvo jednoho
z plavčíků, strčilo ho do ní a triumfálně ho odneslo.

Oblast korálových ostrovů byla již za námi a teprve daleko za úžinou
Torresovou objevil se opět ostrov. Vypadal jako hora Říp, vyčnívající z
hladiny uprostřed oceánu. Byl zarostlý keři a jen tu a tam zachytil se na
srázném svahu osamělý strom. Dole u moře tříštil se mořský příboj o je-
ho břehy a zpěněné vrcholky vln stříkaly vysoko do výše. Námořníci ří-
kají tomuto ostrovu Bird Rock (Ptačí skála).

Když jsme se přiblížili, viděli jsme, že nad vrcholkem se vznášejí hej-
na mořských ptáků. Někteří nám letěli vstříc a kroužili nad přídí naší lo-
di, jako by se chtěli přesvědčit, s jakými úmysly se blížíme jejich ostrovu.
Kukátkem jsem mohl viděti tisíce a tisíce bílých faetonů, sedících na křo-
vinách; z dálky se podobali velikým květům. Jsou to posvátní ptáci oby-
vatelů některých ostrovů Tichého oceánu a tenká prodloužená péra je-
jich ocasu, pěkně červené barvy, náležejí k ozdobě náčelníků. Domorod-
ci nesmějí tyto ptáky zabíjet a proto se k nim opatrně blíží, když faetoni
sedí na svém hnízdě, a náhle jim červená péra vyškubnou.

Náš kapitán, jako všechen personál lodi, byl ochota sama. Když viděl
náš zájem, přiblížil se opatrně k ostrovu, pokud to bezpečnost dovolova-
la, a objel jej půlkruhem. Když jsme byli hodně blízko, zapískala lodní
píšťala a desetitisíce terejů a fregatek zvedlo se se strání ostrova, na kte-
rých měli svá hnízda, a kroužili zmateně ve výši. Zatím co se terejové dr-
želi při hladině moře, vznášely se fregatky vysoko na modrém nebi
a stoupaly stále výš a výše, bez jediného mávnutí křídel. Jsou to nejlepší
letci mezi ptáky.

Zatím co se náš parník pomalu vzdaloval, viděli jsme stále ještě tisíce
ptáků, kroužících nad ostrovem, jako mračno komárů na břehu rybníka.
Nevíme ani, jak dlouho trvalo, než se uklidnili, ale pak zase uplyne dlou-
há doba, než člověk opět vyruší jejich klid a mír, protože Ptačí skála leží
stranou od frekventovaných cest velikých parníků.
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KAPITOLA XVI.

NA FILIPÍNÁCH A V HONGKONGU

Několik dní jela naše loď po širém moři, aniž jsme viděli pevninu. Blí-
žili jsme se rovníku a horko se stále stupňovalo. Neustále bylo vlhké par-
no a dusno, které by u nás znamenalo blížící se bouři, které však zde by-
lo normálním počasím. Nepolevilo ani navečer a většina cestujících sná-
šela je velmi špatně. V noci nemohli spát a den trávili na palubě v
lehátkách a konsumovali neuvěřitelné množství whisky se sodovkou, což
situaci ještě zhoršovalo. Mně teplo nevadilo, ale těžce jsem nesl každove-
černí převlékání k večeři do smokingu a škrobené košile, které předpisuje
přísný mrav Anglosasů. Veliké větrníky v jídelně marně rozháněly těžký,
vlhký vzduch a každému z nás při jídle stékaly pravidelné potůčky potu
po tváři. Po několik večerů jsem pak stávkoval a chodil jsem k večeři v
lehkém tropickém obleku, a protože špatný příklad kazí dobré mravy,
měl jsem brzo řadu následovatelů. Jednotvárnost jízdy trochu zpestřila
slavnost, kterou pro nás uspořádal na palubě kapitán. Měl to býti čaj
o páté, ale čaj japonský, a tak postavili na palubě bránu v japonském slo-
hu z bambusu a lodní číšníci se částečně převlékli za sličné gejši. Se stro-
pu visely květy vistarií a třešní, vypadající skoro jako pravé, a mezi lampi-
ony byly propleteny motouzy s vlajkami různých národů. Se zadostiuči-
něním jsme konstatovali, že byly mezi nimi i dvě československé vlajky,
zřejmě zbrusu nové a ušité jen nám pro radost. K čaji byly zákusky ev-
ropské i japonské a jako zvláštní chod byla polévka, ve které plavaly krás-
ně růžové, ale při tom protivně sladké knedlíčky.

Jednoho dne časně ráno jeli jsme úžinou Monipo. Po levé straně měli
jsme ostrov Buru, hornatý, zarostlý divokým pralesem až po vrcholky
hor, vysoké skoro tři tisíce metrů. Dole u břehu stály drobné chatrče Al-
furů přímo v moři, jako domečky z pohádky, na vysokých chůdách.
Čluny, které jsme potkávali, měly příď i záď protaženu v zahnutou špič-
ku. Po pravé straně táhl se ostrov Ceram, skoro neobydlený, s rozlehlý-
mi háji kokosových palem na pobřeží. Horko a dusno stále ještě rostlo.
Většina cestujících klímala na palubě a s ohledem na ně musil jsem se s
psacím strojem odstěhovati dolů do kabiny. Slabý vánek vál směrem naší
jízdy, a tak jsme jej vůbec nepociťovali.

Náš kapitán, vášnivý sběratel dřevorytů, uspořádal výstavu svých ob-
razů. Byly tu staré dřevoryty se scénami z japonského bájesloví a obráz-
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ky docela moderní, dí-
la slavných mistrů.
Kdysi bylo prohlížení
dřevorytů Japoncům
náhradou biografu
a novin zároveň. Pak
přišla doba úpadku
a nový rozvoj nastal
zásluhou ciziny. Něk-
teré dřevoryty dostaly
se do Holandska,
vzbudily tam zájem
a Japonci si teprve pl-
ně uvědomili jejich ce-
nu.

Dne 8. srpna přišel
konečně liják, který
přinesl alespoň zlepše-
ní počasí a na nějakou
dobu se dusno zmírni-
lo. Z oblohy řítily se záplavy vody, takže bylo vidět jen na vzdálenost
několika metrů, a tak pršelo po několik hodin. Bylo to v den, kdy jsme
přejeli rovník, a podle ustáleného zvyku byla večer slavnost s lampiony,
vlajkami a cukrovím a každý dostal křestní list se jménem nějaké ryby na
doklad, že přejel rovník.

Následujícího dne ráno přiblížili jsme se ostrovu Mindanao, nejjižněj-
šímu z Filipín. Dole u moře byly opět háje kokosovníků, trochu výše jas-
ně zelené plantáže banánů, kontrastující svou barvou s temnozeleným
pralesem, který ovládal svahy hory. Tu a tam jsme rozeznávali vesničky
domorodců se střechami, krytými palmovými listy. Vrcholky hor skrýva-
ly se v mračnech. Byla právě doba dešťů a zde, u pevniny, vzbuzoval
vzduch, přesycený vodními parami, ve spojení s horkem dojem přetope-
né parní lázně. Blíže u břehu počaly se opět objevovat ve větším množ-
ství létající ryby, pohybující se kupředu ocasem, který vířil vodu a zane-
chával na okamžik na hladině dlouho stopu.

K poledni vjela Atsuta Maru do širokého zálivu. Zdál se mrtvým. Ne-
bylo tu rybářských loděk ani vodního ptactva a na hladině vznášely se
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jen kusy dřev a stromy, unášené odlivem. Několik žraloků sledovalo žá-
dostivě naši loď a jejich hřbetní ploutve, podobné černým kosám, obje-
vovaly se docela blízko. Ke koupání se tedy zdejší záliv nehodí, přestože
jsme naměřili teplotu vody 29° Celsia!

Teprve na konci zálivu potkáváme několik plachetních člunů, opatře-
ných vahadly: po obou stranách mají připoután veliký kmen, který plave
na hladině a zabraňuje, aby se při vlnobití nepřekotily. Pak se objevuje
městečko Dával – leží příliš nízko, abychom je mohli spatřiti dříve.
U dřevěného přístavního můstku kotví poštovní parník z Manily, malý
a nevzhledný. Z hlavního města Filipín je sem pět dní cesty.

Davao, jako námořní přístav, je docela nového data: bylo otevřeno lo-
dím teprve roku 1926. Dnes má již přes osmnáct tisíc obyvatel, ale půso-
bí dojmem osady mnohem menší. Po lékařské a pasové kontrole se do-
stáváme na břeh po trochu obtížném vyloďování; moře je totiž trochu
neklidné a motorkou nemilosrdně hází.

Hlavní třídu tvoří řada čínských a japonských krámků. Domorodec,
původní obyvatel země, a Američan, její pán, ustupují do pozadí. Jsou
zastoupeni hlavně jen dvojicí vlajek na úředních budovách, kde vlají
svorně spolu hvězdnatá vlajka americká a trojbarevný prapor Filipín, vy-
padající dojemně jako vlajka Československé republiky až na to, že mod-
rá a bílá barva si vyměnily místo.

Na ulicích a také v úřadech hlaholí japonština a připomíná nám, že
dnes většinu obyvatel města tvoří Japonci. Na poštovním úřadě rozmlou-
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vá úředník se zákazníkem japonsky. Až teprve v postranních ulicích vi-
díme domorodý ráz domů, stavěných ze dřeva a krytých velkými listy
palmy nipa. Stojí na vysokých kůlech, aby vnitřek obydlí byl trochu
chráněn před vlhkem tropického podnebí.

Tak trochu pomohl japonskému obchodu na FIlipínách čínský boj-
kot. Původně byla většina krámů čínská a japonské zboží prodávali čínští
obchodníci. Když mezi Číňany počalo protijaponské hnutí, přestaly čín-
ské krámy prodávat japonské výrobky, ale čiperní Japonci založili všude
krámy vlastní, které teď dělají Číňanům zlou konkurenci. Japonský ob-
chodník je obyčejně ve spojení s jedním z velikých kartelů, ovládaných
japonskou vládou. Je povinen investovati do obchodu určitou částku, za
kterou nakoupí zboží, ale kartel mu zaručuje, že vydělá alespoň 6% –
když obchod vynese méně, hradí mu rozdíl kartel. Při této dokonalé or-
ganizaci není divu, že japonský obchodník vytlačuje obchodníky jiných
národností. Přes to, že co do počtu lodí přijde Japonsko hned za Anglií,
je nuceno najímati si ještě parníky jiných národů – tak velký je jeho vý-
voz! Dnes je 35% obchodu na FIlipínách v rukou Japonců.

V Davao samotném není mnoho zajímavého, a tak se pouštíme au-
tem na venkov. Cestou do vnitrozemí ostrova můžeme pozorovat zápas
dvou světů: na jedné straně prales, tajemný a neprostupný, hostící domo-
rodce, který se živí jen lovem, a na druhé straně úrodná pole, zelené lány
rýže, osady a plantáže banánů a gumovníků. Vysoké sloupy dýmu na ob-
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zoru znamenají postup kultury a místa, kde byl vykácen a spálen les, aby
ustoupil polím.

Dnes je nejdůležitějším exportním artiklem ostrova Mindanao tak
zvané manilské konopí; vlákna, vyráběná z pochev listů banánu vlákni-
tého (Musa textilis). Je drobnější a má užší listy než banán, poskytující
známé ovoce. Z vláken se vyrábějí velmi pevná lana a nejlepší jakost po-
chází právě z okolí městečka Davao. 

Dřevěné domečky, kryté palmovým listím a stojící na vysokých ků-
lech, tvoří osady domorodců. Stěny tvoří vzdušné rohože, pletené
z proužků palmových listů. Vesničkami táhne se typický zápach, v němž
po chvíli zjišťuji vůni zralých duriánů. Vidíme je na návsích na rohožích
prodavačů: veliké plody jako melouny, posázené dlouhými trny. V očích
Orientálce jsou nejlepším ovocem a vytouženou pochoutkou, ale jejich
strašlivý zápach je nepřekonatelnou překážkou pro většinu Evropanů –
mne nevyjímaje. Za osadami u cesty popásají se kerbau, velcí černí buvo-
li s obrovskými rohy. Vypadají hrozivě, ale přece je hlídá malý polonahý
klučina, který s klidem jede na jednom z nich. Jsou to zvířata bažin
a nevyhnutelná pro práci na zavodněných rýžových políčkách.

Místy zvedají se celá mračna velikých kobylek a ženou se přes cestu.
Naráží s hlasitým chřestěním na okna našeho vozu a padají na cestu, za-
tím co ostatní se snášejí na kukuřičné pole, ze kterého v krátké době asi
nezůstane nic. Míjíme pole, která kobylky již docela zpustošily, ale listy
banánu vlnitého zdají se přece jen příliš tuhé.

Čekáme, že každým kilometrem se více přiblížíme srdci původní ne-
zkažené přírody, ale zatím přijíždíme k velké osadě, které vévodí moder-
ní nemocnice a výstavná škola. Na prostranství, tvořeném obchodními
domy, stojí několik aut a před námi odbočuje cesta ke golfovému hřišti.

Lidé, které potkáváme, jsou Japonci, a škola i nemocnice jsou japon-
ské: jsme v jednom z center japonské kolonizace. Počali s ní teprve ro-
ku 1916, ale dnes jsou již původní obyvatelé zatlačeni do hor, a na co ne-
stačilo tři sta padesát let evropské nadvlády, na to stačilo čilým Japoncům
několik roků. Mají úplně ve své moci obě nejdůležitější složky vývozu:
obchod manilským konopím a exploataci lesů, které dodávají cenné dru-
hy dříví. Mají zde doly, ve kterých zaměstnávají japonské dělníky. Prů-
měrně přijede jen přes přístav Davao tisíc Japonců ročně. Jižní Mindanao
stává se nezadržitelně japonskou državou. Američané vydali zákon, pod-

184



le kterého jen domorodec smí vlastniti půdu, ale Japonci zákon obchází
tím, že se žení s domorodkami a pozemky pak kupují jménem své ženy.

Situace stala se ještě zajímavější, když Spojené státy se rozhodly vráti-
ti Filipinám samostatnost. Snad je budou i nadále chránit z důvodů stra-
tegických před přímou okupací Japonskem; dá se však očekávat, že nebu-
dou moci již do té míry brzditi příliv japonských kolonistů. Je zajímavé,
že mezi domorodci mají Japonci mnoho přátel; jsou jim bližší než Ame-
ričané. Je těžko říci, kde se zastaví tento nezadržitelný proud japonského
národa, stále rostoucího hospodářsky a politicky. Dnes pomalu získávají
půdu i v Siamu, a snad se blíží doba, kdy budou ohrožovat panství Vel-
ké Británie na půdě Východní Indie. 

Navečer jsme se vrátili opět ke své lodi. Tentokráte se rozjasnilo,
mračna, kryjící vrcholky hor, zmizela a sopka Apo, nejvyšší hora Filipín,
objevila se nám v celé své kráse. Od krajiny v popředí byla oddělena
pásmem mlh, nad kterými jako nad bílou španělskou stěnou se tyčila ja-
ko přesně kreslená modrošedá silueta s tenkým sloupkem kouře u vr-
cholku, tři tisíce metrů nad námi.

Když jsme druhý den vyšli na palubu, byli jsme opět na širém moři.
Na klidné hladině pluly četné kmeny, snad oběti vichřice, která je smetla
a odplavila do řek. Některé byly obsazeny mořskými ptáky, kteří na nich
odpočívali po lovu. Pak jsme míjeli malé ostrovy, na kterých se popásala
stáda vodních buvolů. Pozdě v noci projeli jsme úžinou a viděli jsme
světla města Zamboanga.

Dne 12. srpna jsme vjeli do manilské zátoky. Je silně opevněna: po le-
vé straně, na vysoké, ploché hoře, viděli jsme červené střechy kasáren,
nad kterými vlála americká vlajka, zatím co po pravici jsme míjeli umělý
betonový ostrov, velikou pevnost, ze které vyčnívaly hrozivě dlouhé
hlavně děl. Kdesi v těchto místech porazili roku 1898 Američané Španě-
ly v námořní bitvě.

Plavba zálivem trvala přes dvě hodiny. Bylo dusno a úplné bezvětří,
takže vlajky na stožáru naší lodi visely zplihle dolů. Pak se objevily vyso-
ké věže vysílací stanice a v pozadí bílé domy města Manily. Úzkým
vchodem jsme vjeli do vlastního přístavu. Je moderně vybudován, takže
lodi mohou přirazit přímo k nábřeží a není třeba vyloďovat se v malých
člunech jako v Davao.

Na nábřeží stál dav manilských občanů, kterým příjezd velkého parní-
ku je zajímavou podívanou. Filipínci jsou drobní, poměrně tmavé pleti,
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a mají ploské nosy. Šatí se více méně po evropsku. Některé ženy na ná-
břeží měly hezký kroj: přes živůtek měly přehozenou průhlednou škro-
benou látku, podobnou organtýnu, která za krkem tvořila jakýsi veliký lí-
mec a nad rukávy velké zvonovité útvary. Muži se oblékají bíle.

Kromě řeči domorodců je na ulicích Manily nejvíce slyšeti španělšti-
nu. Filipíny náležely Španělům od roku 1565 až do roku 1898 a vliv Špa-
nělska je alespoň v Manile a v některých městech ostrova Luzonu velmi
patrný. Mladá generace učí se ovšem anglicky. Nápisy na ulicích Manily
jsou v prvé řadě španělské a obyčejně také anglické. I po stránce architek-
tonické nese města Manila pečeť tří období svých dějin. Jdeme-li z pří-
stavu do města, míjíme elegantní a drahý hotel Manila, typicky americké
mrakodrapy a dále za městem velký sportovní stadion. Ty reprezentují
dobu moderní.

Nedaleko nové univerzity je domorodá čtvrť s chatrčemi podobnými
těm, které jsme viděli na osamělých ostrovech cestou sem: jsou to malič-
ké domečky, jako pro děti, stojící na vysokých kůlech, se stěnami z prké-
nek nebo z rohoží a kryté listy palmy nipa. Nejsou tak úhledné jako cha-
trče Malajců a nepůsobí příliš čistým dojmem. Připomínají nejstarší dobu
města.

Období Španělů připomíná čtvrť zvaná Intramuros (Mezi hradbami),
nazvaná tak, protože byla obklopena městskými valy. Byly vystavěny ro-
ku 1590 na ochranu před nájezdy čínských pirátů, Intramuros je kusem
starého Španělska se silným přimíšením orientu. Ulice jsou úzké a okna
jsou často opatřena mříží prohnutou smělým obloukem ven, aby nebrá-
nila obyvatelům domu vykloniti se. Připomínají tím města Andalusie. Je
zde i stará katedrála, kláštery, staré španělské nápisy na omšelých zdech
a zasněná malá náměstí, která nevědí nic o věčném shonu moderních
ulic, nakažených americkým tempem. Stará univerzita, založená jako ko-
lej sv. Tomáše, je z roku 1611; vypadá nevzhledně a jen její stáří dodává
jí trochu ctihodnosti. Na balkonech starých domů zevlují nečinně davy
bíle oděných domorodců jako doklad, že orientální liknavost spojila se
zde se španělským nedostatkem smyslu pro drahocenný čas. Stačí však
jen přejít most a jsme na ulici Escolta, obchodní tepně Manily. Je to úzká
ulice a až na několik nových budov málo elegantní. Sotva stačí davům
manilských občanů, kteří naplňují její úzké chodníky.

Mezi obchodníky převládají indické a japonské krámy. Vypadá to tu
málo velkoměstsky – ani bychom neřekli, že Manila má dnes přes čtyři
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sta tisíc obyvatel. Vedle moderních automobilů proplétají se pouličním
ruchem podivné omnibusy, tažené dvěma miniaturními koníky zvící vět-
šího osla. Vůz sám není mnohem větší než evropský kočár, ale bývá
v něm stěsnáno alespoň dvacet domorodců, naštěstí stejně miniaturních,
jako to ostatní. Mezi elegantními auty vyjímají se bizarně primitivní
dvoukolové káry s obrovskými koly, tažené flegmatickými buvoly. Před-
městí rozbíhají se do okolí širokými silnicemi, na kterých svítí asfalt
a které vroubí usměvavé vilky Američanů.

Pozdě navečer, když obchody zavřou, je cílem manilských občanů
Luneta – široká promenáda podle moře, na které se dlouho do noci pro-
cházejí davy lidí. Na spaní je příliš horko a dusno a zde vane obyčejně
příjemný vánek od oceánu. Pod stromy parku kupí se hloučky lidí, které
poslouchají hudbu, ozývající se z otevřených oken hotelu Manila a na
jehož terase sedí městská honorace u lahví s pivem, označených nápi-
sem: „Vyrobeno z pravého československého sladu a chmele.“¨Když
jsme se vrátili na loď, byl tam dav zvědavých Filipínců, kteří se přišli roz-
loučit se svými přáteli a využívali příležitosti, aby si celou loď důkladně
prohlédli. Část jich obsadila lodní bar, a tak bylo na parníku rušno.
Dlouho do noci řinčely jeřáby, skládající australskou pšenici, a teprve ko-
lem páté hodiny ranní vydala se Atsuta Maru na další cestu.

Druhého dne jsme měli ještě po pravé straně zalesněné břehy ostrova
Mindanao, ale o den později byla Atsuta Maru opět na širém moři. Poča-
sí se konečně obrátilo a přišlo kýžené ochlazení. Pobyt v kabinách byl
opět snesitelný. Třetí den cesty z Manily objevily se první čínské džun-
ky, rybářské plachetnice, věštící blízkost země. Vypadaly rázovitě, ale ne-
ohrabaně: krátké a široké, nízké uprostřed, s vysokou přídí a zádí. Plach-
ty neměly z plátna, nýbrž z rohoží. Pluly vždy dvě vedle sebe a vlekly
mezi sebou velikou síť, ponořenou v moři. Jednou jsme měli asi osmde-
sát takových džunek v dohledu.

O něco později projela naše loď úzkým vchodem do zátoky, ve které
leží Hongkong, ostrov, který roku 1842 postoupila Čína Velké Británii.
Přijíždí nám vstříc lodivod, Číňan, plachetní loďkou, a vede Atsuta Maru
až do přístavu. Naše loď zakotvila v Kowloonu, který se rozkládá na pev-
nině, proti ostrovu Hongkongu. Měli jsme tak pěkný pohled na úžinu,
oživenou četnými plachetnicemi, a na město, kterému se někdy chybně
také říká Hongkong a které se správně jmenuje Victoria, rozložené ma-
lebně na úpatí a na svazích návrší, která vrcholí kopcem skoro šest set
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metrů vysokým. Dole
u nábřeží jsme viděli
řadu honosných bu-
dov, obchodních do-
mů a bank. Výše na
stráni a stranou od
města jsou pěkné vily
uprostřed zeleně za-
hrad.

Stejně zajímavý je
pohled na četné čínské
čluny, sampany,
a obytné džunky, ve
kterých žijí čínské ro-
diny celý svůj život.
Jen u Hongkongu žije

takovým způsobem přes sedmdesát tisíc lidí. Četné převozní parníčky
udržují spojení mezi oběma břehy. Veslařské čluny dopravují zboží s
místa na místo a posádku některých z nich tvoří ženy, které sotva rozpo-
známe v jejich prostém oděvu, který se skládá z plátěných kalhot a ka-
zajky modré nebo černé barvy.

Několik ulic u nábřeží má ještě mezinárodní ráz a barvitý orient tu za-
stupují hlavně jen rikšové, táhnoucí tryskem dvoukolové vozíky, obsaze-
né jedním, někdy i dvěma pasažéry. Štíhlé Číňanky ze zámožnějších tříd
jsou oblečeny v dlouhý přiléhavý šat, začínající u krku vysokým límeč-
kem a končící skoro až u kotníků. Dole, po stranách, je šat jakoby rozstři-
žen. Na křižovatkách stojí vyčouhlí strážníci v krátkých kalhotkách a s
dlouhým vousem, příslušníci bojovného kmene Sikhů z daleké Indie.

Mnohem zajímavější je to dále od nábřeží, v čistě čínské části Victo-
rie. Jako kdysi ve středověku u nás, tak i zde je každá ulice věnována jiné-
mu řemeslu. V jedné se usadili výrobci putýnek, jinde zase je jeden krá-
mek s kuchyňským nádobím vedle druhého. Ševci pracují jednoduše
venku na chodníku a později se přestěhují za stínem na druhou stranu
ulice. V klidnější uličce usadili se holiči a s neochvějným klidem holí
svého zákazníka uprostřed čilého ruchu, který proudí kolem. Jinde zase
sedí u okraje chodníku ženy uprostřed houfu dětí a čekají, až si někdo dá
od nich přišít záplatu na kabát.
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Jednu ulici oblíbili
si obchodníci kočka-
mi. Stojí jich tu celá
řada a každý z nich
má na rameni bambu-
sovou tyč, na každém
konci tyče po košíku
a v každém z nich
kočku nebo kotě. Ved-
le mají zase lahůdkáři
vyvěšeno své zboží: je-
jich výkladní skříní je
zeď ulice, na kterou si
rozvěsili kousky pečeného masa, navlečené na špejlích. Nejen oči a uši,
ale i čich má plně příležitost uvědomit si kouzlo orientu. Důstojným do-
jmem působí ulička, kterou obsadili řemeslní písaři dopisů. V zemi, kde
abeceda má mnoho tisíc znaků a vyžaduje mnohaletého studia, nemůže
být negramotnost takovou příhanou jako u nás.

Přes veliké horko je čilý ruch. Tlustí obchodníci sedí spokojeně před
svým krámem s otevřenou kazajkou, pod kterou nemají košile, a velkým
vějířem si ovívají bříško.

Místy je na ulicích tolik lidí, že je těžko se protlačit. Gramofon je dů-
ležitým prostředkem k přivábení zákazníků: hraje ovšem čínské melodie,
nám poněkud cizí. Vchody velikých obchodů jsou bohatě ozdobeny
umělými květinami a postavami čarovných ptáků z látky a hedvábného
papíru. V Hongkongu není draho, protože je svobodným přístavem a ze
zboží se neplatí clo, až na tabák, lihoviny a automobily. V krámech pře-
vládají většinou výrobky evropské a japonské.

Když jsme se vrátili pozdě večer ještě jednou do města, bylo zde,
možno-li, ještě živěji. Jen evropské krámy zavřely; čínské obchody zůsta-
ly otevřeny dlouho do noci. Ještě po deváté hodině mohli jsme pozoro-
vat, že se pracuje ve všech dílnách, a když pak přece jen nastala doba od-
počinku, rozložili si zaměstnanci primitivní lůžka hned na místě a ulehli
ke spánku v krámech a dílnách. Na ulici tvořili se hloučky kolem vypra-
věčů pohádek. Seděli za stolem, který si přinesli, a při světle svíčky před-
čítali pozornému obecenstvu jakési nekonečné příběhy. Když to bylo
nejnapínavější a život hrdinův visel na vlásku, zvedli se a šli vybírat. Vět-
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šina posluchačů byla příliš zvědava jak to dopadne, aby se odchodem vy-
hnula placení.

Pozdě v noci vrátili jsme se k lodi. Nakládání bylo již skončeno, ale
podle jízdního řádu měla vyjet až druhého dne, a tak nezbylo nic jiného,
než čekat. Přes pokročilou hodinu bylo stále horko a nikomu se nechtělo
dolů do kabiny, horké jako vyhřátá pec. Seděli jsme na palubě a obdivo-
vali jsme se krásnému pohledu na Hongkong a Victorii. Nyní, pozdě v
noci, tvořila jej tmavá silueta vysokých kopců, posetá tisíci a tisíci záři-
vých světel. Přesně o půlnoci zvedla Atsuta Maru kotvy, aby pokračovala
v cestě do Japonska.
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KAPITOLA VII.

PŘÍJEZD DO JAPONSKA

Plavba z Hongkongu do Japonska trvala tři dny. Byla to krátká doba,
ale cestujících se již zmocňovala netrpělivost a čím bližší byl cíl, tím více
se každý již těšil na pevnou zemi. Svědomitý japonský kapitán snažil se
nás co nejlépe bavit a po večeři nám předváděl složité triky s kartami ne-
bo s dřevěnými koulemi, kterým dával zmizet a objevit se na nejméně
pravděpodobných místech. Na jiných lodích je kapitán polovičním bo-
hem, povzneseným nad všednosti života, ale na japonské lodi je nejdůle-
žitější osobou cestující a všechno se točí kolem jeho pohodlí.

Večer před příjezdem do Nagasaki byla uspořádána slavnostní večeře
na rozloučenou. Pan kapitán měl delší řeč sotva srozumitelnou angličti-
nou, ale to nevadilo, protože z jeho usměvavé přátelské tváře mohl kaž-
dý vyčísti, co chce říci. Byl jsem také požádán, abych řekl několik slov
a prohlásil jsem, že jsem na žádné cestě neviděl tak zajímavé ptáky, jako
na této a že za to kapitánovi srdečně děkuji. Měl z toho velkou radost.

Následujícího dne, dříve ještě, než se objevily první obrysy Japonska
na obzoru, byli jsme poučeni, že u pobřeží není dovoleno fotografovat.
Každý cestující dostal mapu se zakreslenými okresy, kde se fotografování
přísně trestá. Po prostudování mapy bylo jisté, že bude nejlépe nevytaho-
vat vůbec aparát v dohledu moře.

Celkem chovají se Japonci k cizincům velmi přívětivě a cestování Ja-
ponskem je proto příjemné; jedinou stinnou stránkou je právě jejich věč-
ný strach před vyzvědači. Nerozumějí dobře mentalitě Evropanů a proto
vidí i v počínání prostého turisty něco podezřelého. Zlomyslní Američa-
né tvrdí, že každý cikán soudí podle své planety a že každý Japonec pova-
žuje za svoji povinnost sloužiti své vlasti, když je na cestách v cizině.
Tak se stane, že každým rokem stráví některý nebohý cestovatel několik
týdnů ve vězení, protože fotografoval nějakou tu kapličku nebo svoji
manželku v okrese, kde fotografování je zakázáno. Moje zrcadlovka s
dlouhým teleobjektivem na fotografování ptactva budila u lodního per-
sonálu zvláště velké podezření a tak jsem byl ještě na širém moři velice
zdvořile a s nekonečnými omluvami požádán, abych se s ní neukazoval
na palubě.

K pobřeží u města Nagasaki dojeli jsme až pozdě odpoledne. U vcho-
du do zátoky, u které město leží, míjeli jsme malý ostrůvek, sevřený do-
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kola hradbou. Je to ostrov umělý, umožňující exploataci uhelných loži-
sek na dně moře. Stojí na něm skupina moderně vypadajících budov,
nad které vynikají strojovny dvou dolů.

Vjezd do zátoky je docela úzký. Námořníci měří olovnicí hloubku
moře a parník jede docela pomalu. Po obou stranách stoupají do výše jas-
ně zelené stráně s terasovitými políčky rýže. Sytá zeleň je základní bar-
vou krajiny. Občas ústí do úžiny úzké zálivy, podobné fjordům nebo ji
zužují drobné malebné ostrůvky. Japonská příroda je krásná.

Tam, kde končí záliv, rozkládá se město Nagasaki. Na japonské pomě-
ry není velké, má asi čtvrt milionu obyvatel, ale jako přístav má velikou
důležitost. Do Šanghaje je z Nagasaki jen dvacet hodin parníkem a na
příjezd lodí navazuje železniční spojení se severem Japonska.

Původně bylo Nagasaki jen rybářskou vesničkou, ale od roku 1568,
kdy se tu objevily první koráby Portugalců, rostlo velmi rychle a dík čilé-
mu obchodu s cizinou stalo se nejdůležitějším přístavem. Po dlouhá sta-
letí bylo jediným městem, které bylo otevřeno cizincům, a velké firmy
holandské a portugalské měly tam svá skladiště a obchody. Když se Ja-
ponsko uzavřelo cizině, bylo Nagasaki po dvě stě let jediným místem,
kam směli přijíždět holandští a čínští obchodníci.

Po levé straně jsme viděli veliké loděnice. Doby, kdy Japonci kupova-
li své lodi od Evropanů, dávno minuly. Japonská expanse jeví se i ve stav-
bě lodí a vzrůstu počtu parníků, které jezdí pod japonskou vlajkou. Není
většího přístavu na světě, ve kterém bychom se nesetkali alespoň s jed-
nou japonskou lodí. Největší lodi japonské byly postaveny právě v lodě-
nici v Nagasaki.

Japonské osobní parníky nejsou vždy lacinější, než lodi jiných společ-
ností, ale bývají často pohodlnější, čistší a personál se více stará o pohod-
lí cestujících. Uznávají to i Angličané, kteří nejvíce japonskou konkuren-
cí trpí.

Rádi bychom rychle na zem, abychom konečně poznali tajemné Ja-
ponsko, ale musíme dlouho čekat na přístavního lékaře, který má dát po-
volení ke vstupu na pevninu. Konečně pozdě večer nás odváží motorka
ke břehu, zatím co Atsuta Maru počíná se zásobovat opět uhlím. U její-
ho boku zakotvily veliké čluny a umounění dělníci podávají si malé koší-
ky s uhlím jeden druhému. Pracují mezi nimi i ženy.

Když nás motorová lodice vysadila na nábřeží, byla již tma a přístavní
čtvrť vypadala málo vábně. Najali jsme si tedy rikšu, taženou statným ta-
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hounem v modré kazajce
a dali jsme se odvézti na
hlavní ulici.

Hlavní třída města Na-
gasaki nás nezklamala; by-
lo to něco typicky japon-
ského a dobrá pastva pro
oči cizince, který přišel do
Japonska po prvé. V prv-
ní chvíli jsme měli dojem,
že se procházíme kdesi na
veletrhu: asfaltová ulice
neměla chodník a byla ce-
lá vyhrazena pěším. Po
obou stranách byly drob-
né domky a v nich krá-
mek vedle krámku. Do
ulice byly úplně otevřeny a stoly se ztrácely pod záplavou vyloženého
zboží, jako na nějakém bazaru. Vše bylo čisté a ladně upraveno. Davy
zvědavců okukovaly vyložené zboží, aniž je někdo nutil ke koupi.

Evropan je zde zřejmě vzácností, budící značnou pozornost. Z mužů,
které jsme potkali, byla asi polovina oblečena po evropsku, ale ženy byly
většinou ve vkusných japonských kimonech. Evropské šaty jim právě tak
nesluší, jako běloškám jejich kimono.

Dlouho do noci chodili jsme ulicemi města, až jsme se konečně na-
vrátili na loď. Se spánkem to bylo tentokráte špatné, protože bylo horko
a otevřeným okénkem vnikala do naší kabiny hejna komárů. Časně ráno
nás vzbudil opět hluk, bez kterého se neobejde skládání nákladu z lodi.
U boků naší lodi přistály opět veliké čluny a dav dělnic podával si dlou-
hým řetězem košíčky s uhlím, které tak pomalu putovaly do vnitra par-
níku. Pobyt na lodi v přístavě nebývá vždy příjemný.

Atsuta Maru měla se zdržet v Nagasaki dva dny a to nám umožnilo
podniknouti výlet autem do vnitra ostrova Kyušu, do známých lázní zva-
ných Unzen.

Silnice, po které jsme jeli, stoupá brzo příkře do hor. Za předměstím
prochází tunelem, dlouhým skoro půl kilometru. Za ním končí obvod
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města a fotografování není již těžkým zločinem. Později se cesta zužuje,
jako pravá japonská silnice, a vyhýbání vozů stává se těžkým problémem.

Všude na stráních jsou rýžová políčka v podobě teras, někdy jen ně-
kolik čtverečních metrů velkých. Venkované v obrovských širácích pra-
cují shrbeni v bahně rýžoviště. Ve vesničkách jsou úhledné dřevěné
domky s posuvnými stěnami, které tvoří dřevěná mříž, polepená papí-
rem. U některých stavení je papír zle potrhán a pak to působí nepěkným
dojmem. Je teplo a proto stěny jsou odsunuty stranou, a do domků může
ze všech stran svěží vzduch. Je to moudré zařízení pro léto, ale v zimě je
asi v japonském domě trochu zima. Nemají ani kamen a mohou se ohří-
vat jen u hibači, velké nádoby se žhavým uhlím. Někdy zahlédneme let-
mo vnitřek takového domku a vidíme čistou místnost, skoro bez nábyt-

ku, pokrytou rohožemi z
rýžové slámy. Tu a tam
stojí u cesty oltářík s něja-
kým světcem.

Jen zřídka potkáváme
jiná auta; častěji míjíme
úzký vozík na nízkých ko-
lech, tažený koníkem ne-
bo potkáváme vola nebo
býka, nesoucího náklad.
Silnice stále stoupá a z
některých míst máme
krásný pohled dolů k mo-
ři, brázděnému sty a sty
bílých plachet.

Po dvou hodinách při-
jíždíme do Unzenu. Slovo „unzen“ znamená vlastně „horké vřídlo“
a dobře vystihuje ráz krajiny, protože v okolí je velký počet horkých pra-
menů se značným obsahem síry. Okolí vyniká i krásnou scenerií a ježto
Unzen leží ve výši asi 750 metrů nad mořem, je cílem nejen nemocných,
kteří hledají uzdravení v léčivých vřídlech, ale i četných turistů a výletní-
ků. Vysoké sloupy páry, stoupající v lese ze štěrbin v zemi, zvaných
Džigoku, peklo, jsou viditelné již z dálky.

Japonsko má mnoho takových horkých vřídel a všechna bývají dobře
navštívena. Japonci se rádi koupají a každodenní koupel je jim samozřej-
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mostí. Budhismus, který
má silný vliv v Japonsku,
vidí v koupeli i symbolic-
ké očištění člověka. Dlou-
holetý zvyk působí, že se
Japonci koupají ve vodě
tak horké, že se Evropanu
zdá nesnesitelnou. Dříve
bývaly japonské lázně na
zimu obyčejně zavřeny.
Dnes, vlivem popularity,
které se těší zimní sporty,
stávají se doménou lyžařů,
kteří pak navečer spěchají,
aby se osvěžili koupelí ve
velkém bazénu, naplněném horkou vodou, uprostřed zasněžené krajiny.

Na rozdíl od většiny japonských lázní má Unzen i jeden nebo dva ho-
tely evropského stylu, ve kterých hosté mohou spát na posteli místo na
zemi a kde mezi personálem jsou i lidé, kteří mluví trochu anglicky. Bývá
totiž častěji navštěvován Evropany, usedlými v Japonsku nebo v nedale-
ké Číně, se kterou je pohodlné spojení. Okolí Unzenu je pěkné a připo-
míná trochu Krkonoše. Jsou tu pěkné lesy, ve kterých rozlehlé holé plo-
chy naznačují místo, kde ze země tryskají horké prameny.

Nás zajímala nejvíce čistě japonská stránka Unzenu. Podívali jsme se
do šintoistického chrámu, jehož blízkost naznačovaly podle japonského
zvyku typické dřevěné brány, rudě nabarvené („torii“). Za nimi byly velké
kamenné lucerny a sochy divoce vypadajících strážců chrámových. Uv-
nitř jsme však neviděli nic zajímavého, až na mladíka, který ležel u vcho-
du a spal spánkem spravedlivých.

Budhistický chrám, právě naproti, byl zajímavější. Uvnitř odpočíval
obrovský bronzový Budha, který se nemohl dost uplatnit pro malé roz-
měry budovy. Na zahrádce stála řada Budhových žáků: byly to staré
opravované sochy s novými hlavami. Náš průvodčí nám vykládal, že by-
ly poškozeny v dobách, kdy na ostrově Kiušiu bylo mnoho křesťanů
a kdy docházelo k bojům s ostatními obyvateli. Vlivem portugalských
misionářů přijal skutečně počátkem novověku značný počet Japonců
křesťanství, ale šogunové se obávali, že nové náboženství, přicházející z
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ciziny, by mohlo ohrozit samostatnost Japonska a vymýtili tedy křesťan-
ství krutým způsobem. Později jsem se dozvěděl, že hlavy kamenných
sošek Budhových učedníků jsou považovány za účinný talisman, zvláště
hledaný obchodníky a spekulanty na burse, takže nesvědomití lidé často
hlavy takových soch kradou.

Z Unzenu jsme se vrátili oklikou přes městečko Obamu, také proslu-
lé svými lázněmi, do Nagasaki a večer jsme byli opět „doma“, ve své ka-
bině na lodi Atsutě.

Další cesta z Nagasaki do Kobe byla velmi zajímavá. Parník jede Ja-
ponským Středozemním mořem, jehož břehy tvoří tři velké ostrovy: Kiu-
šiu, Šikoku a hlavní ostrov, Honšú. Časně ráno vjížděl náš parník právě
do něho úzkým vjezdem, úžinou Šimonoseki. Starostlivý kapitán pozval
nás k sobě na můstek, abychom měli co nejlepší rozhled.

Škoda, že fotografování v těchto místech je přísně zakázáno. Úžina je
zde asi zšíři Dunaje u Bratislavy a mořský proud žene se rychlostí více
než deseti kilometrů za hodinu. Četné velké i malé plachetnice ztěžují
jízdu. Místo, kterým mohou parníky jet, je docela úzké a divoké víry, kte-
ré se snaží strhnouti loď na stranu, činí plavbu napínavou.

Břehy jsou hustě obydleny a veliké továrny, loděnice a benzinové ná-
drže řadí se vedle sebe. U břehu kotví četné parníky a železniční trajekty
převážejí vagony s ostrova na ostrov.

Šimonoseki bylo kdysi jevištěm posledního zápasu starého Japonska
se vzrůstajícím vlivem ciziny. V polovině minulého století vynutil si
americký admirál Peary se svým loďstvem obchodní smlouvu s Japon-
skem a otevření některých přístavů. Konservativní strany stály však na
tom, aby Japonsko setrvalo ve své odloučenosti a nepřály stykům s bílý-
mi cizinci. Šlechtici, vládnoucí jednotlivým krajům, postupovali docela
samostatně a evropské koráby byly ostřelovány, když projížděly úzkou
úžinou u Šimonoseki. Když protesty nepomáhaly, objevilo se roku 1864
spojené loďstvo Anglie, Ameriky, Francie a Holandska a po krátkém dě-
lostřeleckém boji, který ukázal převahu evropských válečných lodí, byla
japonská opevnění zničena.

Rozdíl mezi moderními zbraněmi Evropanů a zastaralými děly Japon-
ců byl příliš nápadný. I nepřátelé západní civilizace uznali, že Japonsko
se neubrání, nepřijme-li z evropské civilizace alespoň to, co potřebuje.
Během několika desetiletí dohonilo to, co zameškalo a stalo se moderní
velmocí.
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Plavba je zajímavá i když loď opouští úžinu a jede mořem, vroube-
ným v dálce pevninou. Je tu čilý ruch a nestále potkáváme velké i malé
parníky a plachetní lodě, připomínající svými plachtami čínské džunky.
Na jedné z nich vytahují právě rybáři hliněné džbány, upevněné v pra-
videlných vzdálenostech od sebe na dlouhém laně. Jsou to pasti na moř-
ské raky. Jinde loví rybáři na udici nebo zase dvě plachetnice vlekou za
sebou velikou síť.

Ostrovy jsou pokryty krásným lesem nebo svěže zelenými rýžovými
políčky, která vypadají jako široké schodiště, sestupující k moři. Na ně-
kterých ostrovech jsou vesničky a na jiných, menších, staré chrámy, polo-
zakryté stromovím, s dřevěnou branou červené barvy v popředí.

Dne 22. srpna časně zrána přiblížila se Atsuta Maru nízkému pobřeží
u Kobe. Byla mlha, která nám nedovolovala spatřiti vysoké hory vnitro-
zemí. Naše loď spustila kotvy a teprve když se úplně rozjasnilo vjela do
moderního přístavu, za kterým byly vidět vysoké komíny továren. Přiblí-
žila se chvíle, kdy jsme měli Atsuta Maru opustit.

Na prvním dojmu hodně záleží a naše první chvilky při vyloďování
byly příjemné. Na nábřeží čekal na nás pan Fierlinger, který vede náš
konsulát v blízké Osace a který nám přijel pomoci. První etapu, vyloďo-
vání vozu, absolvovali jsme hladce, dík obezřetnosti japonského personá-
lu, který pracuje pomalu, ale svědomitě. Trochu více práce vyžádaly si
složité formality, které předpisuje japonský celní a policejní řád.

Japonské úřady pracují také svědomitě, ale velmi pomalu a někdy
i trochu byrokraticky. Snad by nám bylo trvalo celé týdny, než bychom
byli měli všechno v pořádku, nebýt pana Fierlingera, který ještě před na-
ším příjezdem všechno připravil. Mluví bezvadně japonsky a vyzná se
dobře v jednání se zdejšími úřady a tak za jediný den byly pořízeny pře-
klady dokladů naší tatřičky, sepsán protokol o mém vůdčím listě a absol-
vován celní prohlídka. V jiných případech bývá dosti přísná: tak cestují-
cí má povinnost předložiti soupis všech svých knih a veze-li nějaké filmy,
je povinen dáti je k cenzuře. Celník se mne také tázal, zdali umím rusky,
což vzhledem k napjatému poměru obou říší je snad přitěžující okol-
nost. Prohlídku vozu odpustili nám docela. Karnet zde sice neplatí, ale
konsulát se za nás ochotně zaručil.

Na policejní stanici prohlédl si štáb policejních úředníků náš vůz, ale
choval se rovněž milostivě. Prominuli, že auto se dostavilo k prohlídce
nemyté, což prý je zde poklesek velmi vážný. Prominuli nám také velko-
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myslně, že auto nemá nárazník, předepsaný japonskými zákony pro
všechny vozy a také, že mu schází po stranách kol zástěrky, které každý
japonský vůz musí mít, aby nestříkal při deštivém počasí na obecný lid.
Na konec dostali jsme tabulku s japonským číslem, které jsme používali
během svého pobytu v Japonsku.

Město Kobe má celkem moderní ráz, a pro cizího návštěvníka není
proto zdaleka tak zajímavé, jako některá jiná japonská města. Je menší
než Praha, ale některé jeho velké obchodní domy nebo jeho vzornou
elektrickou dráhu, která jej spojuje s městem Osakou, mohla by mu ně-
která větší evropská města závidět. Jinak je vedle Yokohamy nejdůležitěj-
ším přístavem japonské říše a zároveň bohatým průmyslovým středis-
kem. Do jisté míry je skoro předměstím a přístavem mnohem větší Osa-
ky, vzdálené jen půl hodiny drahou.

My jsme toužili v prvé řadě po japonské přírodě. Dole v Kobe bylo
velké horko a proto jsme rádi přijali návrh pana Fierlingera, abychom se
usadili nedaleko města na hoře Rokko, která zvedá svůj vrcholek nedale-
ko břehu do výše skoro tisíc metrů nad městem Kobe. Také on zajížděl
nahoru každodenně za svojí rodinou, která tam dlela na letním bytě.

Silnice, vedoucí na vrchol hory Rokko, není špatná, ale je tak úzká, že
vyhýbání jinému vozu je velmi obtížné. Svahy hory jsou pokryty krás-
ným jehličnatým lesem. Nekonečné serpentiny působí, že je cesta delší,
než by se zdálo a tak jsme ujeli třicet kilometrů, než jsme se dostali na vr-
chol hory. Byli jsme pak odměněni překrásným pohledem na předměstí
Kobe, hluboko pod námi a na rozlehlou modrou hladinu moře.

U vrcholku hory Rokko je malá osada: několik menších krámků, je-
den nebo dva hotely a pak hlavně větší počet malých vilek, rozběhlých
po celém okolí a obydlených v létě zámožnými rodinami japonskými
a částečně i evropskými. Je sem dobré spojení od pobřeží lanovkou i ozu-
benou drahou, které sem každý den přivážejí množství japonských turis-
tů. Nikdy nechybí školní výlety: dlouhé řady šikmookých dětiček pod
vedením ustaraného učitele.

Na hoře Rokko strávili jsme dva týdny. Přírodopisec tam najde leccos
zajímavého a většinu času jsme strávili doplňováním svých sbírek hmy-
zu. Zároveň jsme se připravovali na cestu ostrovem Honšu do hlavního
města, Tokia.
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KAPITOLA XVIII.

PRVNÍ DNY NA PŮDĚ JAPONSKA

Na vrcholku hory Rokko jsme bydlili po evropsku, v hotelu, který
byl veden v západním duchu. Přes to jsme měli často příležitost pozná-
vat i japonské prostředí a seznamovati se s japonským způsobem života.

Někdy jsme byli pozváni na návštěvu do japonského domu. Japonská
obydlí se nám velmi líbila. Vnitřek byl bezvadně čistý, skoro bez nábyt-
ku, s podlahou pokrytou jemnými rohožemi, po kterých chodí bosi.
Obuv je nutno zanechat před vchodem. Pokoje nejsou nikdy přeplněny
obrazy a soškami, jako někdy u nás. Zámožné rodiny mívají množství
vzácných obrazů, ale bývá zvykem vyvěšovat jen jeden: ten, který svým
rázem odpovídá ročnímu období. Obrazy nebývají zarámovány, ale jsou
pověšeny asi tak, jako u nás věšíme mapy a nejsou-li vystaveny, svinou se
podobným způsobem.

Obraz visívá v jakémsi přístěnku, kterému říkají tokonoma a někdy
ještě je doplněn kyticí květin ve váze. Tokonoma je nejvznešenějším mís-
tem celého domu a vyvinulo se snad z místa, kde býval domácí oltář.
Podle jiného výkladu je místem vždy přichystaným pro japonského pa-
novníka. Mohlo by se stát, že by snad šel kolem a chtěl si odpočinout a v
takovém případě by našel místo, které bylo vždy drženo ve vážnosti a je
proto hodno sloužiti tak vzácné osobě k odpočinku.

V žádné zemi nemá panovnický rod tak vysoký kurs, jako v Japon-
sku. Má mocnou oporu v původním náboženství země, šintoismu, který
učí, že pramáti vládnoucího rodu je sama bohyně slunce, Ama-terasu O-
mi-Kami, takže císař je zároveň zástupcem bohů na zemi. Úcta k císaři
se do jisté míry přenáší i na jiné panovníky a japonská censura vystřihává
z dovážených filmů všechny scény, které zesměšňují některého krále ne-
bo císaře.

Dne 24. srpna byla nedaleko osady „Letní slavnost“. Malá děvčátka,
oblečená v pestrá kimona, tancovala v řadě za sebou do kruhu, pomalý-
mi, velmi graciézními pohyby. Některá měla vějíře nebo papírové sluneč-
níky. Vypadalo to velmi pěkně.

Místo kapely tu byl zpěvák, který řídil tanec. Na vysokém pódiu upro-
střed prostranství zpíval nějakou jednotvárnou melodii podivným, pře-
tvařovaným hlasem. Všelijak se při tom kroutil a nakláněl a zřejmě ho to
velmi namáhalo, soudě podle ztrápeného výrazu jeho obličeje. Občas
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zmizel a na jeho místě objevil se druhý zpěvák a v případě potřeby mís-
to toho zase zpěvák třetí. Odměřené rány, ozývající se z vnitřku pódia,
udávaly takt a soustředné kruhy tanečnic pohybovaly se pomalu kolem.

Jednou jsme se vypravili do Arimy a do Takarazuky. Arima je malé lá-
zeňské městečko, do kterého jsme přijeli po uzoučké, hrbolaté silnici. Má
drobné uličky, příliš úzké pro jiný provoz, než pro pěší. Při hledání obě-
da dostali jsme se do jednoho z místních hotelů; mezi hotelem a restau-
rací není v Japonsku velkého rozdílu. Při jídle sedí hosté na zemi a tak
není zapotřebí, aby v jídelně byly židle a stoly a přinesením futonů, pro-
šívaných pokrývek, na kterých spí, přemění se jídelna ihned v ložnici.
I zde byly pokojíky bezvadně čisté, byly pokryty rohožemi a měly své to-
konoma. Většina posuvných stěn byla odsunuta a průhledné záclonky
dovolovaly zjistit, že značná část hostů ještě teď, v poledne, spala na ro-
hožích.

Nějakou chvíli jsme čekali marně na svůj oběd. V orientě čas nemá
velkou cenu, ale my jsme byli již netrpěliví a tak jsme se na konec vykou-
pili menším obnosem a jeli dále po úzké silnici, na mnohých místech po-
škozené záplavami, do Takarazuky.

Stejně jako Arima, má i Takarazuka horké léčivé prameny. Je to leto-
visko, které je dobrým příkladem japonské podnikavosti: velká akciová
společnost vystavěla sem elektrickou dráhu z nedaleké Osaky a aby zís-
kala více cestujících, vybudovala veliké divadlo, kombinované se zábav-
ním parkem a pěknou zoologickou zahradou, a skutečně docílila toho,
že se provoz zlepšil a podniky samy také nejsou pasivní. Za naší návštěvy
bylo v divadle vyprodáno a jen ochota, kterou mají Japonci k cizincům,
způsobila, že nám tam přistavili ještě sedadla.

Divadlo Takarazuka je velmi moderní a v létě je uměle chlazeno,
podle vzoru divadel amerických. Hlediště bylo přeplněno. U vchodu do
zábavního parku platí se asi 2 koruny. Divadlo má otáčivé jeviště, vyná-
lez, který prý měli Japonci mnohem dříve než Evropané. Program začal
čistě japonskými kusy. Dekorace jsou velmi vkusné a důležitou úlohu má
tanec. Po straně, vedle jeviště, sedí chór asi dvaadvaceti dívek, obleče-
ných v kimonu a jakési zelené sukni. Mezi nimi je jedna sólistka. Občas
zpívají – připomíná to chór řeckých divadel.

Zvláštností divadla v Takarazuce jsou moderní kusy, podobné našim
operetám. Hrají v nich jen herečky a vystupují i v mužských rolích. Má
tím být umožněno, aby se mohly do divadla podívat i dívky z nejlepších
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rodin, které by nemohly do divadla, ve kterém hrají muži. Některé hereč-
ky, hrající mužské role, jsou velmi populární a v městech jsou jejich fo-
tografie za výkladem každého druhého obchodu. Tentokráte hrály něja-
ký kus z francouzského prostředí, zpestřený ariemi, vypůjčenými ze zná-
mých evropských zvukových filmů. Bylo dosti zábavné pozorovati, jak si
japonský režisér představuje život na francouzském venkově. Evropanu
mohlo býti leccos směšné, ale rozhodně tolik chyb tam nebylo, jako
když na evropském divadle hrají Madame Butterfly!

Někdy jsme jeli do okolí drahou a pak jsme měli příležitost přesvědči-
ti se, že se v Japonsku jezdí po železnici výborně. Jednou jsme chtěli dát
zřízenci spropitné, ale odmítl je co nejrozhodněji. Jindy se nám zase sta-
lo, že jsme přejeli stanici, na které jsme měli přestoupit na lanovku, ve-
doucí na Rokko. Japonec, mluvící trochu anglicky, se nás ujal a vysvětlil
náš případ úředníkovi, který měl na nádraží službu. Místo, abychom byli
pokutováni, napsal nám cosi záhadnými japonskými písmenami na lístek
a mohli jsme se bez dalších výloh příštím vlakem vrátit.

Japonsko je jedinou ze-
mí na světě, kde dospělý
člověk, pobíhající po lese
se síťkou na motýly, nebu-
dí pozornost. Každý větší
obchodní dům má zvlášt-
ní oddělení s potřebami
pro lidi, kteří svojí lásku
k přírodě dávají najevo
tím, že hází brouky do
láhve s étherem a napi-
chují motýly na špendlík.
Za krásných dnů přicháze-
ly na horu Rokko velké
zástupy dětí i dospělých
lidí, ozbrojených síťkami
na motýly a torbami. Hledanou kořistí byli živí cvrčci a cikády, které si
odnášeli domů, aby se potěšili jejich zpěvem.

V tu dobu byla právě sezona cikád a skoro na každém stromě koncer-
tovalo jich několik. Lovili je síťkou nebo dlouhým bambusovým prutem,
natřeným na konci lepem. Později přišel čas natsu muši, borového brou-
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ka (Calyptotryphus marmoratus) a suzu muši, zvonečkového brouka
(Homoegryllus japonicus). Všichni lovci byli slavnostně naladěni, proto-
že zde se setkávala lovecká vášeň se zájmem o hudební umění. Ve vago-
nech lanové dráhy, jedoucích dolů do nížiny, ozývalo se pak mnohohla-
sé vrzání chyceného hmyzu, který se nedal umlčeti ani temným vězením
v hedvábném sáčku. Matsu muši zpívali, podle japonské terminologie,
„Čin čin čin-čirorin“, kdežto suzu muši si notovali jednotvárně: „Rin rin
rin rin“. Cikády mají jen prostou vrzavou písničku, ale zato si to vynahra-
dí na síle zvuku.

Později jsme dostali od japonských přátel malého suzu muši v pěkné
klícce z proužků bambusu. Zavěsili jsme ji ve svém autě při stropě a suzu
muši nás obveseloval svědomitě svým cvrkotem. S počátku byl nám spí-
še jen kuriozitou, ale pak jsme i my nalezli zalíbení v jeho zpěvu, který
se nedal přehlušit ani rachotem motoru.

Kdo nemá příležitost vypraviti se sám na lov, může si koupiti takové-
ho zpěváčka u pana muši uri, obchodníka zpívajícím hmyzem, který se
objevuje se svým přenosným stánkem na ulicích velkých měst v pozd-
ních hodinách večerních. Nejčastěji se usazuje ve čtvrtích, které září zá-
plavou světel elegantních čajoven a ve kterých zní zpěvy gejš, jako by i je-
ho zpěváčci byli umělci-bohémové, právem náležející do tohoto prostře-
dí. Ve dne věnuje se pan muši uri lovu zpívajícího hmyzu; ovšem část
jeho skladu pochází z vlastního chovu. Některý hmyz, koncertuje jen
v noci a tak se může kupec přesvědčit, že skutečně kupuje talentovaného
umělce. Ceny jsou různé a kolísají mezi jednou a čtyřmi našimi koruna-
mi. Na japonské poměry je to již značný obnos.

Pan muši uri prodává i klícky na zpívající hmyz. Zde je výběr ještě vět-
ší. Můžeme si koupiti vkusnou, ale jednoduchou klícku z bambusu asi
za čtyřicet haléřů, ale jiné, které zde vidíme, jsou mnohem dražší. Někte-
ré mají podobu člunu nebo vějíře nebo jsou zhotoveny ze vzácných
dřev. Za umělecky provedené klícky pro zpívající hmyz, o málo větší než
krabička od sirek, platí se někdy mnoho set korun. Zpívající hmyz krmí
Japonci obyčejně řízky okurky.

Na rozdíl od mnohých jiných japonských zvyků je tento asi původní
a nikoli přejatý od Číňanů. Zdá se, že vznikl kdysi před tisíci lety. Během
století Japonci věnovali přízeň různým druhům hmyzu, tak jak to móda
diktovala, asi jako u nás přichází střídavě do módy různé rasy psů. V de-
sátém století byl v oblibě zvonečkový brouk, Homoegryllus japonicus.
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Později, když Nara se stala hlavním městem, přišel do módy cvrček
a teprve za období šogunů, které začalo v době naší třicetileté války, pře-
stali být Japonci vybíraví a chovat jen jeden druh.

Někdy nejde Japoncům jen o zpěv, který je spíše prostředkem, než
účelem. Zpěv cikád a jiného hmyzu připomíná jim prý, že je konec léta
a že tedy velká vedra již budou brzo u konce. Horko se tedy stává naslou-
chajícímu Japonci snesitelnějším. Podobný význam mají i zvonečky, za-
věšené pod střechou budov: jejich zvonění oznamuje závan větru a vyvo-
lává proto v obyvatelích domu pocit chladu. U zvonečkového brouka
přistupuje ještě slovní
hříčka, s jakou se u Japon-
ců často setkáme: slovo
suzu muši připomíná jim
suzušii, chladno, a tak prý
asociací myšlenek působí
jeho hlas uprostřed parné-
ho japonského léta do-
jmem příjemného ochla-
zení.

Pěkné počasí netrvalo,
bohužel, dlouho. Bylo vy-
střídáno prudkou bouří
s deštěm. Po několik dnů
jsme nemohli opustiti
dům a nárazy větru byly
tak prudké, že se někdy
zdálo, že se stavení zřítí. Byl to tajfun, který největší prudkostí zasáhl již-
ní cíp Japonska. Nedaleko nás, v předměstí Kobe, zřítilo se několik do-
mů a rozvodněné řeky zatopily celé okolí. I silnice u úpatí hory Rokko
byly tak poškozeny, že se staly nesjízdnými.

Japonsko bývá každoročně postiženo menší nebo větší katastrofou.
Zakrátko byly škody, způsobené tajfunem, opraveny, silnice byly opět
sjízdné a mohli jsme pomýšleti na další cestu.

Naším cílem bylo město Kyoto, nejjaponštější z japonských měst,
kdysi po několik století hlavní město Japonska. Cesta s hory Rokko dolů
dosud nesla stopy zátop a bylo nutno jeti velmi opatrně, zvláště v mís-
tech, kde část silnice byla splavena dolů do propasti. Na štěstí jsme ne-
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potkali na těchto úzkých místech jiný vůz. Cesta do Takarazuky, pou-
hých dvacet pět kilometrů, trvala nám dvě hodiny!

Z Takarazuky do Osa-
ky vede krásná asfaltová
silnice, náležející soukro-
mé společnosti. Za použití
platí vozy jeden yen, tedy
asi 7 Kč. Na křižovatkách
s jinými silnicemi stojí
zřízenci se zelenou vlaj-
kou, aby automobilista
nemusil zmírnit rychlost.
Dole, v nížině, teprve
jsme si uvědomili, jak by-
lo nahoře krásně: zde dole
bylo nepříjemné vlhké
horko.

Osaku jsme již znali z
předešlých výletů a dlou-
ho jsme se tentokráte ne-
zdrželi. Je to veliké město

– má přes dva a půl milionu obyvatel. Je průmyslovým a obchodním
střediskem Japonska. Vedle úzkých uliček s malými dřevěnými domky
má široké, přímočaré moderní třídy, vroubené velkými paláci bank a úřa-
dů. Nápadné jsou ultramoderní budovy japonských deníků, vycházejí-
cích v milionových nákladech. Srdcem obchodní čtvrti je ulice Moto-
mači, vyhrazená pěším a krytá rohožemi, aby chodci byli chráněni před
sluncem nebo nepohodou. Právě okolnost, že sem vozy nesmějí, působí,
že procházka ulicí je nejen zajímavá, ale i velmi příjemná.

Osaka je moderní město a cizinci, který hledá romantiku, poskytuje
jen málo. Hlavní památností je hrad, ale ve skutečnosti je to docela mo-
derní stavba, zbudovaná z betonu na místě, kde kdysi stály zříceniny
zámku šoguna Hideyoši.

Na cestě z Osaky do Kjóta provázel nás náš dobrý přítel, pan Fierlin-
ger a jeho japonský známý. Pěkná silnice vedla po hrázi podle řeky rovi-
nou, kolem políček rýže a četných vesnic. Na některých místech jsou do-
sud patrny stopy zhoubné povodně posledních dnů. Po řece putují četné
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čluny od Kjóta k Osace. Jednou zastavujeme u vesničky, která je malou
yošivarou, shlukem nočních lokálů, které se vystěhovaly z Osaky až sem,
za hranice města, kam až nedosahuje pravomoc osacké policie. Chceme
si ji ofotografovat a náš japonský průvodce chvíli hledá cestu a pak se
omlouvá beze stopy ironie, že je nemůže poznat, protože sem jezdí jen
v noci.

Osada má ráz malého japonského městečka a nápadné jsou jen vý-
kladní skříně s dřevěným mřížovím místo skla, které po setmění se mění
ve výstavní skříně japonských krasavic. Jinde v Japonsku je tento způsob
reklamy většinou již zakázán a je nahrazen fotografiemi dívek za výkla-
dem. Teď, v poledne, je tu ovšem mrtvo. U mostu přes malou říčku je
dlouhá řada tabulek se jmény lidí, kteří přispěli na jeho stavbu.

Na další cestě je silnice přímočará, až na místa, kde stojí v cestě po-
svátné borovice. Japonci mají stromy rádi a borovice zejména, protože
jsou jim symbolem vytrvalosti a věrnosti a tak silnice sosny obchází nebo
se rozdvojuje a skupina stromů zůstává uprostřed.

O něco dále ležela u cesty řada železných stožárů elektrického vedení,
poražených loňským tajfunem. Byly překrouceny a zohýbány, jako by je
byl nějaký obr vzal za vrcholek a kroutil jimi jako stéblem slámy. Při po-
hledu na zničené stožáry ležící na zemi mohli jsme si uvědomit, co zna-
mená řádění takového tajfunu. Kjóto je asi jen čtyřicet kilometrů od Osa-
ky a tak jsme tam dorazili již začátkem odpoledne. Na rozdíl od Osaky je
to klidné města – město starých chrámů a paláců. Doba jeho slávy, kdy
bylo hlavním městem Japonska, tr-
vala od roku 794 do roku 1868. St-
rávili jsme tu delší dobu a náš po-
byt byl tím zajímavější, že jsme se
seznámili prostřednictvím našeho
konsulátu s váženou kjótskou ro-
dinou Šimazu a mohli tak blíže
vniknouti do japonského prostředí,
než by to jinak bylo možno.

Rod Šimazu, který ve svém erbu
(„mon“) má kříž uprostřed kruhu,
je v Japonsku dobře znám. Velké
vážnosti si získal v minulém století,
když přispěl svým vlivem k tomu,
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aby japonský císařský rod se opět domohl moci, kterou po staletí drželi
šogunové, vojevůdci. Rodina Šimazu vlastní několik továren a obchod-
ních podniků. Nynější hlava rodu, pan Genzo Šimazu, založil mimo jiné
i velkou továrnu na akumulátory. Má velký počet vlastních vynálezů
a z bambusu, který kdysi poslal Edisonovi, zhotovil tento vynálezce prv-
ní elektrickou žárovku. Byl to prý zvlášť jemný druh bambusu, rostoucí
v okolí Kjóta. Na pahorku za městem je pomník, připomínající tento epi-
sodu. Později jsme se dobře spřátelili s jeho synem Keizo, který mluvil
slušně anglicky a který se stal naším věrným průvodcem na potulkách, ať

platily japonské přírodě
nebo krásným chrámům
města Kjóta.

Naše první cesta po
příjezdu do Kjóta byla do
domu firmy Šimazu. Jako
skoro všude v Japonsku
narazili jsme na podivné
kontrasty a divné kombi-
nování věcí východních
a západních. Kanceláře
byly zařízeny moderně po
americku, ale u důmysl-
ných počítacích strojů
a u telefonů seděly
graciézní Japonky, obleče-
né v malebném kimonu,
s velikým umělým obi
(pásem). Měl jsem dojem,
že sem nepatří, že to jsou
gejši, jejichž místo je pod
kvetoucími sakurami.

Později nás odvezli do
nového domu, který si
pan Keizo Šimazu vysta-
věl a i zde jsme nalezli
modernu, snoubící se se
starým Japonskem. Byla
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to moderní budova, skoro zámeček, stavěná japonským architektem, kte-
rý žil několik let v Německu. Byla stavěna podle nejmodernějších zásad
evropské architektury, ale domácí pán docela moudře ponechal i japon-
ský zvyk nechati obuv u vchodu do domu a choditi doma bos nebo
v domácích střevících. Jednou jsme při jiné příležitosti nahlédli letmo do
jedné z místností a spatřili jsme pana Genzo Šimazu, hlavu rodiny, jak
leží po japonském způsobu na prošívaných pokrývkách na zemi, s ma-
lou rákosovou podložkou místo polštáře pod hlavou, ale s radiovým při-
jimačem, jak spokojeně poslouchá hudbu na šamisen.

Veliká zahrada podobala se spíše parku. Velkou část zabíral prostorný
palouk, na kterém se prý pořádají pikniky pro zaměstnance továren. Ma-
lý pahorek dal pan Šimazu navézti teprve nedávno, protože chtěl rodině
dáti příležitost k lyžařskému sportu a k tomu účelu považoval za nutné
mít na zahradě kopec.

Na počest našeho příjezdu byla uspořádána podle japonského obyče-
je čajová slavnost čanoju, kterou řídila choť pana Keizo Šimazu.

Slavnostní podávání
čaje podléhá v Japonsku
složitým předpisům. Míst-
nost, ve které je čaj podá-
ván, má mít určité rozmě-
ry, vždy stejné, a hostitel,
který čaj připravuje, má
předepsán každý pohyb.
I hosté mají své povinnos-
ti a mají přesně předepsá-
no, jak mají šálek s čajem
držet a kdy se mají hostite-
le otázat, zdali některý z
předmětů, používaných
k přípravě čaje, je snad za-
jímavý svým stářím nebo zda se k němu váže nějaká historie. Nádobí,
užívané při takové příležitosti, bývá totiž často velmi staré a cenné a bývá
chloubou rodiny. Cizinci připadá to vše přemrštěné a zbytečné, ale Ja-
ponci tvrdí, že to vyvolává v přítomných úplné odloučení od drobných
starostí denního života a jakýsi stav filosofického klidu a povznesené ná-
lady.
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Protože pršelo, nemohla se čajová ceremonie uskutečnit v malé be-
sídce na zahradě, k tomu určené, a musili jsme se uchýlit na verandu do-
mu. Vzhledem k naší nevědomosti a neznalosti všech pravidel byla zkrá-
cena, jen abychom si mohli o ní učiniti dojem – normálně trvá několik
hodin. Sezení na zemi se skříženýma nohama nebo dokonce na patách
bychom také dlouho nevydrželi. Pohled na Japonku, připravující čaj, byl
hezký, protože každý pohyb je nacvičen tak, aby byl co možná ušlechtilý
a graciesní.

Navečer uspořádali nám naši hostitelé večeři v jedné z kiotských ča-
joven, abychom měli příležitost poznati ještě další stránky japonského ži-
vota. U vchodu uvítaly nás dvě klečící usměvavé číšnice hlubokými po-
klonami. Zuli jsme boty a ponechali je u vchodu péči zřízence, který měl
na starosti obuv hostů. Dlouhou úzkou chodbou dostali jsme se do veli-
kého sálu v typicky japonském slohu. Na zemi byly měkké rohožky a ve-
liké polštáře zastupovaly židle. Základním motivem byla ušlechtilá jed-
noduchost. Jedinou ozdobou byl obraz a květiny v tokonomě a krásné,
starobylé psací náčiní v ozdobné krabici. Nad vchodem visela ručně psa-
ná či lépe malovaná čínská báseň. U Japonců má rukopis slavného písaře
stejnou cenu, jako obraz slavného malíře.

Po jedné straně sálu byly odstraněny posuvné stěny, takže místnost
byla otevřena a mohli jsme viděti do zahrady. Bylo to jako pohádka. Ref-
lektor na střeše domu osvětloval zahradu na způsob měsíčního světla, ale
tak, že se pozadí ztrácelo v temnotách a zahrada vypadala jako lesní zá-
koutí. V popředí stála stará, nakřivená borovice podivného tvaru. Kdysi
rostla v horách a její doprava sem do Kjóta stála prý 35.000 našich ko-
run.

Napříč zahradou tekl potůček a jeho břeh byl porostlý hebkým me-
chem. Byl tu můstek v podobě oblouku, kamenné svítilny a pěšiny, tvo-
řené velkými kameny zapuštěnými v půdě.

Japonské zahrady líbí se Evropanům a přece nemůžeme je zplna do-
cenit, protože neznáme jejich symboliky. Někdy japonská zahrada před-
stavuje určitou krajinu nebo symbolizuje řeku s vodopádem či jezero,
přestože nemá vody.

Když jsme si prohlédli zahradu, rozsedli jsme si do půlkruhu na pol-
štářích a sklepnice postavily před každého z nás malý stoleček, asi čtyři
decimetry vysoký. Nebyli jsme zvyklí seděti se skříženýma nohama a ani
evropskému obleku to nesvědčí. Brzo nás nohy bolely a všelijak jsme si
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poposedávali, abychom jim trochu nadlehčili. U japonských žen je to
ještě těžší: ty podle společenských pravidel napolo klečí, napolo si sedí
na patách. Také číšnice pokaždé, když přinesly nějaký chod, usedly si na
paty a hluboko se poklonily.

Podobně jako Číňané, jedí i Japonci pomocí tyčinek a neužívají nožů
a vidliček. Jídlo přichází na stůl již tak upraveno, aby nebylo zapotřebí je
krájet. Každá ruka manipuluje dvěma tyčinkami a je proto zapotřebí dos-
ti cviku, abychom je ovládali. Dalo nám to hodně práce přes to, že jsme
se pilně cvičili cestou parníkem z Austrálie. Dobrý tón ostatně dovoluje,
abychom na příklad při rýži dali nádobu až k ústům, čímž se doprava na
místo určení velmi zjednoduší.

Později nám vyprávěl pan Keizo se špatně zatajeným sebevědomím,
že ve způsobu jídla odráží se i symbolicky povaha národů: Evropané uží-
vají nožů a vidliček, připomínajících zuby a drápy dravých šelem, kdežto
Japonci jedí jako ušlechtilí zpěvaví ptáčci, kteří svoji potravu sezobávají
svým zobáčkem.

Některé chody naší hostiny byly zajímavé. Přinesli nám i syrové ryby,
rozřezané na malé kousky, s omáčkou šoja. Proti očekávání chutnalo to
docela dobře. Při japonské hostině hraje velmi důležitou roli i vzhled po-
krmů; mají být tak upraveny, aby byly pastvou i pro oči. Tak u jedné po-
lévky představuje vajíčko, kryté částečně lístky pažitky, měsíc, pozorova-
ný korunou stromů. Pochutnal jsem si na všech jídlech: snad jsem si na
ně již trochu přivykl během cesty lodí.

K večeři bylo podáváno rýžové víno v malých lahvičkách z porcelá-
nu s úzkým hrdlem. Chutí připomíná trochu na vaječný koňak. Japonci
se naučili také vyráběti docela dobré pivo. Jinak nejběžnějším nápojem
při jídle je zelený japonský čaj, který pijí neslazený. Káva je málo rozšíře-
ná a někdy se podává spíše na způsob limonády: hodně slabá, bez mléka
a studená.

Dík pohostinnému přivítání začal náš pobyt v Kjótu tedy velmi slib-
ně. Do svého hotelu dostali jsme se až pozdě večer, ale druhého dne byli
jsme jako rozlámaní: kdo není od malička zvyklý sedět po celé hodiny
po turecku, jen těžko tomu přivyká.
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KAPITOLA XIX.

VE STAROBYLÉM KJÓTU

Druhý den po příjezdu do Kiota byli jsme pozváni ke svým japon-
ským přátelům, ale tentokráte do starého domu, ve kterém nyní bydlil
bratr pana Keizo. Tento dům nás zajímal mnohem více než jejich moder-
ní vila.

Dům rodu Šimazu byl dobrým příkladem japonského patricijského
obydlí. Z ulice bylo vidět jen nevysokou dřevěnou bránu a teprve když
jsme prošli menší zahradou, viděli jsme vlastní budovu, nevysokou, ale
rozlehlou a stavěnou celou ze dřeva. Uvnitř základním motivem byla
chtěná jednoduchost. Krásy má býti docíleno prostředky co možno pro-
stými a nevtíravými. Nejlepší okrasa je ta, které si povšimne a kterou do-
cení jen znalec. Pýchou domu byly okenní rámy, zhotovené z jediného
kusu dřeva. I zde byly hlavní ozdobou místností staré básně, psané slav-
nými písaři tuší a štětcem. Nad vchodem do jedné místnosti bylo prkno,
jehož hoření kraj tvořil nepravidelnou vlnovku. Naši hostitelé nám vy-
světlili, že představuje symbolicky siluetu hor v okolí Kiota.

V jedné z místností byl krásně vyřezávaný dřevěný rodinný oltář.
Malá figurka představovala děda našeho hostitele, zakladatele slávy a roz-
machu rodiny Šimazu. Před oltářem byly talíře s obětinami: rýží, ovo-
cem a cukrovím. Uctívání předků je hlavním rysem japonského nábožen-
ství.

Oltář byl ozdoben rodinným znakem, tak zvaným mon, který u rodi-
ny Šimazu má podobu kříže uprostřed kruhu. Mon odpovídá poněkud
erbu evropských šlechticů, ale setkáváme se s ním i u prostých lidí a kdo-
koli si může nějaký mon zvolit. Bývá jednoduchý a nejčastěji mívá podo-
bu nějakého geometrického obrazce. Mon japonské říše má podobu šest-
nácticípé chrysantémy. Dříve nosívali bojovníci svůj odznak na brnění;
dnes jej vídáme nejspíše na obřadném kimonu a sice na rukávech a vzadu
na límci. Továrníci opatřují i své výrobky rodinným znakem a majitelé
paroplavebních linek své lodi. Kuchyně domu, který jsme si prohlíželi,
byla ve znamení staré i nové doby, byla moderně zařízena a nescházela
ani elektrická lednička, ale naproti ní byl oltář s kuchyňskými bůžky a na
stěnách visely velké nápisy, vzývající boha ohně.
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Střed domu tvořila malá zahrádka, asi čtyři metry dlouhá a jen metr
široká. Uprostřed byl podlouhlý balvan, který v očích Japonců měl po-
dobu sedící krávy. Je již dlouho v majetku rodiny a je velmi ceněn.

Japonci jsou velkými milovníky kamenů podivných tvarů, ve kterých
Evropan nic zvláštního nevidí. V předměstích Tokia viděli jsme velko-
obchody s takovými kameny, malými i velkými, pro zahrady.

Za domem byla větší zahrada s omšelou kamennou kašnou a velkou
kamennou svítilnou. Byla zde i soška jezevce s velikým bříškem, stojící-
ho na zadních nohách. Je prý velmi stará. Jezevci mají důležitou úlohu v
japonských pohádkách a pověstech. Podle nich jsou povahy zlomyslné
a lstivé. Za temných nocí béřou na sebe podobu člověka a přicházejí do
osad, aby tropili všelijaké neplechy.

V malé místnosti u domu byly podél stěn upevněny pěkné dřevěné
skříňky se starými papírovými lucernami. Každá nesla namalovaný rodin-
ný znak a byla opatřena hákem, aby mohla být pověšena u pasu. Když za
starých dob vycházel pán domu po soumraku, byl provázen svými slu-
žebníky se světly a podle znaku každý již z dálky mohl vidět, kdo se blí-
ží.

V Kiotu jsme zůstali delší dobu. Většinu doby jsme strávili sbíráním
přírodnin v okolí a někdy jsme navštěvovali staré chrámy, na které je
město tak bohato.

Dvakráte jsme měli příležitost navštívit japonskou továrnu. Zběžná
návštěva nestačila, abychom se mohli spolehlivě přesvědčit, zdali posta-
vení dělníků je skutečně tak špatné, jak se tvrdívá, ale alespoň poměr me-
zi zaměstnavateli a dělníky zdál se dobrý. Nikdo neprotestoval, když děl-
níci placení za čas nechali práce a prohlíželi si zvědavě zařízení našeho
vozu. Někteří dělníci, kteří měli svěřenu práci, vyžadující pozornosti,
měli své elektrické ventilátory, aby nebyli obtěžování horkem. Samozřej-
mě to neznamená, že by tomu tak bylo ve všech továrnách.

Jisté je, že platy dělníků jsou velmi nízké. V těchto továrnách měli
muži půl druhého yenu a ženy jeden yen – asi sedm padesát a pět korun
podle tehdejšího kursu. Musíme však vzít v úvahu, že japonský dělník je
mnohem laciněji živ než dělní náš. Až do nedávna bylo na příklad maso
vzácností i u zámožných lidí a jídelní lístek všech společenských vrstev
sestával skoro výhradně z rýže a zeleniny a nanejvýše ještě ryb. Hodně
klame i to, že japonská měna byla hodně devalvována, takže platy vypa-
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dají ještě nižší. Za naší návštěvy bylo možno za dvě koruny dobře se nao-
bědvati.

Je zajímavé, že majitel jedné z továren má svoji rodinnou hrobku ne-
daleko starého kláštera a vedle ní i hrobku pro své zaměstnance.

Pokud jsem mohl pozorovat japonské dělníky, šoféry a i kolegy příro-
dopisce při práci, měl jsem dojem, že se nevyrovnají pracovníkům evrop-
ským. Dovedou pracovat pečlivě a trpělivě a nejlépe se uplatní, mohou-li
kopírovati nějakou předlohu. Japonský pracovník selže obyčejně tam,
kde je zapotřebí samostatného rozhodování, zvláště, je-li nutná ještě du-
chapřítomnost. Tak jednoduchá věc, jako připevnění tabulek s japon-
ským číslem na můj vůz, zaměstnala tři japonské mechaniky větší část
odpoledne a vyžadovala nekonečných porad a konferencí, jak by tabulky
nejlépe upevnili. U nás by je byl přidělal učedník za několik minut. Sko-
ro jsem měl někdy dojem, že Japonci myslí pomaleji než my.

Tyto nedostatky jistě zavinila dlouhá odloučenost Japonska od ostat-
ního světa, když se, ovládáno šoguny-generály, uzavíralo po tři století
hermeticky proti západu. Když pak nastalo období meidži, doba, kdy Ja-
ponsko ochotně přijímalo vše evropské, stalo se spíše napodobitelem,
který často docela bezmyšlenkovitě kopíroval cizí vzory. Četné japonské
výrobky jsou do posledního puntíku přesnou kopií určitého výrobku ev-
ropského nebo amerického. I moderní budovy velikých měst jsou jen ví-
ce méně vkusnou napodobeninou slohů západních a Japoncům se dosud
nepodařilo vytvořiti svůj vlastní styl moderní. Zdá se, že některé obory
průmyslové zůstanou Japoncům více méně vždy uzavřeny a že japonské
továrny nebudou moci vyráběti takové zboží nebo alespoň nikoli v ja-
kosti, která by mohla konkurovat s výrobky evropskými. Japonsko silně
poškodilo náš sklářský průmysl, ale pokud jde o skleněné zboží hodnot-
né, dosud je od nás kupuje. Dovede nejlépe vyrábět zboží tuctové.

Tento rys japonské povahy, která se vyznačuje nedostatkem iniciativy
a schopnosti k samostatnému tvoření, bude jistě hrát velkou roli i v bu-
doucí válce. Japonský voják bude mít úspěch tam, kde bude na místě sle-
pá poslušnost a statečnost, ale špatně se uplatní tam, kde budou na něm
moderní zbraně požadovati samostatné myšlení a duchapřítomnost.

Na japonském řemeslníkovi se dříve často žádalo, aby pracoval třeba
pomalu, ale tak, aby pohled na něj byl estetický. Snad i tento zakořeněný
zvyk vadí v jejich přizpůsobení modernímu tempu v průmyslu. Podob-
ně nepraktické připadá nám i japonské písmo, které je spíše malbou a kte-

212



ré pro svoji složitost je břemenem japonského kulturního života. Japonci
je přijali od Číňanů a protože to je původem písmo obrázkové, má každý
pojem svůj znak. Již žák střední školy musí znáti čtyři až pět tisíc znaků,
z nichž každý má několik výslovností a několik způsobů psaní. Děti te-
dy ve škole tráví většinu času tím, že se učí psaní: ale přes tyto obtíže je
analfabetů málo.

V Japonsku je dosud spolek, který si vzal za úkol zavésti místo těžké-
ho písma latinku, ale zdá se, že nemá naději na úspěch, snad proto, že
kdyby se Japonci přestali učiti svému písmu, ztratili by vše, co až dosud
bylo napsáno a vytištěno. Mimo to mnohá slova v japonštině mají více
významů a podle toho se různě píší, užívá-li se japonského písma. Jsou-li
psána latinkou, píší se ta slova stejně, ať znamenají cokoli a v tomto pří-
padě tedy naše písmo je v nevýhodě.

Vedle písma původně
čínského užívají ještě
dvou abeced: katakany
a hirakany, které jsou sla-
bikové. Užívá se jich na
příklad při vypisování ci-
zích jmen, k vysvětlení
těžších čínských „charak-
terů“ a také v telegrafii.

V obchodě s kancelář-
skými potřebami v Kiotu
jsem měl příležitost vidět
japonský psací stroj. Měl
tři tisíce typů a pomocí
dvou nebo více značek
jednodušších bylo možno
kombinovati ještě znaky další. Psalo se tak, jako u některých psacích stro-
jů staršího typu: písař nařídil páčku nad písmeno, které chtěl napsati
a pak stiskl klapku. Jistě nebylo možno psát rychleji, než obyčejným způ-
sobem, tj. štětcem a tuší, a také jsem v žádné japonské kanceláři takový
stroj neviděl. Jeho cena, asi dva tisíce našich korun, nebyla ostatně nijak
přemrštěná.

Kioto je městem starých chrámů a je ku podivu, že tak šťastně přestá-
lo nesčetná zemětřesení, na které je Japonsko tak bohaté. Prý si japonští
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architekti vypracovali docela zvláštní techniku a dovedli stavěti tak, že
konstrukce chrámová byla jen volně spojena. Při zemětřesení se jednotli-
vé části pohybují, ale stavba se nezřítí. Před požáry, které při zemětřesení
obyčejně vznikly, zachránilo chrámy to, že stojí vždy uprostřed parků,
daleko od ostatních budov.

Všechny chrámy jsou zbudovány ze dřeva a vypadají důstojně se
svým velebným sloupovím a umělou střechou, protaženou při okrajích
do oblouků. Některé jsou budhistické, jiné zase šintoistické, t. j. chrámy
původního náboženství japonského, které uctívá předky a přírodní bož-
stva.

Nejlépe se nám líbil chrám Kiyonizu (Chladná voda), zasvěcený bo-
hyni milosrdenství Kvanon, asi tři sta let starý. Stojí na vysoké stráni nad
předměstím Kiota a pozadí tvoří vysoký vrch, pokrytý lesem. S terasy
chrámu je krásný pohled dolů do údolí. Svatyně skládá se z několika bu-
dov, bran a kaplí. U vchodu je krásná kašna v podobě draka chrlícího
vodu, u kterého zbožní věřící se myjí a vyplachují ústa, než vstoupí do
chrámu. Nedaleko kašny spočívají sandály („geta“) a hůl, zhotovená z
masivního železa a nošená prý před lety zbožným poutníkem, který tak
chtěl ještě zvětšiti zásluhy svého putování. Ve svatyni je velká pokladnice
v podobě bedny se štěrbinovitým otvorem, do kterého věřící házejí své
příspěvky.

Trochu níže je menší svatyně, u které vytéká pramen chladné vody,
podle níž chrám dostal své jméno, třemi oblouky do velké nádržky.
Zbožní věřící stojí ve studené vodě a nechávají na sebe padati miniaturní
vodopád, aby očistili své tělo i duši. Činí tak snad proto, aby si vyprosili
od bohů nějakou milost, snad uzdravení blízkého příbuzného a ani v zi-
mě prý necítí proud ledové vody, který po nich stéká, protože jsou zcela
pohříženi v nábožné rozjímání.

Bohyni Kvanon je zasvěcen také chrám Sandžu – Sangendo, proslulý
tím, že je zde tisíc a jedna socha bohyně slitování. Sochy jsou dřevěné,
pozlacené a stojí jako vojáci ve dvaceti řadách, které se zdají nekonečné.
V postranní chodbě jsou cenné staré sochy, mezi kterými nás nejvíce za-
jímala socha boha tajfunu s velikým vakem, ve kterém přechovává vich-
řici, na zádech. Chrám pochází z třináctého století.

U chrámů, zasvěcených bohyni Inari, byly kamenné sochy lišek. Liška
vystupuje v japonském bájesloví i v pohádkách velmi často. Někdy je
symbolem bohatství a úrody a mezi jejími ctiteli je hojně zastoupen stav
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obchodnický a pak gejši, ale v japonských pohádkách zastupuje často
našeho vlkodlaka a Japonci věří, že členové některých rodin mají schop-
nost přeměňovati se podle libosti v lišku.

U chrámu bohyně Inart ve Fušimi setkali jsme se také s posvátným
koněm, obývajícím jakousi kapličku. Japonští bohové jsou prý milovníky
koní. Před oknem běloušovy stáje byly připraveny misky s ovsem a někte-
ří poutníci krmili koníka a položili pak svědomitě na prázdnou misku pe-
níz. Jiní šli přímo k hlavní svatyni, klaněli se a tleskali a aby si bohyně
určitě povšimla jejich
zbožnosti, zatahali za la-
no, na kterém byl zvon –
vlastně veliká rolnička.

V Kjótu jsme měli pří-
ležitost seznámiti se s ve-
leknězem důležité sekty
„Šin“, která má v Japon-
sku asi osm milionů věří-
cích. Úřad velekněze
a hlavy této sekty je dědič-
nou výsadou rodiny zakla-
datelovy. S mladým hra-
bětem Kochoe Ohtani,
přítelem pana Keizo Šima-
zu, setkali jsme se nikoli v
romantickém prostředí
kláštera, ale docela prozaicky: v biografu. Nebyl to ovšem obyčejný bio-
graf, ale soukromé kino „pana biskupa“, jak ho pan Keizo tituloval, když
mluvil anglicky.

Hrabě Ohtani je mladík třicetiletý, příjemný, skromný a trochu pla-
chý. Dokladem jeho prosté povahy je jeho pýcha, vlastní biograf, který,
až na rozměry, je stavěn úplně podle vzoru skutečného biografu, s číslo-
vanými křesly, reklamami a tištěným programem, který si hrabě Ohtani
sám pečlivě sestavuje. Přístup má ovšem jen několik pozvaných přátel.
Ten večer byl na programu cestopisný film, který velekněz sám natočil
na své cestě Čínou a dva americké filmy vypůjčené.

Nejhezčí bylo, že jsme dostali pozvání, abychom si přišli druhý den
prohlédnouti proslavený chrám sekty, zvaný Higaši Hongvandži, který je
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ohniskem hnutí šin. Druhý den odpoledně dostavili jsme se do paláce
hraběte a provázeni několika kněžími, dostali jsme se po delší pouti ne-

konečnými chodbami do
chrámu, který sice není
příliš starý, ale je přes to
považován za jeden z nej-
krásnějších v Japonsku.
Vysoké sloupy, které ne-
sou klenbu, jsou obrovské
kmeny stromů kejaki (Zel-
kova acuminata) a celý
dřevěný chrám byl prý
zbudován bez použití je-
diného hřebíku. Budova
působí dojmem ušlechtilé
jednoduchosti. Dřevěné

pažení odděluje věřící od míst nejsvětějších a skoro jsem se hanbil a při-
padal si jako vetřelec, když nás vedli na místa, kam neměli přístup zbožní
příslušníci sekty. Otevřeli nám opony oltářů se starými sochami a obrazy
světců a vzácnými dary japonských císařů. Mezi poklady chovají i velká
lana z lidských vlasů. Při stavbě chrámu obávali se stavitelé, že obyčejné
provazy nevydrží tíhu obrovských sloupů a tu jeden z vážených kněží
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poradil, aby zhotovili lana
z vlasů. Ženy věřících vě-
novaly ochotně své vlasy
a provazů se sešlo mno-
hem více, než bylo zapo-
třebí.

Kolem nádvoří před
chrámem jsou seřazeny
různé budovy: zvonice,
obydlí mnichů a veliká če-
kárna, ve které za starých
časů čekala na svého pána
družina šlechtice, který
sem přijel z dálky vykona-
ti svoji pobožnost.

Po prohlídce chrámu
vrátili jsme se opět laby-
rintem chodeb do paláce
hraběte Ohtani a při čaji
jsme vyprávěli o svých
cestách. Pan Keizo dělal
tlumočníka a brzo se vžil
do vyprávění tak, že se ne-
spoléhal na mé údaje, ale
úplně se osamostatnil
a vyprávěl s velkým na-
dšením o našich společ-
ných zájezdech a o lovu
drobné zvířeny na japon-
ském venkově. Nálada by-
la velmi veselá. Na památ-
ku dostali jsme několik
knih náboženského obsahu a pak rýžové koláčky v podobě stylisova-
ných květů chrysantémy, zabalených podle japonského zvyku vkusně do
hedvábného šátečku. Obyčejní smrtelníci musí je v chrámě kupovat
a přinášejí je pak po návratu z pouti jako drahocenný dárek, který je na-
dán nadpřirozenými vlastnostmi a může i hojit nemoci.
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Po čaji jsme se odebrali všichni na nádvoří, kde si velekněz nafilmoval
náš vůz. Příznačné pro japonské poměry bylo, že při tom utvořil skupi-
nu, ve které byli promícháni jeho nejbližší příbuzní s nižším personálem
a služkami – v některém ohledu zdají se Japonci velmi demokratičtí. Do-
volil nám pak, abychom si ho vyfotografovali u vozu s jeho manželkou.
Hraběnka Ohtani, hezká a inteligentně vypadající, je sestra japonské císa-
řovny.

Na zpáteční cestě do města zastavili jsme se v krásném parku Kikoku-
tei, který je proslulou ukázkou starojaponského zahradnického umění.
Neschází v něm ani rozkošný domek pro čajovou ceremonii, předepsané
velikosti; vnitřek vyplní čtyři a půl japonských rohožek (tatami). (Jedna
rohožka je metr široká a dva metry dlouhá.) Na jiném místě je postavena
stavba v podobě malé rozhledny, aby bylo možno na jaře podivovati se
hodně pohodlně kráse kvetoucích třešní.

Jednou jsme jeli s pa-
nem Šimazu na posvát-
nou horu Hiei, která se
vypíná nedaleko Kiota.
Elektrická dráha byla pře-
plněna; bylo to patnácté-
ho, kdy některé závody
dávají svým zaměstnan-
cům volno. Neděli v Ja-
ponsku samozřejmě ne-
světí. Pak jsme pokračova-
li pěšky a lanovkou a na
konec visutou drahou,
která nás dopravila až na
samotný vrcholek hory Ši-
meiga Také, tisíc metrů
nad mořem. Byly zde sta-

ré chrámy ve stínu věkovitých kryptometrií a veliké davy věřících, kteří si
snad ani neuvědomili výhody svého náboženství, které nepozorovatelně
přechází v příjemnou, osvěžující turistiku. Starší poutníci dali se vynést
dvěma muži v nosítkách až k chrámům. Pan Keizo nás poučil, že chud-
ší poutník může si najmouti jen ženu-strkačku: ta má jakousi vypolštářo-
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vanou berlu, kterou opře o záda svého zákazníka a za malý peníz vytlačí
ho až na kopec!

Skupině starých chrámů vládne klášter Tótó, který je pověstný svým
přísným řeholním řádem. Mniši se živí jen rýží a zelenina je jim povole-
na jen někdy, jako velká lahůdka. Ani čaj jim není dovolen a to je pro Ja-
ponce jistě velká zkouška. U všech klášterů to není stejné a mnohé sekty
dovolují svým kněžím a mnichům, aby vstupovali ve stav manželský.

Od klášterů odbočovala silnice k vyhlídce, se které se nám otvíral
krásný pohled hluboko dolů do nížiny a na jezero Biva, obklopené hře-
beny hor. Biva je japonský hudební nástroj, podobný loutně a jezero na
něj upomíná svým tvarem. Je největším japonským jezerem a v dějinách
Japonska se jeho jméno znova a znova opakuje. Svým rázem připomíná
trochu jezera švýcarská.

Mezitím jsme dostali příznivou odpověď na svou žádost, aby nám byl
povolen vstup do starého císařského paláce. Byl domovem císařského ro-
du až do poloviny minulého století a svojí vkusnou jednoduchostí připo-
míná běžná japonská obydlí. Veliké sály jsou téměř bez nábytku a jedi-
nou jejich ozdobou jsou krásné nástěnné malby, na kterých se objevují
tygři, levharti a orli. I zde pokrývají podlahy rohožky z rýžové slámy
a posuvné stěny pohybují se na drážkách. Palác stojí v krásné zahradě,
obehnané vysokými hradbami.

Jinou důležitou památkou stavitelského umění v Kiotu je Stříbrný
pavilon, zbudovaný jedním z šogunů kdysi před pěti sty lety. Chtěl mít
útulek, ve kterém by mohl občas stráviti několik klidných dnů a jeho
úmyslem bylo pokrýt celou budovu vrstvou stříbra. K uskutečnění toho-
to plánu nikdy nedošlo a tak nese zámeček své jméno vlastně neprávem.
Jedna z jeho místností je předchůdcem všech čajových salonků, které by-
ly podle ní zařizovány. Zde po prvé bylo stanoveno pravidlo, že má míti
rozměry odpovídající čtyřem a jedné polovině rohožky.

Na zahradě jsme se mohli podivovat umělým stavbám z písku, jaké
byly kdysi oblíbeny v zahradách japonských šlechticů. Byla tu rozlehlá
plošina z písku, podobná vysokému záhonu, asi patnáct metrů široká
a jeden metr vysoká a zdobená vlnkami. Odráží prý krásně měsíční svět-
lo. Vedle byl komolý kužel z písku, představující v zjednodušené formě
posvátnou horu Fudži.

Nesmím tvrdit, že bychom byli všechen čas v Kiotu věnovali jen ná-
vštěvám chrámů. Někdy pro nás přišel na večer pan Keizo Šimazu, věčně
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přívětivě se usmívající jako japonský Budha a kolega přírodopisec z kiot-
ské university a šli jsme se podívat procházkou do obchodní čtvrti. I zde
je spleť úzkých uliček, ve kterých je chodec bezpečen před automobily,
protože sem nesmí, a ve kterých začíná pravý život v době, kdy naše krá-
my jsou již dávno zavřeny. Procházeli jsme se davem kiotských občanů,
obhlíželi jsme krámy a nakonec jsme obyčejně zapadli do některé z res-
taurací na „suki jaki“. V Japonsku panuje, co se restaurací týče, značná
specializace: jsou úhoří restaurace, a jídelny, ve kterých dostaneme jen
kuřata. My nejraději navštěvovali restaurace, servírující suki jaki, jídlo,
které se nám líbilo nejen proto, že je chutné, ale i proto, že je typicky ja-
ponské.

Oblíbená naše restau-
race měla dvě patra: v
prvním se sedělo po ja-
ponsku na zemi a v dru-
hém po evropsku na žid-
lích. Pan Keizo nectil zvy-
ky svých předků a odmítal
sedět na zemi, že ho pak
bolí nohy a tak jsme musi-
li udělat ústupek a usaditi
se ve druhém patře. Bylo
horko, ale po skleněné
střeše nad námi stékala ne-
ustále voda a chladila ji.
Do stolku, u kterého jsme
usedli, byla zapuštěna
elektrická kamínka, proto-

že hlavní půvab jídla spočívá v tom, že si sami připravujeme plátky ho-
vězího masa, nařezaného tence jako šunka, na velké pánvičce s omáčkou
šoja, různou zeleninou a bambusovými výhonky. Kolem kamínek bylo
akvárium v podobě velkého prstence, aby horko tak nesálalo na hosty. Je
ku podivu, že zlaté rybičky to tak klidně snášely.

První sukijaki je obřad, kterým každý cizinec zahájí svůj pobyt v Ja-
ponsku. Není to však starý obyčej: Japonci bývali skoro vegetariáni. Vz-
nikl prý v dobách, kdy pod vlivem Západu počali si někteří Japonci libo-
vati v požívání masa a rolníci náhodou zjistili, že si mohou na poli při-
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praviti hovězí maso na rozžhavené radlici pluhu, aby se o tom doma ni-
kdo nedověděl.

K sukijaki náleží i por-
celánové lahvičky se saké.
Naši japonští přátelé se ni-
kdy neopili, ale nálada bý-
vala velmi srdečná. Příro-
dopisec vyprávěl příběhy
ze života svého otce, který
byl také známým vědcem
a který se proslavil tím, že
než by nechal uniknouti
dva vzácné hady, se který-
mi se setkal za městem, ra-
ději svlékl kalhoty, svázal
je dole a hady přinesl v
triumfu domů. Bylo to v
době, kdy Japonci nesměle adaptovali jednotlivé části evropského oděvu
a kdy ještě nebyly ustáleny předpisy, jak má být oblečen elegantní muž.

Jednou jsme se vypravili z Kiota do posvátné Nary, která byla kdysi
před dvanácti sty lety hlavním městem Japonska a zároveň kolébkou je-
ho umění a písemnictví. Proplétali jsme se dlouho úzkými uličkami před-
městí a teprve když úzká a prašná cesta počala sledovati zavodňovací
průplav, mohli jsme jeti trochu rychleji. Jeli jsme podél rýžových polí
a plantáží čaje a morušových stromků, dodávajících listí k výživě hed-
vábníků. Trvalo nám dvě hodiny, než jsme ujeli 38 kilometrů z Kiota do
Nary.

Z někdejšího hlavního města zůstalo jen několik krásných chrámů
uprostřed zahrad a parků. Na travnatých prostranstvích popásají se stáda
jelínků, které staletí naučila viděti v člověku přítele a kteří nyní vytrvale
sledují hloučky poutníků v naději, že dostanou nějaký pamlsek. Jednou
denně objeví se mnich s trubkou a hlasitými fanfárami svolává zvěř ke
krmení.

Jeleni posvátné Nary jsou pro cizí turisty hlavní atrakcí, ale pro správu
klášterů stali se v poslední době vážným problémem. Rozmnožili se tak,
že jich je osm set, pastva jim už nestačí a krmení se stává velmi náklad-
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ným. Náboženské zásady vylučují odstřel jelenů a tak prozatím jejich po-
čet povážlivě roste.

V Naře je také největší
socha Budhova, vysoká
šestnáct metrů. Byla ulita
z bronzu již roku 748.
Chrám, ve kterém jest, ne-
dovoluje odstup a tak si
divák neuvědomí veliké
rozměry sochy kamakur-
ské a jeho rysy jsou drsné
a spíše odpuzující. K
chrámu náleží i veliký
zvon, asi pět metrů vyso-
ký, zavěšený v malé bu-
dově u cesty. Místo srdce,
jaké mají naše zvony, je
zde veliká kláda, zavěšená

vodorovně proti zvonu a za malý poplatek smí si zbožný poutník kládu
rozhoupati až narazí o stěnu zvonu, který vydá příjemný, daleko slyšitel-
ný tón.

Trochu výše na stráni je jiný proslulý chrám, zvaný Kasuga, podle ho-
ry, pod kterou leží. Od dřevěných stěn svatyní natřených jasně červeně
odrážejí se dlouhé řady mosazných svítilen, z nichž každá je zasvěcena
jinému božstvu. V okolí chrámu táhne se hotový les kamenných svíti-
len, darovaných zbožnými věřícími. Je jich prý dva tisíce a některé svá-
teční dny hoří ve všech světlo. V polovině října scházejí se sem davy
poutníků, protože v tu dobu jelínkům slavnostně ořezávají parohy. Na
stromech v okolí svatyně visí podlouhlé papírky, které uvázaly pověrčivé
ženy v naději, že bohové je obdaří dětmi.

Zatím co jsme obědvali v hotelu, přišel se nám představiti ředitel
zdejší střední školy s dvěma redaktory. Jeli jsme pak společně do krás-
ných lesů, které pokrývají svahy hory Kasugy a kde, jak nás naši společní-
ci ujišťovali, žijí stáda opic. Japonská opice je vzácné, zajímavé stvoření,
ale marně jsme jezdili po úzkých lesních cestách kolem ušlechtilých
kryptomerií, z nichž některé měly alespoň půl druhého metru v průmě-
ru. Pan ředitel mě znova a znova ujišťoval, že les se hemží opicemi a na
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konec jako doklad mne upozornil, že na mnohých stromech rostou veli-
ké houby choroši, jaké i u nás někdy vidíme na starých stromech: to prý
jsou sedátka, na kterých opice odpočívají po veselém reji v korunách
stromů!

Dojeli jsme do Nary s poslední kapkou benzinu. Rozloučili jsme se s
panem ředitelem a oběma redaktory a nastoupili zpáteční cestu do Kiota.
Byla to nepříjemná cesta přelidněnými osadami a jednou se nám dokon-
ce přihodilo, že jsme v úzké ulici malého města potkali nákladní auto.
Vyžadovalo to velkou práci a couvání, než se nám podařilo dostat se na
širší místo, kde se druhé auto mohlo kolem nás protáhnouti, ale při tom
nám ohnulo blatník a poškodilo štít, visící nad krámem na druhé straně
ulice. Cestování autem Japonskem má stinné stránky!

Jindy jsme si vyjeli do
Udži, malého městečka,
které za starých dob bylo
střediskem pěstování čaje
a obchodu čajem. Dnes
mají větší význam veliké
plantáže u Šizuoky a oko-
lí, ale čaj od Udži má nej-
lepší pověst. Není divu, že
mu zde dokonce postavili
pomník.

Pití čaje je dnes v Ja-
ponsku tak zakořeněno,
že je těžko si představit, že
pití čaje se Japonci naučili
teprve od Číňanů někdy v
osmém století. S pěstová-
ním čaje začali mnohem
později.

Až do Udži jsme se s vozem nedostali: poslední povodeň odnesla
most a tak jsme nechali auto na druhém břehu a přešli do města po pro-
visorní lávce. V Udži připomíná skoro každý dům, že jsme v čajovém
městě: jsou zde obchody čajem, které prodávají sta a sta různých druhů
a krámy, které mají na skladě různé čajové výrobky, jako práškový čaj,
smíchaný s cukrem, cukrátka, vyrobená z čaje, a pečivo, zhotovené ze
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zeleného čaje a rýže. Obyvatelé města měli však od pradávna smysl nejen
pro obchod, ale i pro umění. Údolí, kterým protéká řeka, je proslaveno
svými broučky – světluškami a za městem u řeky stojí památný chrám
Byodo-in, jehož půdorys má představovati posvátného ptáka Fénixe s
roztaženými křídly a ocasem.

Kioto je také středis-
kem japonské filmové vý-
roby, přes to, že některé
ateliery jsou i v Tokiu.
Všechna zdejší studia jsou
malá a jejich zařízení dost
primitivní. Na rozdíl od
Hollywoodu neklade se
důraz na to, aby herci do
nekonečna cvičili své role.
I na výpravě se šetří a zde
snad pomáhá i orientální
divadelní tradice, u které
rozhoduje jen hra herců
a divák se spokojí třeba
výpravou docela primitiv-
ní.

V jednom z filmo-
vých atelierů nám ukazovali i výrobu kreslených grotesek. Celá výroba se
děje v místnosti veliké jako prostřední evropský pokoj. Na stolech byly
rozloženy knihy pro děti, vydané továrnou Mickey Mouse a Silly Symp-
honies a bylo vidět, že podle japonského zvyku si z nich s klidem „vy-
půjčují“. Aby se pochlubili, pozvali nás do promítací místnosti a před-
vedli nám dva ze svých filmů. Byly to kreslené pohádky, ve kterých vy-
stupovaly postavy japonských pověstí společně s kocourem Felixem
a jinými Američany. Obrázky byly po technické stránce dosti dobré,
i když se nevyrovnaly americkým groteskám. Závěr byl tendenčně zabar-
ven: u prvního filmu Monotaró, protějšek Palečka našich pohádek, hr-
dinně a s úspěchem odráží útok válečné lodi, zřejmě americké a obsaze-
né pro Japonce typicky americkými postavami: „gangsterem“ s lehkým
kulometem, boxerem a vyčouhlým námořníkem.
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Druhý kreslený film byl ještě výmluvnější. Na obrázku se prochází ne-
vinné děcko. Pojednou se objevuje v pozadí letadlo a aby nebylo po-
chybnosti, zjevuje se na okamžik vlajka Spojených států. Letadlo vrhá
pumu, zatím co se dítě jen tak zachraňuje útěkem. Puma vybuchne a pod
obrovskou jámou se objevují jakási čísla, udávající asi průbojnost. Pak le-
tí větší letadlo s větší pumou a opět je divák poučen obrazem i slovem,
co pro Japonce může znamenati americké zbrojení. Vypadalo to, jako by
počítali s válkou jako s věcí docela jistou.

Po nějaké době bylo promítání zastaveno a po chvíli se nám přišli s
mnohými poklonami omluvit, že pro nějakou poruchu nemohou nám
druhou polovinu filmu ukázati. Snad přišli k názoru, že se film nehodí
pro oči Evropana.

Japonská filmová výroba jde dvěma cestami. Některé továrny vyrábějí
ubohé napodobeniny amerických filmů, budící dojem karikatury. Jiné se
věnují filmům čistě japonským a volí s oblibou náměty historické. Něk-
teré takové filmy, které jsme viděli, byly velmi hodnotné a jak hra herců,
tak i fotografie byly bezvadné. Mají však malý spád a hodí se proto jen
pro japonské obecenstvo, odchované těžkými klasickými kusy. Sotva by
se asi uplatnily v Evropě nebo dokonce v Americe, kde obecenstvo dává
spíše přednost zábavě lehčí, třebaže nižší úrovně. Japonci budou také
sotva moci vyrábět filmy pro vývoz k nám, protože naši mentalitu chá-
pou stejně těžko, jako my jejich.

Rozdíl v povaze evropského a japonského obecenstva je dobře patr-
ný i u „sumo“, které zde zastupuje řeckořímské zápasy a které by našemu
sportovnímu publiku jistě připadalo trochu zdlouhavé. Zápas se řídí čet-
nými přísnými pravidly a vrozená zdvořilost a jemnost neopouští zápas-
níky ani v rozhodném okamžiku.

Zápasy sumo, které jsme viděli, byly pořádány v předměstí Kiota.
Arénu tvořil veliký stan. U vchodu bylo postaveno vysoké lešení v podo-
bě věže a na vrcholku stál zřízenec, tlukoucí na gong. Ve stanu byla četná
zařízení, odpovídající našim lóžím až na to, že pažení byla zcela nízká
a nebylo židlí, protože diváci seděli po japonsku na zemi. Nám přinesl
zřízenec bez říkání sedátka, protože znal již potřeby cizinců.

Ve stanu byl uprostřed jakýsi pavilon s půdou pokrytou pískem.
Tlusté lano označovalo kruh asi čtyři metry v průměru. Dva zápasníci
oddělili se od skupiny ostatních, postavili se do kruhu a rozhodili trochu
sole, aby zaplašili zlé myšlenky. Pak se skrčili proti sobě a delší dobu če-
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kali, až budou v příslušném duševním rozpoložení. Konečně se chopili
navzájem za pas a jeden druhého vystrčil z kruhu ven. Tím byl zápas vy-
řízen a nastoupila druhá dvojice. Obecenstvo sledovalo zápas s velkým
zájmem a pozorností.

Japonští zápasníci jsou nám směšní svojí tloušťkou, která drobným Ja-
poncům připadá krásnou. Nemusí dodržovati dietu, jako naši sportovci
a mohou píti piva kolik chtějí. Při sumo hraje prý tělesná váha důležitou
roli, takže tloušťka je prý docela na místě. Podle staré tradice nosí zápas-
níci dlouhé vlasy, uvázané na temeni hlavy do uzlu.

Zápas sumo je výsadou profesionálních zápasníků. Zato šermování
bambusovou tyčí je zavedeno na všech japonských středních školách. Žá-
ci jsou při tom chráněni drátěnou maskou, rukavicemi a jakýmsi prošíva-
ným krunýřem.

Kioto, kulturní středisko Japonska, je proslaveno ještě po jedné strán-
ce: má slavnou školu gejš ve čtvrti Gion.

Slovo gejša se u nás obyčejně chápe ve špatném slova smyslu. Je to
umělkyně, která na banketech a o slavnostech baví hosty zpěvem, hud-
bou na „šamisen“ nebo recitací básní. Musí proto po dlouhá léta studo-
vat a učit se svému povolání. Ovšem podobně, jako mnohé západní
umělkyně, má i gejša často liberálnější názory, než průměrná japonská
žena. Obyčejně ji najímá podnikatel od rodičů za částku, která se řídí její
krásou.

Zámožný Japonec, který chce pohostiti své přátele, zve je jen zřídka
do svého domu. Obyčejně uspořádá banket v lepší restauraci, v odděle-
né místnosti, a tam zve i gejši, aby zpěvem, tancem nebo jen vtipnou
konversací bavily hosty. Pozvání se stejně jen vyjímečně vztahuje i na
manželky. Honoráře gejš, zvláště těch, které mají dobré jméno, bývají
hodně vysoké a takový večer snadno může stát i několik tisíc.

Jeden z našich japonských přátel zavedl nás jednou do domu gejš ve
čtvrti Gion. Připomněl nám pro jistotu, že tam chodíval jen za svobod-
na, před lety, ale uvítání bylo takového rázu, že bylo ihned zřejmo, že
jde o stálého hosta. Šli jsme nahoru, do druhého patra a usadili jsme se
ve velké typicky japonské místnosti, s polštáři místo židlí kolem nizouč-
kého stolu. Po jedné straně byly posuvné stěny odsunuty, takže bylo vi-
děti do zahrady. Byl právě svátek „tsukumi“, den, kdy podle názoru Ja-
ponců je měsíc nějkrásnější v celém roce a kdy davy krásymilovných Ja-
ponců spěchají ven, aby se mu obdivovali. U okna stál podnos s
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obětinami měsíci: byla zde na miskách rýže, cukroví a ve váze kytice trá-
vy (Misacanthus sinensis), kterou si Japonci měsíc zpola zakrývají, aby
při dívání na něj měli pěkné popředí.

Chvíli jsme čekali a popíjeli saké a pak se objevily čtyři mladé dívky,
vlastně děvčátka, oblečená v krásná kimona pestrých barev. Nejmladší z
nich bylo třináct let. Kimono průměrné Japonky, zvláště je-li vdána, bývá
prostých, diskretních barev, ale výsadou gejš je oděv, který dovede sladit
pestré barvy a dobrý japonský vkus. Škoda, že jsme se s nimi nemohli
dohovořit.

Jedna z nich hrála na šamisen a druhé tančily. Předvedli nám Tokio
Ondo a Třešňový tanec, který obyčejně tančí pod kvetoucími „sakura-
mi“. Ve svých překrásných kimonech, s velkým „obi“, pasem z brokátu s
širokým uzlem vzadu, vypadaly jako pestří motýlkové, vznášející se ko-
lem květů.
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KAPITOLA XX.

CESTA DO TOKIA

Dne 21. září opustili jsme Kioto a vydali se na další cestu Japonskem.
Jakmile se v Japonsku vzdálíme od velikých měst, není cestování autem
velkým požitkem. Se špatnou silnicí se automobilista smíří, ale v Japon-
sku mají cesty mimo to ještě velkou nevýhodu nedostatečné šířky. Vznik-
ly v dobách, kdy chudí lidé cestovali pěšky a zámožní byli nošeni na no-
sítkách. Dnes je rozšiřování silnic velmi obtížné, protože země je hustě
zalidněna a vykupování pozemků drahé.

V Japonsku je na poměrně malé prostoře stěsnáno na sedmdesát mili-
onů obyvatel. Ostrovy jsou částečně vyplněny vysokými, strmými hora-
mi a odečteme-li půdu k obývání a obdělávání nevhodnou, přijdeme k
závěru, že Japonsko má hustotu obyvatel dvakrát větší, než přelidněná
Belgie. Bída obyvatelstva by byla mnohem větší, nebýt okolnosti, že k
uživení rodiny stačí mnohem menší políčko rýže, než na příklad žita.

Celý první den jsme jeli vlastně osadou a jen výjimečně měli jsme ně-
kdy několik set metrů otevřené krajiny a rýžových polí. Cesta, vlastně uli-
ce, byla velmi úzká: někdy bylo možno opatrně se vyhnouti, když jsme
potkali jiné auto, ale často musil jeden z nás zacouvati na nejbližší křižo-
vatku, aby druhý mohl přejeti. Vzpomínám si na jeden případ, kdy jsem
byl nucen se svým velikým vozem couvat asi sto metrů po klikaté cestič-
ce, sotva širší než auto, abych mohl zajet na dvůr malého statku. Koneč-
ně se mi to podařilo a nákladní auto, se kterým jsme se setkal, mohlo pře-
jeti. Když jsme pokračovali v cestě a dostali se opět na místo prvního set-
kání, objevilo se jiné nákladní auto! Na štěstí se rozhodl jeho řidič, že
zacouvá na širší místo.

Cizinci je z počátku divné, proč japonský řidič má vždy ještě pomoc-
níka, ale ten je za takových okolností neocenitelný, protože pak vystoupí
a diriguje svého kolegu při couvání do úzkých uliček.

Za těchto okolností je velkou úlevou zdvořilé, uhlazené chování ja-
ponských řidičů. V Evropě by se to jistě neobešlo bez hádek a výměny
názorů o tom, kdo má ustoupit; zde se to vyřídí vždy hladce a bez křiku,
po vzájemné dohodě.

Na japonské silnici je málo osobních aut. Je málo zámožných lidí
a kromě toho automobilový výlet není ničím příjemným. Skoro všechna
osobní auta, se kterými se v Japonsku setkáme, slouží jako taxíky ve vel-
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kých městech. Dík lacinému benzinu a levné lidské práci mají sazby pro-
ti našim skoro poloviční a již proto je tak málo soukromých vozů. Spíše
se setkáme s nákladními auty; nejhojnějším motorovým vozidlem na ja-
ponské silnici jsou tříkolky toho druhu, který v přední polovině vypadá
jako motocykl, ale vzadu má dvě kola a malou nákladní karoserii. Mají
malou spotřebu benzinu a také se spíše mohou vyhnouti.

Oblíbená jsou v Ja-
ponsku kola, táhnoucí za
sebou lehký dvoukolový
vozík. Užívají jich i rolníci
na dopravu své sklizně.
Vozy, tažené koni nebo
voli, jsou na štěstí malé
a úzké, takže je obyčejně
možno předjeti. V někte-
rých krajinách nosí voli
místo podkov jakési san-
dály ze slámy.

Náš řidič, naříkající na
pražské obecenstvo, měl
by stráviti několik dní v
japonském venkovském
městečku. Ulice nemají
chodníků pro pěší a většina obyvatel, zdá se, tráví všechen svůj čas v
jízdní dráze. V Japonsku se každým rokem narodí přes milion dětiček
a utrápenému šoférovi se někdy zdá, že se všechna sešla právě zde. Je vy-
loučeno jet mnohem rychleji, než krokem. Lidé se dívají na auto se sym-
patickým úsměvem a při tom lezou přímo pod vůz. Aspoň každých sto
metrů stojí uprostřed úzké ulice kolo a pak stačí počkati chvíli, až majitel
vyřídí své záležitosti a odjede. Upadne-li na takové ulici koník nebo má-li
jiné auto nějaký defekt, prodlouží se čekání na neurčitou dobu.

Jinou obtíží, se kterou cizí automobilista zápasí, je řeč. Na venkově
nemůžeme počítati s tím, že se dorozumíme anglicky. Znalost angličtiny
není více rozšířena než v českých vesničkách a mnohý Japonec se učí
svědomitě z knihy, ale protože se nikdy nesetkal s Evropanem, má tako-
vou výslovnost, že se s Angličanem pak nedorozumí. Naše skrovné zna-
losti japonštiny stačily, abychom porozuměli stručným pokynům o ces-
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tě, ale tabulky na křižovatkách byly pro nás obyčejně kamenem úrazu. Je
těžko hledati japonské (vlastně čínské) ideografy na mapě, protože jsou
velmi složité a také nevíme, zda-li na tabulce je jméno města, nějaký zá-
kaz nebo reklama. Jednou po velkém studiu nás poučil Japonec, mluvící
anglicky, že nápis na tabulce u křižovatky je báseň, která praví: „Půjdete-
li po této cestě až přijdete k lesu, uslyšíte krásný hlas kukačky.“

V malých městech
a na venkově budili jsme
všude velký zájem. V Ja-
ponsku žije jen šest tisíc
bělochů, ale ti bydlí téměř
všichni v několika největ-
ších městech a mondén-
ních letoviskách. Proto
tvoříval se kolem nás brzy
zástup zvědavců a matky
přiváděly své děti, aby se
podívaly na skutečné Ev-
ropany. Vždy se k nám
ostatně chovali ochotně
a přívětivě. Několikrát se
nám stalo, že nám japon-
ští řidiči pomáhali při

montování pneumatiky, ale nikdy nepřijali spropitné. O Československu
ví skoro každý něco a vzdělání zdá se být i v odlehlých venkovských
okresech na vysokém stupni.

Cestou jsme se stravovali ve venkovských hotelech, které jsou zároveň
restauracemi. Bývají velmi čisté. Kterýkoli hostinský pokoj v horním pat-
ře se přemění lehce v malou jídelnu, protože není nábytku a „futony“,
na kterých se spí, jsou přes den uklizeny. Číšnice přinese jen malinký sto-
leček a skříňku, obsahující vše potřebné. Základem oběda je ovšem rýže,
kterou přinese ve velké dřevěné bečce. Co se masa týče, bývají nejčastěji
na jídelním lístku různé druhy ryb. Vybírat jsme si mnoho nemohli: na
to naše znalost japonštiny nestačila!

Naše cesta vedla s počátku kolem jezera Biwa. Místy byla v takovém
stavu, že se podobala čerstvě zoranému poli. Z přírody jsme viděli jen
málo; je zde příliš mnoho lidí, aby ještě bylo místo pro zvířata. Nápadný
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byl nám veliký počet luňáků a jiných dravých ptáků. Snad proto chovají
vesničané svoji drůbež ve velkých klecích, místo aby ji nechali pobíhat
volně.

Jednou vedla cesta podjezdem pod tratí, ale náš vůz byl příliš vysoký
a tak jsme byli nuceni udělat velikou okliku, až jsme se konečně po neko-
nečném vyptávání a bloudění opět dostali na silnici.

První den pozdě večer
jsme dojeli do města Gifu
u řeky Nagaragavy. Je pro-
slulé zajímavým rybolo-
vem pomocí krotkých
kormoránů a tak jsme si
po večeři najali loďku a je-
li proti proudu řeky.

Člun, kterým jsme jeli,
byl poměrně velká loď se
stříškou, vyložená čistými
rohožkami, jaké bývají
v japonských domácnos-
tech. Také do takových
člunů vstupují Japonci bo-
si, takže dno zůstane čisté
a my si můžeme bez oba-
vy sednouti na zem. Na okraji stříšky houpaly se pestrobarevné lampio-
ny.

Nějakou dobu veslovali naši veslaři proti proudu. Pak se dostali k měl-
čině a zde vlekli člun podle břehu. V dálce jsme viděli řady světel a když
jsme se přiblížili, rozeznali jsme četné čluny s výletníky, kteří u mělčiny
očekávali příchod rybářů. Zelené a červené lampiony vypadaly z dálky
jako řady bludiček, vznášejících se nad hladinou řeky. Zblízka vypadala
skupina člunů velmi malebně a pestrá kimona japonských dam zářila ve
světle svítilen jako veliké květy.

Bylo třeba ještě dlouho čekat, ale japonští turisté neměli dlouhou
chvíli. Bavili se hlasitě a pojídali z přinesených zásob. Obchodník ohňo-
strojem objížděl zákazníky v malém člunku a dělal dobré obchody. Čer-
vené a zelené rakety lítaly jedna za druhou k nebesům, vířící ohnivá kola
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zrcadlila se ve vodě řeky a po hladině poskakovaly s hlasitými výbuchy
veliké prskavky. Brzo byl vzduch naplněn štiplavým kouřem.

Po desáté hodině objevila se nad obzorem zář ohňů rychle se blíží-
cích a po chvíli vynořil se za záhybem řeky první člun rybářů, pak druhý,
třetí a konečně i řada ostatních. Ve velkém železném koši, zavěšeném na
přídi lodí, hořely dřevěné špalky a v záři plamenů jsme mohli rozeznat
malebné postavy rybářů a hejna kormoránů, podobných černým
kachnám, prohánějící se ve vodě. Za chvíli dorazili k nám a nyní zvedly
i čluny výletníků kotvy a připojily se k jednotlivým lodím rybářů, unáše-
ným proudem.

Také naše loď se přidala k ostatním a sledovala jeden z rybářských
člunů na jeho cestě ke Gifu. Měli jsme dobrou příležitost pozorovat ry-
báře při práci. V každém člunu je posádka deseti mužů. Nedaleko přídě
stojí vůdce, oděný v historický šat se slaměnou suknicí. V jeho ruce sbí-
há se tucet provázků, na kterých jsou kormoráni uvázáni a je zapotřebí
velké zručnosti a dlouholetého cviku, aby se při neustálém potápění kor-
moránů jednotlivé provázky nezapletly. Rybář stále sleduje kormorány
pohledem a provázky přehazuje a rovná. Jeho pomocník, který ještě ne-
má té zručnosti, má svěřeno jen pět kormoránů. Jeho místo je asi upro-
střed lodi.

Ostatní rybáři mají své místo na zádi člunu. Zde sedí na okraji kormo-
ráni, kteří mají právo odpočívati nebo kteří ještě nejsou zcela krotcí
a teprve se zaučují. Na samém konci člunu stojí kormidelník, který řídí
běh člunu, unášeného silným proudem.

Nás zajímali nejvíce kormoráni. Světlo pochodně přilákalo hejna ja-
ponských pstruhů a občas se některý z ptáků ponořil, aby se po chvíli
objevil s rybou. Nebyla-li příliš velká, zmizela zatím ve voleti kormorá-
na, který byl příliš zabrán lovem, aby myslil na jídlo. Vůdce pozoruje
bystře své chráněnce a neustále je pobízí k čilejší práci tichým voláním.
Když pozoruje, že některý učinil dobrý lov, vtáhne jej k sobě do člunu,
kde přinutí chudáka kormorána, aby vyložil obsah svého volete. Pak se
smí vrátiti do vody, aby pokračoval v lovu. Obyčejně mají kormoráni na
krku těsný kroužek, který jim brání, aby nemohli rybu spolknout.

Všichni tito kormoráni byli chyceni jako dospělí ptáci. Mají svá oblí-
bená skaliska, na která se uchylují po lovu, aby si odpočinuli a osušili svá
křídla. Lovci zde líčí vějičky, namazané lepem a zmocní se pak kormorá-
nů, neschopných letu.
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Po nějaké době dospěly čluny rybářů a lodice výletníků až k městeč-
ku Gifu. Zde lov skončil, rybáři seřadili na mělčině své čluny do velkého
kruhu a počali tříditi svoji kořist podle velikosti a druhu do připravených
ošatek, na kterých se ryby zasílají na trh. Úlovek byl velmi bohatý. Pstru-
hovitá ryba „áju“ s výtečným masem převládala; byly tu však i okouni
a ryby větší.

Mezitím vyskákali si kormoráni, ve vědomí dobře vykonané povin-
nosti, na okraje člunů. Každý má své oblíbené místo a zasedne-li mu je ji-
ný, bývá z toho rvačka, kterou musí rozsoudit některý z rybářů. Později
byly přineseny veliké košíky a do každého byl posazen jeden kormorán.
Každý rybář vzal na ramena dlouhou tyč a na každý konec pověsil po ko-
šíku. Tak putoval se svými opeřenými pomocníky k domovu, kde se
všem, lidem i ptákům, dostane zasloužené večeře a odpočinku.

Následujícího dne jsme
dorazili po cestě, která by-
la bez zvláštních příhod,
do města Nagoya. Je prů-
myslovým a obchodním
střediskem středního Ja-
ponska a dnes má již přes
milion obyvatel. V dřívěj-
ších dobách měly sličné
Nagoyanky pověst velké
dovednosti pokud se týče
klasických tanců, obřadné-
ho rovnání kytic a podává-
ní čaje. V dnešních do-
bách působí Nagoya dojmem města, které otevřelo své brány dokořán
evropské civilizaci, ale nedovede ji dobře strávit. Nová radnice svou vý-
stavností hlásá bohatství města, ale její sloh je poněkud neurčitý: hlavní
budova vypadá jako veliká továrna, vybíhající v benátský Campanile. Je-
jí vrcholek připomíná zase sloh nagoyského hradu.

Hrad města Nagoya je jedním ze tří slavných japonských zámků. Ne-
bylo jich nikdy mnoho, protože Japonsko se nemusilo obávati vpádu ne-
přátel, před kterými je chránilo moře, a poznalo hlavně jen občanské vál-
ky. Byl vystavěn roku 1610 a je překrásný. Na rozdíl od evropských tvrzí
působí dojmem lehkosti – snad proto, že okraje střech jsou elegantně

233

Hrad v Nagoya.



prohnuty. Je obehnán hradbami a pevnostním příkopem, naplněným vo-
dou, který pro svoji mohutnost působí spíše dojmem velké řeky.

Hrad je viditelný již z dálky, blížíme-li se Nagoyi; svítí-li slunce, mů-
žeme se podivovat velikým pozlaceným delfínům na střeše hradu. Jsou
tři metry vysocí a s jejich podobou se setkáváme na některých japon-
ských známkách.

Další cesta byla velmi příjemná. Silnice byla lepší a kraj nebyl tak pře-
lidněn, takže jsme občas jeli i mimo osadu. Jednou jsme potkali nábo-
ženský průvod: čtyři obrovské vozy, končící nahoře jakousi věžičkou.
Uvnitř byl oltář. Vozy táhl zástup mladých hochů, oblečených v pestrý
historický oděv. Někteří měli na hlavě uvázány podle starého obyčeje šát-
ky, ale jiní zas měli evropské čepice a klobouky, což silně kazilo celkový
dojem.

Později jsme odbočili s hlavní cesty na vedlejší, abychom se dostali k
moři. Bylo požitkem opět jednou jeti hornatou, řídce osídlenou kraji-
nou. Dobrá silnice stoupala jen mírně a nejvyšší bod překonávala tune-
lem půl kilometru dlouhým. Na druhé straně jsme viděli již v dálce níži-
nu, moře a osadu Kamagori, do které jsme měli namířeno.

Naše návštěva platila posvátnému ostrovu Takašimu u Kamagori.
Ostrůvek má podobu malé homole, vystupující z moře a je pokryt krás-
ným hustým lesem. S nedalekým břehem je spojen mostem, který přes
svůj moderní ráz nepůsobí nikterak rušivě. Schodiště, vroubené kamen-
nými lampami, vede ke skupině svatyní a oltářů na návrší. V době naší
návštěvy byl ostrov opuštěn až na několik kněží, ale ve sváteční dny
hemží se asi davy věřících. Nedaleko hlavní svatyně byla veliká kašna
a naproti ní velký kotel, zapuštěný v kamnech: asi zde dostávají poutníci
horkou vodu na čaj. Trochu dále byl dřevěný pavilonek sloužící za roz-
hlednu a z něho otevíral se krásný pohled na zátoku Mikava a hladinu
moře brázděnou četnými plachetnicemi a parníčky. Tu a tam byly v
mělkém moři pasti na ryby v podobě dlouhých rovnoběžných plotů, ja-
ké jsme viděli již předtím v Austrálii.

Městečko Kamagori samo má ráz výletního místa, jako všechny osady
v Japonsku v okolí slavných chrámů. U velkého hotelu byly klece s opi-
cemi a jeřáby a dole, u břehu, byla řada krámů s různými drobnůstkami
a památkami na Takašimu. Trochu dále byl rybníček s kamenným ná-
břežím a pohodlnými sedátky pro rybáře. Byl to jeden z japonských ryb-
níků pro ctitele rybářského sportu: bývají dobře osazeny různými druhy
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ryb a šťastnému lovci je při odchodu jeho úlovek zvážen a pak zaplatí
majiteli podle váhy.

Po dvou dnech jsme opustili Kamagori a jeli dále po silnici, která čas-
to vedla podle moře. Rybářské lodice vypadají velmi romanticky a ma-
lebně, ale u jedné, která odpočívá vytažena na břehu, zjišťujeme, že je
opatřena prozaickým ben-
zinovým motorem. I roz-
tomilé dřevěné domečky
ve vesnicích mají pečeť ci-
vilizace a pokroku v po-
době hasicího přístroje,
upevněného u vchodu.

Dlouhé řady morušo-
vých stromů připomínají,
že hedvábí je nejdůležitější
položkou japonského vý-
vozu. Většinu kupují Spo-
jené státy. Asi desetina ob-
dělávatelné půdy Japonska
je osázena morušemi, aby housenky hedvábníka měly dost potravy. Té-
měř polovina rolníků se zaměstnává chovem bource morušového, vedle
pěstování rýže; ovšem všechna práce padá na bedra ženy a dětí, zatím co
muž se věnuje práci na rýžovém poli. V poslední době trpí hedvábnictví
konkurencí hedvábí umělého.

Městečka, kterými nyní projíždíme, zdají se být nedotčena západní ci-
vilizací. Zde již není žen oblečených v evropský šat a mnohé z nich nosí
složité starojaponské účesy, zatím co v Tokiu vládne již vítězné „mika-
do“. Lidé na nás hledí vyjeveně, asi jako by se u nás dívali v malé vesnič-
ce na náhle objevivší se Habešany.

Před Šizuokou počíná krásná hornatá krajina. Několikrát stoupá cesta
vysoko do kopců a projíždí nejvyšším hřebenem dlouhým tunelem. Tu
a tam na svazích jsou čajové plantáže, vypadající jako veliký park s rov-
noběžnými řadami uměle zastříhaných živých plotů. Počasí se stále zhor-
šuje a vytrvalý déšť přechází v prudký liják, který trvá celé hodiny. Lidé,
které potkáváme, mají japonské pláště do deště z rýžové slámy, takže vy-
padají jako putující snopy, ze kterých dole vyčnívají dvě nohy. Pozdě v
noci přijíždíme v dešti do Šizuoky. Je tu dobrý hotel, ve kterém trávíme
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noc. Je rozdělen na dvě poloviny, japonskou a evropskou, ale podle kni-
hy cizinců zjišťujeme, že poslední Evropan zde byl před měsícem. Může-
me z toho usoudit, jak vzácným je zde cizinec mimo největší města.

Příštího dne jsme měli jet kolem posvátné hory Japonska, Fudži, ale
nevlídné počasí nás stále ještě provázelo. Déšť a hustá mračna bránily v
rozhledu. V městě Numazu jsme měli delší řízení se strážníkem, který
chtěl vědět, proč nemáme na kolách chrániče, které předpisuje japonský
zákon, aby byl lid chráněn před postříkáním. Přes to, že jeho posuňky
byly dostatečně výmluvné, kryli jsme se za nedostatečnými vědomostmi
japonského jazyka a když strážník si konečně uvědomil, že s námi není
řeč, propustil nás mrzutě a my mohli jeti dále.

Za Numazu se počasí trochu zlepšilo a déšť pomalu přestával. Pojed-
nou se roztrhla mračna a na obzoru se vynořila krásná Fudži San, vysoká
hora tvaru pravidelného kužele.

Hora Fudži je 3778 metrů vysoká a tedy nejvyšší horou Japonska. Za
krásného počasí je daleko viditelná a je tak ideálním cílem zbožných
poutníků. Většinu roku je její vrcholek pokryt sněhem a proto bývá nav-
štěvována poutníky jen v červenci a v srpnu. Je to sopka, která byla na-
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posledy činná ve čtrnác-
tém století.

Jen na malou chvíli
ukázala nám Fudži San
svoji tvář; pak se opět za-
halila v mraky. I tak jsme
mohli mluviti o štěstí, pro-
tože se někdy po celé týd-
ny skrývá v mlhách. Naši
japonští přátelé nám vy-
kládali, že je to šťastné
znamení, jestliže se nám
hora na chvíli ukázala. Pro
nejbližší dobu měli jsme
však štěstí jen velmi málo, protože jsme projeli krásnou horskou krajinou
dále na sever za hustého deště a k jezeru Ašinoko jsme přijeli za tak
husté mlhy, že jsme z krásné horské scenerie neviděli nic. Nemělo smys-
lu zastavovati se a tak jsme dojeli až do Mianošity, střediska turistického
ruchu zdejší krajiny. Scenerie v jeho okolí připomíná trochu naše Tatry.

Příštího dne jsme marně čekali v Mianošitě na zlepšení počasí. Celý
den lily se z nebe proudy vody a pokud se místní obyvatelstvo odvažo-
valo na ulici, oblékalo bizarní „pláště“ podobné otýpkám slámy a dřevě-
né sandály s vysokými špalíčky, podobné skoro chůdám. Byly skoro lep-
ší než naše přezuvky, do kterých horem tekla voda, protože uličky města
se změnily v horské bystřiny. Alespoň jsme si prohlédli největší zdejší
zajímavost: kohouta vzácné rasy, která se vyznačuje ohonem rekordní
délky.

Majitelem tohoto vzácného ptáka byl obchodník starožitnostmi, kte-
rému zřejmě sloužil jako vnadidlo na hosty. Kohout byl bílé barvy a ně-
která jeho ocasní péra byla skoro šest metrů dlouhá. Obýval malou klec,
zavěšenou vysoko na stěně, s mřížkou místo podlahy, takže ocasní péra
mohla splývati dolů na zem. Každé ráno jej pustí z klece, aby se trochu
proběhl, ale prý ani o to moc nestojí a rád pospíchá nazpět domů. při
procházce chodí majitel za ním a drží mu jeho drahocenný ohon do vý-
še, aby se mu nepomačkal. Majitel cenil si svého vzácného kohouta na
dvacet tisíc našich korun. Slepice má ocas jen asi dvacet centimetrů dlou-
hý.

237

Fudži San u Numazu.



Teprve třetího dne, na další cestě do Tokia, počalo se počasí lepšit.
Chvílemi se jasnilo a ve vesničkách pobíhala celá hejna chlapečků se síť-
kami na bambusových prutech; lovili vážky, které se vznášely nad kaluži-
nami u cesty. Lov šídel a vážek je oblíbeným sportem japonské mládeže
a matka, které zemřel syn, těší se klamnou představou, že její dítě odešlo
někam chytati vážky.

Dole, v údolí, pozoro-
vali jsme následky neustá-
lých dešťů. V okolí řek
jsme viděli zatopené osady
a selská stavení, vyčnívající
jen střechami nad kalnou
hladinu řeky. Místy zato-
pila vystouplá voda i silni-
ci a náš vůz projížděl s
velkým šploucháním
a stříkáním. Marně jsme
čekali, kdy se silnice zlep-
ší: byla tak špatná, že jsme
byli nuceni jeti na rovině

na dvojku, abychom mohli hluboké díry projížděti co nejpomaleji. Tepr-
ve zcela blízko Tokia začala vzorná betonová silnice.

Yokohamu, která je vlastně přístavem Tokia, projeli jsme bez zastáv-
ky. Je to moderní město: co zde bylo starého, vzalo za své při velkém ze-
mětřesení roku 1923. Po levé straně míjíme krásné moderní nádraží, za-
tím co po pravici vidíme v dálce komíny a stožáry kotvících lodí.

Silnice z Yokohamy do Tokia je ve skutečnosti živou ulicí, vroube-
nou dvěma nekonečnými řadami drobných krámků. Je však široká a pří-
močará a tak se dostáváme přes silný provoz v krátké době bez dalších
příhod do Tokia, hlavního města Japonska.
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KAPITOLA XXI.

POSLEDNÍ DNY V JAPONSKU

Po dlouhá staletí bylo Tokio malým městečkem. Koncem šestnáctého
století vládl zde Tokugawa Yeyasu. S počátku panoval jen nad okolními
okresy, ale pak se stal šogunem, vládcem celého Japonska a tak se stalo
Tokio hlavním městem celé země. Tehdy se ovšem nazývalo Yedo.

Šogunové si nebyli příliš jisti svojí vládnou a proto nutili šlechtické
rody, aby alespoň část doby bydlily v hlavním městě, kde je mohli míti
spíše pod dozorem. Následkem toho nabývalo Yedo rychle důležitosti.
Když byla roku 1868 zlomena moc šogunů, rozhodl císař Meiji, že Yedo
zůstane hlavním městem. Dal mu však jiné jméno: Tokio, „Východní
hlavní město“.

Tokio je se svými pěti a půl miliony obyvatel třetím městem světa co
do velikosti. Ve středu je elegantní obchodní čtvrť s domy moderních
slohů a na jeho okraji táhnou se předměstí s nekonečnými ulicemi drob-
ných domků a krámků. Velké zemětřesení zničilo téměř vše, co bylo sta-
ré a zajímavé, a cestovatel, který z Japonska poznal jen hlavní město, od-
nese si velmi zkreslený dojem.

Srdcem Tokia je Ginza, ulice elegantních krámů a moderních restau-
rací. Pozdě večer je tu nejživěji. Obchody jsou dlouho otevřeny a průčelí
domů svítí do dálky pestrými neonovými reklamami. Podél chodníků se
objeví při setmění boudy, připomínající naše venkovské trhy. Jsou to
noční krámy, ve kterých se prodávají pěkné starožitnosti i moderní laciný
brak, obrazy, knihy a v některých i zmije, sušené nebo naložené do lihu,
na výrobu osvědčeného léku k posílení krve.

Restaurace na Ginze vypadají příliš moderně, aby byly zajímavé. I zde
panuje specializace; do některých se chodí na úhoře nebo na „sukijaki“
a některé jsou proslaveny kuchařským uměním, zvaným „tempura“: ku-
chař smaží ryby a raky před očima hostů, kteří sedí na druhé straně dlou-
hého stolu a čekají trpělivě, až na ně dojde řada.

V Tokiu, podobně jako v ostatních japonských městech, přicházejí
hodně do módy tak zvané kavárny. Mají trochu jiný ráz než kavárny na-
še a marně bychom se sháněli po obrázkových časopisech; zato tu jsou
dívky, které mají povinnost baviti hosty. Některé takové kavárny tvoří
skoro přechod k našim barům, až na to, že se v nich netančí. Kdo rád
tančí, zajde si do jiných podniků, kde jsou dobré tanečnice. Návštěvník si
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koupí poukázky na několik tanců, obyčejně asi po sedmdesáti haléřích,
a dívka, se kterou tančí, dostane určitý podíl na zisku. Zde se tančí po ev-
ropsku. Jakmile dozní hudba, musí se tanečníci rozejít a dívky zaujmou
svá místa ve svém oddělení, kde čekají na nového tanečníka.

Tokijské kavárny, zdá se, nenasvědčují, že by naše civilizace zde měla
dobrý vliv. Místo slavnostní nálady, která provází starobylou čajovou ce-
remonii nebo třešňový tanec gejš, je zde nálada spíše hospodská, hodně
hluku a kouře. Hosté pijí saké nebo pivo a občas vrávorá místností hulá-
kající opilec. I z lepších tokijských kaváren odnesli jsme si dojem spíše
trapný.

Naproti tomu Yošivara, čtvrť vyhrazená nočnímu životu hlavního
města, překvapí spíše spořádaností a uhlazeností. Skládá se z drobných
uliček, čistých a asfaltovaných. Jednopatrové domky jsou nové: všechny
vyhořely tehdy po zemětřesení i se svými obyvatelkami. Je tu čilý ruch,
ale každý se chová slušně, jako by šel za svým zaměstnáním.

V přízemí mají domky podloubí, a zde, v jakési výkladní skříni, jsou
veliké fotografie žen, které tu bydlí. U vchodu sedí vrátný u „hibači“, ma-
lých kamínek s dřevěným uhlím, navazuje rozhovor se zákazníky a dává
informace.

Vedle Yošivary je podobná čtvrť v okrese Asakusa. Zde jsou miniatur-
ní domečky, jako pro děti, a uličky tak úzké, že místy dva lidé vedle sebe
neprojdou. Ve dveřích domků je malé okénko a u každého se tlačí nalíče-
ný obličej.

Srdcem Asakusy je krásný chrám bohyně Kvanon. Šťastně přečkal ze-
mětřesení i požár a proto tím více stoupl ve vážnosti Japonců. Kolem
táhnou se uličky s krámky a v nejbližším okolí chrámu převládají boudy
připomínající Mikulášský trh v Praze. Jsou tu prodavači hraček, podiv-
ných léků a laciných památek na pouť do Asakusy. Stranou jsou stránky
učenců, prorokujících z ruky. Na nádvoří před chrámem prodávají staré
ženy krmení pro holuby, kteří žijí z přízně zbožných poutníků.

Zajímavostí Tokia je také Památník zemětřesení – zpola svatyně, zpo-
la museum. Stojí na místě, kde dříve bývalo malé náměstí. Když po ze-
mětřesení roku 1923 vypukl požár, utekly se sem davy lidí. Nakonec byly
obklopeny se všech stran plameny, které proměnily prostranství ve žha-
vou pec. Na této malé prostoře zahynulo tenkrát přes 38.000 lidí!

V budově Památníku připomínají obrazy scény z této strašné ka-
tastrofy, která zahubila v Tokiu a v okolí na 150.000 lidí. Před budovou
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je veliký stojan na květiny a kadidlo a neustále přicházejí lidé, aby zapalo-
vali kadidlo na památku přátel, kteří tehdy zahynuli.

V Tokiu sotva uplyne měsíc bez menšího zemětřesení a do roka bývá
jich v celém Japonsku prý průměrně asi 4000. I za našeho pobytu bylo
jeden den malé zemětřese-
ní, které nezpůsobilo
škod, ale byl jsem právě
tak zabrán do psaní stro-
jem, že jsem si ho nevšiml
a považoval je za otřesy,
způsobené kolemjedou-
cím nákladním autem.
Dozvěděl jsem se o tom až
z novin.

Japonci dříve věřili, že
zemětřesení působí veliká
ryba, ukrytá v nitru země.
Občas se zmítá a otřásá
tak povrchem země.

Moderní Tokio je sta-
věno s ohledem na ze-
mětřesení a velké budovy
obchodní čtvrti se prý ten-
tokráte určitě nezřítí. Při nejmenším je jisto, že by široké ulice moderní-
ho Tokia tentokráte ulehčily útěk obyvatel a znesnadnily by šíření ohně.
Lepší dopravní prostředky, tramvaj, autobusy a podzemní dráha způsobi-
ly, že lidé bydlí v širokém okolí města a vnitřní Tokio není tak přeplně-
no jako tehdy.

Císařský palác v Tokiu také přečkal zemětřesení bez pohromy. Není
ovšem přístupný zvědavým turistům a není ani dovoleno fotografovat jej
z oken velikých budov obchodní čtvrti. Jedna z nich, Tokio Kaikan, ně-
co na způsob Obecního domu, s restauracemi a sály pro schůze, má vo-
dorovnou střechu, se které je pěkná vyhlídka. Ta část, se které by bylo vi-
dět císařský palác, je zahrazena. Japonský císař je dosud svým poddaným
bytostí božskou.

Úctu Japonců k panujícímu rodu mohli jsme také dobře pozorovati
při návštěvě svatyně Meidži, postavené na počest císaře Mutsuhito, který
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v šedesátých letech minulého století otevřel Japonsko západní civilizaci.
Když jsme se blížili po široké cestě, vedoucí parkem, byli jsme brzy ob-

klopeni zástupem slav-
nostně oblečených lidí
všech tříd, spěchajících k
svatyni. Někteří byli oble-
čeni po japonsku, jiní
v evropských černých ša-
tech, v „císařském“ kabátě
a důstojníci ve slavnostní
uniformě se všemi řády.
Když prošli branou, zasta-
vili se a poklonili se. Pak
prošli nádvořím, vyšli po
schodech vzhůru u svaty-
ně třikrát zatleskali, poklo-
nili se a chvíli mlčky stáli.
Měl jsem živý dojem, že
pro ně to skutečně není
pouhá formalita a ústupek

starému zvyku, nýbrž skutečná audience u vladaře, jehož duch nezemřel,
ale dále bdí nad osudy své země.

Někdy jsme v Tokiu navštěvovali divadlo. V Japonsku je jich několik
druhů a z nich nejstarší je divadlo „no“, jehož počátky spadají do doby
před více než tisíci lety. Svým rázem se ovšem zcela liší od divadla evrop-
ského. Už jeviště je zcela jiné, má podobu úzkého pódia bez opony, a po
straně vede k němu krytý ochoz jako pavlač, po které přicházejí herci na
scénu. V pozadí sedí na jevišti hudebníci s bubínky a flétnou a po stra-
ně několikačlenný sbor, který chvílemi zpívá. Herci nosí masky a recitují
řečí, která je smíšeninou staré japonštiny a čínštiny a obecenstvo sleduje
proto hru s pomocí knih a příruček. Hra má chvílemi spíše ráz baletu.

Jednotlivé hry bývají krátké. Jsou starého původu a proto jejich děj se
nám zdá trochu naivní. Obsah jednoho z kusů, které jsme viděli, byl ta-
kovýto: jakýsi mladík měl krásný bubínek, ale ten se zalíbil knížeti a mla-
dík byl nucen mu svůj oblíbený nástroj dát. Byl sklíčen žalem a ze zár-
mutku spáchal sebevraždu utopením. Nyní nebylo nikoho, kdo by uměl
na bubínek hrát. Kníže pozval si jeho otce, ale ani ten si nevěděl s bu-
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bínkem rady. Přes to ho kníže velkomyslně obdaroval. To se syn dově-
děl, přišel z podsvětí a z vděčnosti knížeti pěkně zabubnoval a zatančil.

Divadlo no je i pro Japonce příliš těžké a proto širší vrstvy jeví více zá-
jmu o divadlo „kabuki“. I kabuki je divadlo vysoké úrovně umělecké. Ta-
nec v něm má důležitou
roli a pohyby herců i způ-
soby vyjadřování dušev-
ních hnutí jsou přesně
předepsány tradicí. Herci
mluví hlasem, který se
nám zdá nepřirozeným.
Hledištěm vede k jevišti
jakási lávka, po které něk-
teří herci přicházejí která
je tak pokračováním jeviš-
tě. Dekorace a překrásné
historické kostýmy herců
svědčí o dobrém vkusu ja-
ponských režisérů. Oby-
čejně hrají muži i ženské
role.

Hlediště divadla je podobné evropskému, ale lóže připomínají japon-
ský dům: jsou to jen nízké ohrady, ve kterých diváci sedí na zemi, pokry-
té rohožkami nebo na polštářích. Představení trvá dlouho, obyčejně od
pěti hodin do půl jedenácté večer a obecenstvo si proto přináší s sebou
zásoby v šátcích (furošiki), které zastupují naše tašky nebo kabelky.

Z Tokia jsme podnikli několik výletů. Jako každý cizinec měli jsme
povinnost podívati se do Nikko, slavného poutnického místa, vzdálené-
ho asi sto padesát kilometrů od Tokia. Jako na mnohých jiných místech
Japonska tvoří zde krásná příroda pozadí vznešeným stavitelským památ-
kám.

Nikko samo je malé čilé městečko, žijící zřejmě hlavně z turistického
ruchu. Hlavní ulici tvoří větším dílem restaurace a četné krámky s pa-
mátkami. K chrámům, ukrytým v lese krásných kryptomerií, vede široká
alej, kolem starého červeného mostu přes řeku Inari, který je uzavřen,
protože přes něj smí přejít jen posel císařův. Největší pomětihodností
Nikka je chrám Tóšogu s proslavenou branou, pokrytou umělými řezba-
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mi. Na menší budově vedle svatyně je proslulé sousoší tří opiček, které si
zakrývají oči, ústa a uši: symbol moudrosti, že člověk nemá vidět, mluvit
a slyšet nic zlého.

Strop v hlavní budově svatyně je zdoben malbami draků. Je jich asi
sto třicet a každý je jiný. Podél stěn jsou portréty nejslavnějších japon-
ských básníků.

Od mausolea jsme stoupali po kamenných schodech krásným lesem
kryptomerií vzhůru k hrobce generála Yeyasu, zakladatele dynastie šogu-
nů, kteří vládli Japonsku přes dvě stě padesát let. Svah hory je zarostlý
krásným lesem; prý v době stavby chrámů měl každý šlechtic přispěti na
jejich vybudování. Jeden z šlechticů byl příliš chudý a tak vysázel háj
kryptomerií. Stromy jsou při nejmenším stejně krásné jako chrámy, které
postavili v jejich stínu.

Schodiště je vroubeno kamenným zábradlím a celé jeho velké úseky
jsou vytesány z jediného
kusu. Nahoře označuje
důstojná pagoda podoby
zvonu místo, kde je Yeya-
su pohřben. Četní poutní-
ci přicházejí pokloniti se
jeho hrobu.

Navštívili jsme ještě ji-
né chrámy, ale pouhý po-
pis by byl jistě nezáživný.
V jedné svatyni tančily bí-
le oděné dívky s dlouhý-
mi noži v ruce posvátný
tanec, který představoval
symbolizovaný souboj. Po
tanci třepaly nad námi ja-
kýmisi rolničkami: snad to

mělo být požehnání. Kněží nás obdarovali posvátným pečivem z rýžové
mouky, ale měl jsem po dlouhé procházce hlad a všechno jsem snědl,
místo abych si je uschoval pro jeho zázračné vlastnosti.

V Nikko jsme bydlili po japonsku. Když bylo po večeři, uklidila po-
kojská talíře a malinké stolečky a přinesla „futony“, prošívané pokrývky,
na kterých Japonci spí. Postelí nemají. Pokojská nás poučila, že Japonci
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spí na dvou futonech, ale zhýčkaní Angličané na čtyřech. Podlaha je
ovšem, dík měkkým rohožím, méně tvrdá než u nás.

Ženy užívají místo pol-
štáře jakéhosi stojánku z
proutí, který kladou pod
krk, aby si nepoškodily
složitý účes. Muži užívají
malého, tvrdého polštáře,
plněného sekanou slá-
mou.

Na futonech se nám
spalo docela dobře, jen rá-
no nás budil hluk pohybli-
vých stěn, šódži, otvíra-
ných hosty, kteří vstávali
časně ráno. Nepříjemné
bylo i umývání: v ložni-
cích nebylo vody a hosté
se myjí společně, muži
i ženy, v malé místnosti,
ve které bylo několik umyvadel. Kdo je útlocitný, nemůže se důkladně
umýt, ale Japonci po této stránce nejsou choulostiví; vždyť v lázních bý-
valo ještě nedávno zvykem, že se muži i ženy koupali společně.

V každém hotelu jsou ovšem i koupelny. Japonská vana je ze dřeva
a je hodně hluboká. Dobrý tón vyžaduje, aby se každý venku namydlil
a opláchl a aby čistý vlezl do vany s horkou vodou. Není pak třeba vodu
měnit a obyčejně se v ní vykoupe větší počet lidí. Japonci se koupou
každý den a někteří i dvakrát denně. Koupel je jim nutností a proto na
příklad i velká nádraží mívají pohodlně zařízené lázně.

Z Nikko jsme se podívali k jezeru Čuzendži, asi dvanáct set metrů
vysoko v horách. Jeli jsme horskou drahou, podle svahů, zarostlých list-
natým lesem. Listí javorů se v tu dobu, na podzim, barvilo do žluta a do
červena, a japonští turisté ve vlaku tonuli v nadšení. Obdivování javoro-
vých listů na podzim je ceremoniel skoro stejně důležitý, jako návštěva
sadů kvetoucích třešní na jaře.

Krásné jezero Čuzendži je obklopeno vysokými horami. Dlouhé řady
školních dětí přišly se podívati pod vedením svých učitelů na jezero, na
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krásu žloutnoucího listí,
na vysoký vodopád stra-
nou od cesty.

Nedlouho před odjez-
dem z Japonska vypravili
jsme se ještě do Kamakury,
nedaleko Yokohamy. Ve
středověku bývala důleži-
tým městem a z té doby
má několik krásných chrá-
mů a svatyň. Cílem všech
poutníků bývá obrovská
socha Budhova, snad nej-
krásnější z japonských
soch tohoto světce.

Po dlouhá staletí byla socha v chrámě, ale budova byla zničena bouří
a nedaleké moře odplavilo její zbytky. Dnes sedí Budha uprostřed zahra-
dy, která dýše klidem a mírem a jeho krásný oduševnělý úsměv se takto
mnohem lépe uplatní, než v šeru chrámové budovy. Socha je třináct
metrů vysoká a dutý vnitřek tvoří malou svatyni. Je z bronzu a oči jsou z
ryzího zlata. Byla zhotovena roku 1252.

Chrám Hačiman je zasvěcen císaři Ódžinovi, který se stal po své smr-
ti bohem války. Za kmenem evropského stromu Ginko, který stojí
u vchodu, ukryl se kdysi vrah šoguna Sanetomo, když číhal na svoji oběť.
Trochu dále je starý chrám bohyně milosrdenství, Kvanon, s obrovskou
sochou bohyně, vyřezanou z jediného kmene, vysokou deset metrů.
Četné chrámy a kláštery jsou jedinými svědky velké minulosti Kamakury,
která kdysi, v době své slávy, měla přes osm set tisíc obyvatel.

Desátého října nastal den odjezdu z Japonska. Odjížděli jsme neradi:
je to krásná země a během krátké doby jsme v ní nalezli mnoho dobrých
přátel.

Brzy dopoledne jsme odjeli do přístavu v Yokohamě, abychom co
nejdříve vyřídili rozčilující nakládání vozu na loď. Prožili jsme to již ně-
kolikráte, ale ještě jsme tomu nepřivykli tak dalece, abychom zůstali zce-
la klidni, když se náš věrný vozík houpal vysoko nad zemí, zavěšený jen
na několika lanech. Dopadlo to na štěstí dobře, jen zadní stěna karoserie
dostala zub nárazem o bok lodi.
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Když se blížila doba
odjezdu, objevila se na ná-
břeží přístavu celá řada na-
šich japonských přátel,
kteří nelitovali dlouhé ces-
ty z Tokia sem, aby se ješ-
tě jednou s námi rozlouči-
li. Přišli i známí a přátelé
ostatních cestujících
a když lodní píšťala třikrát
zapískala na znamení od-
jezdu, tísnil se na nábřeží
veliký zástup lidí.

Cestující na parníku
i lidé na břehu házeli si
dlouhé papírové stužky,
serpentiny, a brzy byla na-
še loď spojena s pevninou
hustou sítí barevných pá-
sek. Pěkně to vypadalo
a mělo to i výhodu, že házením a chytáním uběhly poslední minuty před
odjezdem, chvíle, které jinak bývají někdy velmi trapné. Ve tři hodiny,
přesně podle jízdního řádu, odrazila loď od nábřeží a vydala se na cestu.
Papírové stužky trhaly se jedna za druhou a vlály ještě dlouho za námi.
Sbohem, Japonsko!
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KAPITOLA XXII.

HAVAJSKÉ OSTROVY A SAN FRANCISKO

Parník Čičibu Maru, kterým jsme jeli, má přes sedmnáct tisíc tun a je
největší lodí, vystavěnou v Japonsku. Své jméno dostal podle slavné sva-
tyně, na severozápad od Tokia.

Kdo má častěji příležitost cestovati za moře, brzy si povšimne, že kaž-
dá japonská loď má slovo „maru“ za svým jménem, ale ani Japonci sami
nejsou si jisti, co to znamená. Nemůžeme to jednoduše přeložiti slovem
loď. Dle některých to souvisí s výrazem marui, kulatý. Ve středověku
znamenalo proto maru hradní věž, později toto jméno přenesli na váleč-
né lodi a na konec na lodi vůbec. Loď Čičibu Maru měla zajímavý ná-
klad: na nejvyšší palubě byly řady velkých kádí a v každé sta a sta rybek
závojnatek, vyvážených do Ameriky. Na zadní palubě, ve dvou místnos-
tech, cestovalo zase několik tisíc kanárů, nový doklad japonského dum-
pingu.

Naše auto nebylo tentokrát uloženo hluboko v lodním skladišti. Ne-
bylo pro ně místa a tak stálo připoutáno na palubě a my jsme se do něho
uchylovali, kdykoli jsme chtěli. První dny plavby jsme se zotavovali po
honu a práci poslední doby na pevnině.

První den jsme měli až do setmění po obou stranách stále pevninu.
Po levé straně jsme míjeli japonské válečné loďstvo: veliké křižníky, tor-
pédovky a velikou letadlovou loď, nad kterou kroužila skupina aeroplá-
nů. Pak jsme jeli kolem velké pevnosti, zničené zemětřesením: nyní to
byla jen hromada betonových bloků, přeházených jako stavebnice.

S počátku bylo moře bouřlivé a většina cestujících trávila všechen čas
na lůžku. Pak se počasí zlepšilo a paluba se naplnila pasažéry, holdující-
mi vášnivě různým palubním sportům. Požádali jsme o povolení, aby-
chom si mohli prohlédnouti loď a v průvodu vrchního stewarda jsme
nastoupili obchůzku.

Začali jsme první třídou, která je pěkně zařízena. Má i svůj biograf s
jevištěm i budkou pro operatéra, jako ve skutečném kinu. Zámožnější ce-
stující mohou si najmout na parníku celý byt, složený ze salonu, ložnice,
koupelny, místnosti pro zavazadla a kabiny pro služebnictvo. Je krásně
zařízen a zdobený vykládaným dřevem, ale je to luxus skoro zbytečný.
Na palubě je mnohem lépe, než v nejkrásněji zařízeném bytě.
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Podobně to bylo i s plovárnou, umístěnou hluboko v nitru parníku.
Je velká, prostorná, s pěknou tělocvičnou, osušovnou na teplý vzduch
atd., ale hezčí to bylo v koupadle, které nám zbudovali pro druhou třídu
nahoře na palubě, na zdravém vzduchu. Zde dole byly dokonce i dvě
lampy na ultrafialové světlo, jako náhražka za slunce, kterého je o něko-
lik metrů výše dost a dost. Bylo tam teplo a dusno.

Náš průvodce nás zavedl na můstek k panu kapitánovi, který se s ná-
mi chvíli bavil. Ukazoval nám album, do kterého se mu někteří cestující
zapsali na památku a byl velmi hrdý na obrázek, který mu tam namaloval
náš malíř Šimon.

Na kapitánském můstku nám hrdě ukazoval dokonalé zařízení a vý-
zbroj. Byl zde Speariho kompas, který sám řídí kormidlo, aby loď udržo-
vala daný směr. Zajímavý je hlídač ohně, sestávající z četných trubiček,
kterými vystupuje kouř, když v některém úseku lodi hoří. Vedle byl plán
lodi s knoflíky a stisknutím kteréhokoli z nich mohl kapitán zavříti těž-
kými vodotěsnými dveřmi tu část lodi, ve které by hořelo nebo do které
by vnikala voda.

S tohoto nejvyššího místa jsme sestoupili až dolů, do třetí třídy. Bylo
zde čisto, ale vzduch byl těžký a dusný. V některých kabinách byla stěs-
nána lůžka pro šestnáct cestujících.

Zajímavá byla návštěva kuchyně. Ve třetí třídě dominovaly obrovské
kotle na vaření rýže, která asi měla důležitou roli na jídelním lístku. Zato
kuchyně první třídy byla vzorem dokonalosti a byla rozdělena na samo-
statné oddělení pro mytí nádobí, pekárnu, cukrárnu, rybárnu, studený
buffet, řezníkovo oddělení atd. Byla zde i malá knihovna s vědeckými
spisy o kuchařském umění.

Dokonce jsme se podívali i do komína našeho parníku, ale to nebyl
pravý komín, protože Čičibu Maru je motorová loď. Velká loď bez ko-
mínu nevypadá pěkně a tak má komín, ve kterém je ukryta nádržka lod-
ního vodovodu.

Patnáctého října jsme přejeli 180. poledník a druhého dne jsme měli
opět patnáctého října. Kdybychom byli jeli opačným směrem, byli by-
chom zase jeden den vynechali. Je to moudré, ale poněkud složité zaříze-
ní, kterým se má vyrovnati rozdíl v čase na různých místech zeměkoule.

Prvních šest dnů uběhlo celkem bez zvláštních příhod. Bylo krásné
počasí a klidné moře. Neviděli jsme pevniny, ani jiných lodí nebo vodní-
ho ptactva. Teprve šestého dne navečer počala se objevovat hejna ma-
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lých ptáků jespáků, letících nízko nad mořem k jihu. Příštího dne ráno
se objevil na obzoru veliký ostrov Kauai, jeden z ostrovů Havajských.
Viděli jsme vysoké hory, vyplňující ostrov a spadající k moři jakýmsi veli-
kým zeleným stupněm. Sloupy kouře naznačovaly místa, kde se právě

pálily uschlé stonky cukro-
vé třtiny, ale lidských
obydlí jsme viděli málo.

Odpoledne se objevil
druhý ostrov, Oahu,
a opět vidíme vysoké ho-
ry, tentokráte zdánlivě
pusté, skoro bez rostlin-
stva. Červené věže stanice
bezdrátové telegrafie při-
pomínají blízkost hlavní-
ho města. Míjíme velké le-
tiště, nad kterým se neu-
stále vznáší několik letadel
a již se objevuje hlavní
město Havajských ostro-
vů, Honolulu. Je hodně
rozběhlé po okolí a vysoké

hory mu tvoří pozadí. Všude v jeho okolí je svěží zelená vegetace. Nale-
vo, vedle doků, je velká továrna, mající na střeše symbol Havajských ost-
rovů – obrovský ananas, zhotovený ze dřeva a plechu. Vlastnímu přísta-
vu vévodí věž s hodinami a havajským pozdravem „aloha“, namalova-
ným velkými písmeny.

Zatím co naše loď pomalu přistává ke kamennému nábřeží, vítá nás
slavnostní hudba. Městská kapela hraje Aloha oe a tři domorodci, dva
muži a žena, zpívají nám na přivítanou pěknou havajskou píseň. Je vidět,
že jsme v kraji, kde si turistů váží.

Pospícháme s lodi dolů, na břeh. Dole u vchodu do přístavní budovy
tísní se prodavači „lei“, krásných náhrdelníků, sestavených z vonných
květů. Jejich předkové vítali tak první bílé mořeplavce, ale tehdy byly lei
zadarmo...

Romantika je dnes vzácným kořením a na Havajských ostrovech je jí
velmi málo. Nesmíme věřiti tomu, co se nám snaží namluvit prospekty
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zdejších hotelů a sladké filmy o ostrovech Jižních moří. Honolulu je
americké město – moderní, čisté a nudné. Přímočaré ulice jsou bezvadně
asfaltovány a na křižovatkách řídí strážníci nekonečné řady aut. Domo-
rodci, které potkáváme, šatí se jako Američané a nosí boty, které spatřily
světlo světa ve Zlíně na Moravě. Téměř všichni jsou tlustí – nezbyla jim
ani sladkobolná romantika národa utlačovaného a vymírajícího.

V malém parku stojí
socha krále Kamehamehy,
havajského Napoleona,
který před více než sto lety
spojil drobná knížectví
Havajských ostrovů v je-
diný stát. Dlouho po jeho
smrti, v roce 1893, vypuk-
ly nepokoje, poslední krá-
lovna, Liliukalani, byla se-
sazena a o několik let po-
zději připadly Havajské
ostrovy Spojeným státům.

Na každém kroku set-
káváme se v Honolulu s
Japonci. Dnes tvoří již
skoro tři čtvrtiny obyvatel.
Američané jim marně zakazují přistěhovalectví: ti, kteří zde již jsou, roz-
množují se tak rychle, že v dohledné době bude ráz ostrovů čistě japon-
ský.

I na havajském venkově mizí idyla tropické přírody a ustupuje pilné
práci a prozaickým starostem. Ostrovy produkují mnoho třtinového cuk-
ru a ananasových konserv – příliš mnoho pro dnešní zchudlý svět. Mo-
derní doba připravila tichomořské ostrovy o jejich romantiku a dala jim
za to hospodářské problémy a naši krizi.

Havajské ostrovy mají ještě jeden průmysl, průmysl cizinecký. Kaž-
dým rokem přijíždějí sem tisíce zámožných Američanů, aby strávili část
zimy v kraji, který má věčné léto.

Americká reklama dovedla ze jména Vaikiki Beach, pláž Vaikiki, vy-
tvořit magické slovo plné romantiky. Je však dvojí Vaikiki: Vaikiki celulo-
idových snů, ve kterých sličná domorodka v suknici z trávy hraje na
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ukulele při svitu měsíce a pak to Vaikiki, které jsme viděli v neúprosném
slunci odpoledního slunce. To byla nevelká pláž, vroubená kokosovými
palmami, řada hotelů, ve kterých se můžeme za 360 Kč denní sazby do-
mnívat, že jsme v Evropě, a dopravní strážník na asfaltové silnici.

Na břehu leží řada člu-
nů s vahadly, podobných
těm, na kterých staří Ha-
vajci podnikali daleké ces-
ty po moři. Slouží jen k
potěše naivních turistů
a domorodci se plaví v
prosaických člunech s
benzinovým motorem.

Druhého dne vydala se
Čičibu Maru opět na ces-
tu. S paluby lodi jsme
mohli dobře viděti polo-
ostrov, vybíhající k jihu –
vypadá trochu jako Vyše-
hradská skála a spadá příkře k moři. Je provrtán chodbami a kryty, ze
kterých se v případě potřeby vynoří hlavně velkých děl. Desítky vojen-
ských letadel prohánějí se na temně modrém nebi a u Perlového přístavu
ubytovala Amerika třicet pět tisíc vojáků. Budoucnost ukáže, zastaví-li ta-
to bašta vlny japonského příboje, který se snad bude tříštiti až u břehů
slunné Kalifornie.

Cesta z Honolulu do San Franciska v Kalifornii trvala pět dní. Pěkná
pohoda nás stále provázela a čím více jsme se blížili americké pevnině,
tím víc horka ubývalo a počínalo být příjemné chladno.

První země, kterou jsme spatřili, byly ostrůvky Faralones, pusté a neo-
bydlené, až na hejna vodního ptactva. Pak se objevila Zlatá brána: úzkým
vjezd mezi vysokými kopci, vedoucí do krásné prostorné zátoky. Nad ní
vypínal se mohutný nový most, tehdy ještě nedostavěný, v závratné výši
nad palubou našeho parníku.

Když jsme projeli Zlatou branou, objevila se před námi rozlehlá záto-
ka, ve které by bylo dosti místa pro lodi celého světa. Mezi tím, co jsme
pozorovali odvážnou stavbu nového mostu, přiblížil se parník ostrovu
Alcatraz (špan. pelikán), s proslulým vězením, které vypadá zpola jako
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moderní továrna, zpola jako hotel. Silnice od břehu k budově je vroube-
na pěknými sloupy se svítilnami a probíhá krásnou zahradou, ale okna
budovy jsou zamřížována a na terase před hlavní budovou procházejí se
strážci s puškami.

Alcatraz je nejmodernější vězení na půdě Spojených států a sem posí-
lají nejnebezpečnější zločince. Útěk je sotva možný, protože vláda zde
instalovala důmyslná bezpečnostní opatření a kdyby i ta selhala, nedovo-
lily by mořské proudy ani nejlepšímu plavci dostihnouti pevniny. V Al-
catrazu žil v době naší cesty i pověstný Al Capone, odsouzený na deset
let do žaláře.

Za ostrovem zatáčí loď napravo a v zátočině se objevuje město San
Francisko, rozložené malebně na břehu i na okolních pahorcích. Za chví-
li přistáváme u nábřeží, mezi doky.

Naše loď se měla vydati na další cestu do Los Angeles až třetí den
a tak jsme měli dost času na prohlídku města.

Jako každé americké město, tak i San Francisko je přesně rozděleno na
obchodní čtvrť s mrakodrapy a na rozběhlá předměstí s nekonečnými
řadami rodinných domků. Kterýkoli z domů mohl by právě tak dobře
státi v kterémkoliv jiném
americkém městě a jediné,
co je v San Francisku ro-
mantické, jsou jeho po-
hnuté dějiny a romantika
rušných dob v polovině
minulého století, kdy ob-
jev zlata ve vnitrozemí ob-
rátil celý společenský řád
na ruby. Občané o překot
opouštěli město, lodi v přístavě nemohly odjeti, protože mužstvo uprch-
lo, zlákáno nadějí na rychlé zbohatnutí, z chudáků se stali přes noc mili-
onáři, zatím co boháči, kteří špatně investovali, přicházeli o všechno.
Dědictvím pohnutých dob bylo po dlouhá desetiletí „Barbary Coast“,
„Berberské pobřeží“, přístavní čtvrť ovládaná zločinci velkého slohu
a korumpující celé město.

Večer v San Francisku strávili jsme velmi příjemně v budově zdejší-
ho Sokola, v kruhu laskavých krajanů. Právě chystali oslavu 28. října
a pěvecký kroužek měl zkoušku. Jako již tak často, měl jsem i zde příleži-
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tost pozorovati více idea-
lismu a nadšení, než bývá
někdy u nás. Velkou záslu-
hu o udržení Sokola mají
členové Lastufka a Chlou-
pek. Za války zdejší Sokol
podporoval vydatně za-
hraniční odboj.

Druhý den jsme se vy-
pravili, abychom oplatili
návštěvu přírodopisci, kte-
rý nás kdysi navštívil v
Praze. Jeli jsme do Berke-
ley, na druhou stranu záli-
vu, kde je universita. Po
delší jízdě přistává parní-

ček na druhé straně u dlouhé písčité šíje a cestující přestupují na tramvaj.
Dnes již parníček nejezdí: obrovský most, který tehdy byl ve stavbě, je
dokončen a jízda lodí je zbytečná. Most je řešen velkoryse a ostrov, který
mu leží v cestě, protíná hlubokým tunelem. Universita v Berkeley je do-
brým příkladem amerického učiliště, hodně odlišného od našich univer-
sit. Kdysi dostala odkazem velké pozemky, které dnes mají obrovskou ce-
nu a universita náleží tak k nejbohatším na světě. Akademická půda je
representována velikým parkem, ve kterém je roztroušen značný počet
budov, vystavěných v různém slohu. Některé, jako budova botanického
a budova zoologického oddělení jsou až nevkusné a vypadají spíše jako
paláce. Sta a sta studentů a studentek procházela se po cestách nebo od-
počívala na trávníku a všichni se zdáli bezstarostní a v dobré náladě.
Dlouhé řady aut svědčily o tom, že i v dnešní době velká část americ-
kých studentů žije životem, který by našemu studentovi připadal při ne-
jmenším přepychovým.

Náš přítel, kterého jsme kdysi prováděli po Praze, ukázal nám hrdě
svoji universitu a pak nás vzal na výlet autem do okolí. Krásná asfaltová
silnice stoupala do hor, vroubících kalifornské pobřeží. Krajina připomí-
ná hodně Španělsko a svahy kopců jsou většinou holé. Na jaře se pokryjí
zelenou travou a krásnými květy. Čím dál do vnitrozemí, tím je kraj pust-
ší. Místy, s nejvyšších vrcholů, otvírá se krásný pohled na moře. Pak při-
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chází oblast ztepilých jehličnanů, které přežily řádění pil a lesních požá-
rů. Místy stojí skupiny stromů tvořící pravidelný kruh: v těch místech
kdysi stál pařez, ze kterého vypučely dokola mladé výhonky.

Na vrcholcích hor stojí vysoké věže podobné rozhlednám, ukázky
velkorysé americké ochrany lesů. Na jejich vrcholku pátrají hlídači, zda
neuvidí někde sloup dýmu, naznačující požár. Mohou jej hlásiti telefo-
nem do ústředí, a to ihned vyšle na místo oddíl, který oheň uhasí.

Později jsme sjeli dolů,
do roviny, k městu Oak-
land. Na velikém jezeře
uprostřed města přezimo-
vala hejna divokých ka-
chen, husí a lysek, která
zde odložila svůj strach
před člověkem, protože se
cítí zcela bezpečna. Za čer-
nochem, který přináší veli-
ký pytel s krmením táh-
nou celá hejna ptáků, kteří
na své příští zastávce na
cestě na jih budou již na
dálku prchati před číhají-
cím lovcem.

V hladině jezera shlíží se vysoké elegantní mrakodrapy – „appartment
houses“, mnohopatrové domy se zařízenými byty a obsluhou. Pravidlo,
že Američan bydlí v malém rodinném domku, přestává míti v poslední
době platnost. Působí k tomu špatná bezpečnost na periferii a pak nedo-
statek služebných. Pro auta nájemníků je veliká podzemní garáž, ze které
se dostane vytahovadlem přímo až ke svému bytu. Svět se mění a zatím
co my se tak trochu stydíme za své činžáky a dáváme Ameriku za vzor,
nastává zde obrat a Američané se stěhují do činžovních domů.

Zajímavostí San Franciska bývala jeho čínská čtvrť a v amerických de-
tektivkách dosud straší tajemný Číňan, který stisknutím knoflíku dá zmi-
zeti své oběti v podzemních sklepeních. Dnes je tu jen 4500 Číňanů,
o málo více než Čechů, a proslulá čínská čtvrť se svými podivnými úzký-
mi uličkami stala se obětí velkého zemětřesení a požáru, které zničily San
Francisko v roce 1906. To, co potom vystavěli pro potěchu turistům, ne-
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má s Čínou mnoho společného a kde se stavitelé pokoušeli o jakýsi ori-
entální sloh, dopadlo to velmi špatně. Vetšinou jsou tu krámy s čínský-
mi tretkami pro turisty. Číňané zde žijící se již více méně poameričtili
a měl jsem příležitost pozorovat, jak mezi sebou mluví anglicky.

Příští den dopoledne opustila Čičibu Maru krásnou zátoku San Fran-
ciska Zlatou branou a obrátila se na jih, podle pobřeží Kalifornie. Bylo
neustále v dohledu; u moře bylo nevysoké a žlutý odstín písku převlá-
dal. Jednou jsme minuli velikou velrybu, jistě aspoň patnáct metrů dlou-
hou, která se vynořovala mocnými skoky ocasem napřed nad hladinu.
Pak jsme potkali tichomořské loďstvo Spojených států, vracející se ze cvi-
čení; veliké plovoucí pevnosti, nesoucí jména amerických měst. Druhý
den ráno, o šesté hodině ranní, byli jsme již v dohledu Long Beach, pří-
stavu města Los Angeles.

Příjezd do Los Angeles není zdaleka tak imposantní, jako do San
Franciska. Chybí úzký vjezd a horami obklopená malebná zátoka. Doky
jsou seřazeny podél nízkého ostrova, který byl ještě do nedávna močá-
lem. Vlastní přístav vypadá jako úzká řeka.

Naše první chvíle v Los Angeles nebyly příjemné. Celnice neuznala
náš karnet a tak bylo třeba dlouhého vyjednávání a vydatné pomoci na-
šeho konsulátu, než byla ujednána záloha a my dostali svůj vůz a různé
aparáty a nástroje z celního pásma. Teprve po několika dnech jsme si
mohli oddechnouti, poohlédnouti se a připraviti se na cestu do kaliforn-
ského vnitrozemí.

256



KAPITOLA XXIII.

V LOS ANGELES A HOLLYWOODU

Los Angeles leží skoro dvacet kilometrů od svého přístavu. Působí
mnohem modernějším dojmem než San Francisko. Je starší, ale delší do-
bu žilo klidným životem menšího města a jeho pravý rozvoj nastal až po
válce. V krátké době vzrostlo s více než milionem obyvatel a všechno
nese pečeť novoty a moderní doby.

Roku 1781 založili zde Španělé osadu, která dostala dlouhé jméno:
„El Pueblo de Nuestra Seňora, la Reina de Los Angeles“ – Město Panny
Marie, Královny Andělů. Během doby zůstal z honosného jména jen ne-
patrný zbytek.

Kalifornie byla dlouho pod vlivem Španělska a Američané snaží se za-
chovat alespoň stopy romantické španělské minulosti a propagační bro-
žury, pečující o turistický ruch, hemží se obrázky seňorit s kastaněty
a „caballeros“ s kytarou, ale ve skutečnosti moře amerického materialis-
mu dávno zatopilo poslední zbytky románské kultury a španělskou řeč
udržují jen mexičtí hospodářští dělníci, kteří se sem stěhují za prací.

Jedinou trvalejší památkou, která zbyla po Španělích, jsou budovy sta-
rých misií – některé zachovalé, jiné v rozvalinách. V osmnáctém století
byl tu celý řetěz misijních stanic, položených v pravidelných vzdálenos-
tech od sebe a táhnoucích se od mexické hranice daleko na sever. Kolem
každé byla osada pokřtěných Indiánů, kteří pracovali pod vedením mni-
chů na pozemcích a plantážích, náležejících misii. Jak se zdá, bylo to za-
řízení, které bylo ku prospěchu domorodcům i celé zemi.

Dnes vymizeli Indiáni z Kalifornie skoro úplně a poslední jejich
zbytky žijí v rezervacích. Pro moderního Kaliforňana je období misií již
něčím velmi vzdáleným a romantickým. Snad proto byla povídka o Ra-
moně přijata s takovým nadšením a přes to, že celý příběh i hrdinka jsou
vymyšleny autorem, putují zástupy sentimentálních Kaliforňanů k hro-
bu Ramony a nedají si kazit radost znalci, kteří tvrdí, že je zde pohřbena
stará Indiánka, která s románem o Ramoně nemá nic společného, mimo
křestní jméno, které bylo dřív docela obvyklé.

Po způsobu amerických měst má i Los Angeles rovné, nekonečné
dlouhé ulice. Jednou jsme se chtěli podívati do biografu a měli jsme ra-
dost, že je na vedlejší ulici – na konec se ukázalo, že to je šestnáct kilo-
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metrů daleko! V tomto ohledu má snad rekord ulice Crawford v Chica-
gu, dlouhá přes čtyřicet kilometrů.

Evropan pociťuje ve velkých amerických městech malý zájem o vyšší
kulturní požitky, jako koncerty a divadla. Los Angeles je však čestnou vý-
jimkou a jeví velký zájem o umění. Snad tu působí přítomnost cizích
umělců, pracujících ve filmových továrnách a také to, že tu žije mnoho
bohatých lidí, kteří jsou ochotni podporovat umění i hmotně. Město má
na příklad krásné divadlo v přírodě, zvané Hollywood Bowl, s pěknou
akustikou, v horách za Hollywoodem. Bývají tam koncerty, slavnosti
a divadelní představení.

Mnohem zajímavější než vlastní město jsou krásná, dokonale moder-
ní předměstí, která obklopují Los Angeles. Některá vznikla jako kolonie
lidí z jiných států Unie – lidí, kteří sem přijížděli trávit zimu nebo kteří
sem odcházeli na odpočinek. Dokud byly poměry na americkém venko-
vě lepší, stávalo se často, že farmář odevzdal nejstaršímu synu farmu
a odstěhoval se sem stráviti v příjemném podnebí, které nezná extrémů,
svá poslední léta. Takovým městem cizích návštěvníků je na příklad Pasa-
dena.

O vědu zasloužilo se Los Angeles svými ložisky asfaltu v La Brea, kde
dnes je malý park. V dobách dávno minulých stávalo se často, že zvířata
zapadala a zahynula v bažině, prosycené asfaltem a ten zachoval jejich
kostry tak dokonale, že máme přesný obraz zvířeny jižní Kalifornie v do-
bách dávno uplynulých. Tehdy žila v místech, kde dnes stojí Los Ange-
les jiná zvířena, než dnes. Postrachem stád zvěře byla veliká kočka, po-
dobná tygru a vyzbrojená strašlivými tesáky, které jako kly vyčnívaly da-
leko z tlamy.

Předměstí Los Angeles představují nám do jisté míry nejnovější směry
ve stavbě měst. Všude je nápadné, jak stavitelé berou ohled na to, že té-
měř každý má své auto. Většina hospodyněk přijíždí nakupovat automo-
bilem a proto jsou tržnice posunuty daloko do ulice dozadu, aby vznikla
velká prostora pro vozy. Krámky bývají seřazeny do půlměsíce a hospo-
dyně zajede vozem až ke krámku a prodavač jí podá to, co si přeje, přímo
do auta.

Podobně některé jídelny mají podobu malé kruhovité budovy upro-
střed volného prostranství. Automobilisté zajedou předkem vozu k jídel-
ně a číšnice jim podá, čeho žádají, do auta. Neztrácejí tak čas vystupová-
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ním; Američané, jak se zdá, pospíchají i tehdy, když k tomu není důvo-
du.

Velké obchody, restaurace a biografy mají svá vlastní parkoviště, pro-
tože vědí, že zákazník jim dá přednost před podnikem, u kterého hledá
marně místo pro vůz. Při placení dostaneme u pokladny poukázku pro
hlídače a neplatíme pak za hlídání nic.

Jízda autem americkými městy není obtížná, přes velké množství vo-
zů. Ulice jsou široké a přehledné a předpisy obyčejně méně složité, než
u nás. Tam, kde není do-
voleno parkovati (na pří-
klad u hydrantu), je okraj
chodníku natřen červenou
barvou a to je mnohem
nápadnější, než tabulka s
nápisem, pověšená kdesi
stranou. V Los Angeles
jsou na křižovatkách jen
dva druhy světel: červené
a zelené. Na rušných kři-
žovatkách není dovolenou
zahýbat velkým oblou-
kem, to jest doleva. (Jezdí
se totiž po pravé straně.) V
předměstí je dovoleno zahýbati doprava při zeleném i červeném světle.

Zvláštní péči věnují ochraně dětí a u škol bývají opatření, aby byly dě-
ti chráněny: na příklad podzemní pasáže, aby děti neběhaly jízdní dra-
hou. Jednou jsme měli příležitost pozorovati zajímavé zařízení: jeden ze
školáků měl odznak dopravního strážníka a zastavil v ulici provoz, aby
děti, vycházející právě při skončení vyučování, mohly bez nebezpečí pře-
jít na druhou stranu. Aby si ho spíše povšimli, držel v ruce vlajku. Na tu
chvíli má stejnou pravomoc, jako skutečný strážník, a automobilista, kte-
rý by ho neposlechl, zaplatil by velkou pokutu.

Nezastavené parcely v městě stávají se doménou obchodníků ojetými
vozy. Stojí tu dlouhé řady aut pod širým nebem a u chodníků bývá něko-
lik zvlášť výhodných koupí, s cenou napsanou bílou barvou na předním
skle. Zde prodávají auta jako u nás na trhu zeleninu a prodavači pokřiku-
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jí na kolemjdoucí a upozorňují na jedinečnou láci a na nedůstojnost cho-
zení pěšky.

Rozvoj automobilismu ve Spojených státech má i své stinné stránky
a jednou z nich je používání aut zločinci. Proto se neustále setkáváme
s černě natřenými policejními vozy, které dostávají podle potřeby rozka-
zy krátkovlnnou vysílačkou z policejního ředitelství. Velká siréna, upev-
něná pod chladičem, varuje ostatní auta, aby se uhnula s cesty a její pro-
nikavé kvílení slyšíme v amerických městech až příliš často.

Mnohem slavnější než Los Angeles je jedno z jeho předměstí: Holly-
wood, vzdálené asi deset kilometrů od jeho středu. Začátkem našeho sto-
letí ještě neexistovalo; dnes je to veliké město s rušnou hlavní ulicí a vel-
kými mrakodrapy. Je považováno za středisko filmového průmyslu, ač-
koli některé veliké továrny jsou na druhém konci Los Angeles. Jsou zde
však kanceláře velikých firem, obchody s potřebami pro filmové ateliéry
a některé filmové hvězdy mají své vily v nejbližším okolí.

Na západ od Hollywoodu počíná Beverley Hills, krásná vilová čtvrť,
ve které se skrývají úhledné vilky filmových herců v záplavě zeleně
a květin a ve stínu košatých palem. Věčná škoda, že se Američanům ne-
podařilo propracovati se k typicky americkému slohu! To, co vidíme,
jsou napodobeniny Mexika, Španělska, Anglie, Normandie a Švýcar. Vý-
sledek je někdy velmi nevkusný – když na příklad má dům frontu připo-
mínající Sevillu a vzadu vybíhá ve střízlivou americkou budovu. Ještě
nejlépe zapadají do prostředí vilky stavěné ve španělském a mexickém
slohu.

Na západ od Hollywoodu vede krásná betonová silnice, rozdělená na
osm pásem, do Santa Monica. Je to velká osada u moře, s pěknými vilka-
mi a plovárnami. I zde bydlí někteří filmoví herci, mezi nimi i malá Shir-
ley Temple. Podle moře je řada menších lázní a daleko od břehu jsou za-
kotveny veliké lodi, které den za dnem, po celé měsíce setrvávají na jed-
nom místě. Kdysi se plavily po sedmero mořích – teď, ke stáru, poklesly
morálně a staly se z nich plovoucí herny, které jsou mimo dosah policie,
protože pravomoc státu končí tři míle od břehu.

Byla by ostuda navštíviti Hollywood a nepodívati se, jak se natáčejí
filmy, ale nešlo to tak rychle, jak jsme si představovali. Dříve nebývalo
těžké získati povolení k návštěvě filmového ateliéru, ale občas se stávalo,
že návštěvníci překáželi a když přišel zvukový film, vyžadující naprosté-
ho ticha, byl vydán přísný zákaz návštěv. Američtí přátelé nás ujistili, že
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se do ateliérů nedostaneme, ale naši krajané, zaměstnaní ve filmovém
oboru, se nás ujali a nedbajíce překážek a nepříjemností umožnili nám
prohlídku čtyř největších továren.

Zvenčí vypadají filmové ateliéry jako veliká skupina budov nebo malá
městská čtvrť, obehnaná zdí. Nad ohradou můžeme viděti stavby, které
sloužily při filmování, ale ty nevypadají pěkně; jsou obráceny přední stra-
nou dovnitř a nám ukazují jen zadní stěnu a tak místo paláců a hradů vi-
díme jen dřevěná lešení, potažená plátnem a lepenkou.

Projdeme-li hlavním vchodem dovnitř, kolem přísných uniformova-
ných strážců, zdá se nám, že jsme na ulici malého městečka. Místo běž-
ných budov jsou tu však kanceláře, dílny, skladiště a pak vlastní budovy
ateliérů, podobné velikým hangárům. Musí být prostorné, protože větši-
na scén, odehrávajících se zdánlivě v přírodě, se natáčí v ateliéru. Tran-
sportní oddělení má velikou garáž s auty a autobusy pro dopravu herců
do přírody, filmuje-li se venku.

Za chvíli se ocitáme, jak se zdá, z ateliérů opět venku na ulici. Je to
typická americká ulice s krámy, filiálkou banky, lékárnou a jednotkovým
obchodem a schází jen pouliční ruch. Teprve když přistoupíme hodně
blízko k jednomu z domů, poznáme, že je to jen kulisa z lepenky a jiné-
ho materiálu. Je to dokonale provedeno a jestliže nás to oklamalo zde, na
denním světle, jak to nemá oklamati diváka v biografu!

Poněkud dále je zase dlouhá ulice amerického venkovského městečka.
Neschází ani pomník padlým ve světové válce, stojící před radnicí
a sloup se světly pro řízení provozu. Pak je kus italské ulice, trochu dále
Čína a Arábie. Na jednom místě je prostřední část velkého parníku, s
můstkem, budovou celnice a velkou nádrží vody, která zastupuje vodní
hladinu. I zblízka zdají se býti nýty na lodní stěně skutečnými, ale se stra-
ny je viděti, že lodní bok tvoří jen omalované dřevo.

Lepenkové ulice měst bývají užívány ve více filmech; ovšem vždy se
na nich něco pozmění. Na jednom místě jsme viděli, jak ulice, která až
dosud byla nedlážděná, dostávala elegantní asfaltový povlak: dělníci na
ni kladli plachty, které pak ve filmu činí dojem asfaltu.

Je jisté, že filmoví režiséři nás klamou, musíme však uznat, že to činí
velmi pečlivě. Každé maličkosti věnuje se veliká péče. Ve filmu „Píseň
lásky“, který právě natáčeli s Kiepurou, měla býti scéna s pokojem, ve
kterém je oknem viděti město Neapol. Pro těch několik okamžiků, které
měla scéna trvati, byly před oknem vystavěny modely domů, některé až
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metr vysoké. Pozadí tvořila zvětšená fotografie, několik čtverečních met-
rů velká. Když jsme se dívali oknem, měli jsme dokonalý dojem, že vidí-
me skutečné město.

Jinde filmovali právě scénu pro film podle románu „Ztracený blíže-
nec“ od Allena. Viděli jsme náměstí v Livornu s domy, městskou bra-
nou a schodištěm zámku. Starodávné kočáry proplétaly se davem lidí.
Slunce svítilo a zdálo se, že je světla dost, ale přes to byly ještě ve výši
upevněny veliké lampy. Obtížným problémem bylo to, že podle románu
měly býti kočáry zabláceny a nebylo lehké je uměle zablátiti tak, aby to
vypadalo přirozeně.

Zajímavým místem velikých ateliérů je restaurace. Někdy pracuje ve
filmové továrně několik tisíc lidí a jídelny jsou proto prostorné a moder-
ně zařízeny. Dav, se kterým se zde setkáváme, vypadá pestře a dobro-
družně. Nikoho nenapadne, aby o polední přestávce se převlékal do civi-
lu nebo se omýval a tak většina hostů je nalíčena šafránově žlutým pud-
rem. Potkáváme letecké důstojníky, rokokové kavalíry, cowboye a piráty.
Někdy převládá určité století: kde filmuje Mae West bývají toalety často
z roku 1880.

Nemohou-li američtí turisté proniknouti do přísně střežených atelié-
rů, potloukají se alespoň v okolí paláců a vil filmových hvězd nebo nav-
štěvují restaurace a noční podniky, o kterých pověst praví, že do nich
pravidelně chodí filmoví umělci. Jsou to lokály, které se vyznačují přepy-
chem a vysokými cenami, ale nikoli zjemnělým a oduševnělým ovzdu-
ším. Opilý host nevzbuzuje pozornost ostatních. Konec konců jsou fil-
mové hvězdy obyčejní smrtelníci a na jejich místo vynesla je spíše foto-
genická tvář, než vrozená inteligence. Jsou i výjimky, ale nečetné.

Americké obecenstvo uctívá s nadšením své filmové miláčky, ale ve
svém obdivu je trochu nešetrné. Většina filmových hvězd hledá proto ra-
ději ústraní a mezi lid chodí jen zřídka. Udržují společenský život mezi
sebou a když jedou na dovolenou, uchylují se daleko do ústraní.
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KAPITOLA XXIV.

VNITROZEMÍ KALIFORNIE

Rok 1935 chýlil se již pomalu ke konci a tím i lhůta, do které jsme
měli dokončiti svoji cestu. Původně jsme měli v plánu jeti napříč Ameri-
kou do New Yorku a tam teprve se nalodit, ale na to bylo již pozdě. Ces-
ta do New Yorku po souši znamenala by asi 5000 kilometrů pomalým
těžkým vozem a na východě byla již zima a sněhové vánice. Východ
Spojených států jsem znal ostatně již z dřívějšího celoročního pobytu.
Rozhodli jsme se tedy odjeti parníkem z Los Angeles do Evropy. Čas,
který nám zbýval, věnovali jsme okružní cestě kalifornským vnitroze-
mím.

Naším prvním cílem bylo
pohoří Sierra Nevada. Na sever
od Hollywoodu počala smutná
krajina – pustina bez stébla trá-
vy, holá a žlutá. Kraj je jen málo
obydlen. Průsmykem Tejon
(španělsky jezevec) dostali jsme
se do hor, do výše 1200 metrů.
I zde, v divočině, byla silnice
stále výborná, široká a asfaltová
a oživena četnými vozy. Nepří-
jemným dojmem působí nesčet-
né reklamní tabule, které znešva-
řují okolí.

Přenocovali jsme u samoty Lebec, nesoucí jméno kanadského lovce
kožešin, kterého zde kdysi zabili Indiáni. Druhý den jsme minuli zříceni-
ny staré pevnůstky Tejonu a sjeli jsme dolů do stepi, rovné jako stůl a sy-
tě žluté barvy. Byla to prérie, pokrytá spálenou travou a pustá, až na ně-
kolik dřevěných věží nad ložisky nafty. Teprve u Bakersfieldu počaly ma-
lé plantáže bavlníku.

Pomalu jsme se blížili horám, které byly naším cílem. Od Visalie až k
svahům Sierry Nevady je krásný úrodný kraj, s háji pomerančů, citronů,
oliv a vína. Potkáváme velká nákladní auta, vysoko naložená hromadami
hroznů.
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Ve vyšších polohách přestal obydlený kraj a silnice vedla podél strání,
zarostlých řídkým lesem. U cesty se pásli drobní jelínci a ani si nevšímali
kolem jedoucích vozů. Je zde chráněná oblast a zvěř není proto plachá.
Cesta byla stále ještě dobrá, ale dost úzká a v zatáčkách hodně klopená.
Přijíždíme k hranici národního parku a platíme jeden dolar vstupného.
Prý jsme první automobilisté, kteří přijeli do Sequoia National Park
z Československa.

Pak začíná nepříjemná část cesty. Vysoko v horách přijíždíme do ml-
hy a silnici místy pokrývá led. Je nutno jet opatrně. Stráně jsou pokryty
sněhem. Ve výši dvou tisíc metrů přijíždíme k cíli: do háje obrovských
sekvojí (Sequoia gigantea). U malé horské chaty zastavujeme, abychom si
stromy prohlédli.

Sekvoje mají pověst největších stromů na světě; patří však také k stro-
mům nejkrásnějším. Jsou rovné jako svíčka a jejich poměrně krátké větve
působí, že strom je štíhlý a vypadá ještě vyšší, než ve skutečnosti je. Ško-
da, že hustá mlha vadila v rozhledu a ve fotografování. 

Hotel v háji sekvojí připomínal trochu krkonošskou boudu, ale byl
méně útulný, hodně drahý a strava byla špatná. Byl plně obsazen a ven-
ku stála řada aut, z nichž některá zde čekala asi již dlouho, protože byla
vysoko pokryta sněhem. Dlouho jsme se nezdržovali a šli jsme se podívat
po okolí.
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Nedaleko hotelu je největší sekvoja – Generál Sherman. Jméno jí dal
lovec, který ji objevil a který za občanské války sloužil pod generálem
Shermanem. Měří přes 80 metrů, ale hustá mlha a sněhová vánice nedo-
volily nám, abychom ji uviděli celou. Kmen má u země průměr skoro 11
metrů. Stáří stromu odhadují na tři až čtyři tisíce let a Kaliforňané tvrdí s
pýchou, že jejich sekvoje jsou nejstaršími živoucími bytostmi.

Sněžilo stále víc a více
a bylo nebezpečí, že se
cesta stane nesjízdnou.
Nebylo možno, abychom
se u velkých stromů déle
zdrželi a tak jsme nastou-
pili cestu zpět, do nížiny.
V údolí nás uvítalo opět
slunce a teplé počasí, za-
tím co vrcholky Sierry Ne-
vady zakrývaly šedé mra-
ky.

Dole v nížině jsme se
zastavili u Hospital Rocks,
veliké skály, nahnuté šik-
mo kupředu, takže přední
strana je chráněna před
deštěm. Na ní jsou červe-
nou barvou nakresleny po-

divné geometrické obrazce – poslední památka na Indiány, kteří již dáv-
no odešli z těchto míst. Již Indiáni, kteří zde bydlili v dobách kolonisa-
ce, tvrdili, že nevědí, kdo to kreslil a že malby tu byly již v dobách, kdy
se jejich předkové usadili v této krajině.

Na zpáteční cestě do Visalie jsme měli nepředvídané zdržení. Jízdou v
horách spotřebovali jsme více benzinu, než jsme myslili a tak jsme uvázli
na silnici. Pokoušel jsem se zastavit některé z četných kolemjedoucích
vozů, ale marně: bezpečnostní poměry ve Spojených státech jsou tak
špatné, že si nikdo netroufal zastavit, ačkoli to bylo za bílého dne a na
frekventované cestě. Konečně se statečnější řidič odvážil zeptati se, co se
stalo, a odvézti mě do nedaleké osady pro benzin.
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S počátku bylo nutno vracet se stejnou cestou na jih. Byla doba žní
a vinobraní a neustále jsme potkávali snědé Mexičany ve stařičkých ford-
kách a chevroletkách na cestě za prací. Velká armáda sezónních dělníků v
Americe je dokonale motorizována.

Dále na jih odbočila cesta k východu a průsmykem Tehachapi pře-
kročila pohoří. Vedla pustinou, obývanou jen nesčetnými zemními ve-
verkami. Pak sestoupila do nížiny a příští dny jeli jsme rozlehlou pouští
Mohavskou, pustinou, zarostlou jen nízkými křovinami nebo podivnými
stromy s ježatými větvemi (Yucca arborescens – yuka stromovitá). Dodá-
vají krajině velmi romantický ráz. Poušť je obývána podivným ptákem,
kukačkou (Geococcyx), která nelétá, ale zdržuje se neustále na zemi
a v nebezpečí hledá spásu v běhu. Často nám přeběhla přes cestu, s na-
taženým krkem a křídly přitlačenými k tělu. Mexičané někdy pronásle-
dují tuto podivnou kukačku na koni, aby ukázali své jezdecké umění.

Poušť Mohavská není zcela neobydlena, protože na některých mís-
tech jsou ložiska cenných nerostů. Nachází se zde i zlato, ale hlavním
bohatstvím této pouště je borax, kterého se vytěží některá léta za několik
set milionů korun. Užívá se ho v prádelnách, při letování a při výrobě
skla a porcelánu.

Pro přírodopisce je Mohavská poušť zajímavým místem a proto jsme
se tam zdrželi několik dní. Měli jsme příležitost poznat, že Amerika není
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jen zemí dobrých silnic.
Na cestě pouští dostali
jsme se k svahům nízkého
pohoří. Cesta sledovala
vyschlou řeku, vedoucí ka-
ňonem. Byla úzká a praš-
ná a znovu a znovu vedla
korytem řeky s břehu na
břeh. Bylo třeba jeti poma-
lu a opatrně, abychom ni-
kde nezachytili spodkem
vozu, ale jinak byla jízda
kaňonem velmi zajímavá.

Na jednom místě se údolí ještě více zúžilo a zde jsme nalezli malou
osadu zlatokopů. Bydlili v jeskyních a děrách, které vyhrabali ve svahu
při hledání zlata. Stranou stála dvě stará auta, která pro ně asi znamenala
spojení s ostatním světem. Zlatokopové byli většinou staří lidé a zdá se,
že touha po zlatě, která jim nedá ani k stáří dopřáti si odpočinku, zaved-
la je i sem do této pustiny nadarmo.

Po dlouhé době jsme přijeli na konec údolí, kdež bylo veliké prostran-
ství, jakýsi amfiteatr, obklopený půlkruhem vysokých kopců a terasovi-
tých strání. Přijeli jsme se sem podívati na „Zkamenělý les“. Ze stráně vy-
čnívaly pařezy a kusy kořenů, přeměněné během dlouhých věků v ká-
men. Některé byly dobře zachovány a i „léta“ byla dobře znatelná.
Nalezli jsme i zkamenělé stopy zvěře, úlomky kostí a zubů a mohli jsme
si nasbírati zajímavé ukázky.

Později, při cestě napříč pouští na východ, míjeli jsme někdy vyschlá
slaná jezera, která nám připomínala jezera australská. Pobřeží jednoho z
nich, jezera Muroc, hodí se výborně pro rychlou jízdu autem a Američa-
né sem někdy jezdí, aby vyzkoušeli nové typy vozů. V Barstowe skončila
poušť a my jsme se obrátili na jih, po cestě vedoucí do San Bernardino.

San Bernardino je pěkné čilé městečko, středisko kraje, který se zabý-
vá pěstováním ovoce. Je v údolí, které je chráněno před zimou hřebeny
hor a které je proto často vyhledáváno výletníky. První osada bělochů v
těchto místech byla založena za velmi romantických okolností: nedaleko
vysoko v horách je úzká soutěska, která má z dálky podobu šipky, uka-
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zující dolů do roviny. První osadníci viděli v tom znamení, že se zde
mají usadit.

Na východ od San Ber-
nardina, v pustině, která
souvisí s pouští colorad-
skou, je velmi mondénní
letovisko Palm Springs.
Vzniklo teprve v několika
posledních letech, původ-
ně jako kolonie filmových
hvězd, které chtěly býti
pokud možno daleko od
poněkud dotěrného davu
svých obdivovatelů. Od
světa je oddělovala poušť

a ještě lépe přehnané ceny místních hotelů. Dnes nejezdí do Palm Sp-
rings jen filmoví herci, ale přece jen se zde scházívá velmi vybraná spo-
lečnost.

Nás Palm Springs zklamalo. Podle nadšeného líčení různých reklam-
ních letáků čekali jsme krásnou krajinu a zatím jsme nalezli malou osadu
uprostřed pusté, nezajímavé pláně. Jsou zde ovšem pěkné výstavné vily
a hotely, ale jinak hlavní její předností je suché a teplé podnebí. Proto má
Palm Springs i význam jako klimatické lázně. V tu dobu, začátkem listo-
padu, bylo zde ještě velké horko a někteří lázeňští hosté procházeli se po
hlavní ulici v krátkých plavkách.

Z Palm Springs jsme se obrátili zase zpět, na západ. Jeli jsme přes San
Bernardino a pak cestou, vedoucí vysoko do hor, přes Moreno Grade.
Průsmykem jeli jsme právě navečer a zdálo se, že zapadající slunce, po-
dobné velké červené kouli, leží na horském hřbetu na protější straně.
Pozdě v noci dojeli jsme do města Riverside.

Riverside je úhledné městečko pensistů a má příjemné podnebí, které
nezná mrazů a parna. Rozkládá se na úpatí hory Roubidoux, na které bý-
vá o velikonocích, při východu slunce, slavnostní pobožnost. Některý
rok zúčastní se jí přes dvacet pět tisíc lidí. V Riverside jsme se zdrželi ce-
lý den, protože jsme se docela náhodou setkali s krajany z rodiště mé
choti.
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V posledním úseku na-
ší cesty zpět do Los Ange-
les střídaly se pomerančové
háje s pustinou a někdy po
nekonečné kilometry vrou-
bily silnici stánky s občer-
stvením, ovocem nebo li-
monádou, takže dojem pří-
rody zmizel a jízda nebyla
nijak příjemná. Přes Pasa-
denu, město milionářů, do-
razili jsme opět do Los An-
geles.

Do odjezdu zbývalo jen několik dnů a ty byly vyplněny chvatem
a starostmi. Zdá se, že úřady nikde nepracují rychle, jde-li o vrácení pe-
něz a dalo to mnoho práce, než nám celnice vrátila včas zálohu na vůz,
abychom nezmeškali loď. Teprve večer před odjezdem dostal jsem svůj
šek a mohl zaplatit lístek na loď.

Dne 16. listopadu ráno odjeli jsme do přístavu. Naše loď kotvila v San
Pedro a za jízdy, trvající asi hodinu, měli jsme neustále v dohledu celé
lesy vysokých věží naftových zřídel, tak zvaných „dericks“. Na návrší Sig-
nal Hill je jich nejvíce a zde je také nejbohatší naftové pole Spojených
států. Z dálky to vypadá jako lesy podivných stromů. Surový petrolej
hodně přispěl k rychlému vzrůstu města Los Angeles a mnohý chudák se
stal přes noc boháčem, když na jeho zahrádce nalezli naftu.

Místy byly u silnice, po které jsme jeli, obrovské nádržky nafty, jen
zpola vyčnívající ze země a pokryté hlínou. Jsou chráněny vysokými hro-
mosvody a obklopeny hliněnými valy, aby se v případě požáru nemohl
hořící petrolej rozlíti do okolí.

Pod věží pracuje pomalým stejnoměrným tempem vahadlo, které po-
hybuje vrtacím strojem. Dostanou-li se až k ložisku nafty, prýští surový
petrolej sám v podobě fontány nebo je nutno jej pumpovati. Některé vě-
že stojí nedaleko Long Beach také v mělkém moři. Po čase se některé
studny vyčerpají, ale jiné jsou dosud po mnoha letech ještě v provozu.
Automobilisté mají zde proto laciný benzin a přes to, že se k ceně benzi-
nu připočítávají ještě státní a místní daně, platili jsme litr obyčejně jen 60
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haléřů. Asi 70% celkové produkce světa surového oleje pochází ze Spoje-
ných států.

San Pedro je nepříliš elegantní osada s rušným přístavem. Kotvilo
tam právě americké válečné loďstvo a četné autobusy, náležející vojenské
správě, odvážely vojáky na dovolenou do Los Angeles.

Naše loď měla odjet až odpoledne a tak jsme využili příležitosti, aby-
chom se ještě podívali do lázní Long Beach, asi dvacet kilometrů dále na
jih. Již z dálky jsme viděli veliké hotely – mrakodrapy. Long Beach před-
stavuje jakousi americkou Riviéru, ale zdaleka se nevyrovná vkusně ele-
gantní Nizze. Hodně utrpělo nedávným zemětřesením. Má skoro sto pa-
desát tisíc obyvatel, z čehož přes třicet tisíc připadá na rodiny námořní-
ků a důstojníků tichomořského loďstva Spojených států.

Zajímavou myšlenku představuje zdejší „duha“. Je to kamenný násep,
vystavěný v moři do oblouku, takže můžeme po něm jeti nebo se pro-
cházeti jako po mostě a prohlédnouti si od moře pobřeží. Vede po něm
pěkná silnice a pak primitivní elektrická dráha pro ty, kteří nemají s se-
bou své auto. Měří více než kilometr.

To byl náš poslední výlet na americké půdě. O půl třetí byli jsme opět
v přístavě San Pedro a byl již čas naložiti vůz. Tentokráte jsme jeli dán-
skou lodí Europa, nákladním parníkem, který měl i kabiny pro cestující.

Když lodní jeřáb uložil šťastně a bez nehody náš vůz kdesi v nitru lo-
di a my jsme se usadili ve své přívětivé kabině, bylo nám, jako kdyby-
chom byli skoro již doma. Návrat domů je snad nejkrásnějším okamži-
kem každého cestování. Teď nás čekalo jen několik týdnů plavby – doba,
kdy odpadnou starosti a nebezpečí, že se něco porouchá na voze nebo že
nevyjdeme s penězi. Pocestujeme jako obyčejní turisté: bez romantiky,
ale také bez starostí a odpovědnosti.
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KAPITOLA XXV.

PANAMSKÝM PRŮPLAVEM A NA JAMAJCE

První dny cesty sledovala Europa pobřeží střední Ameriky. Někdy by-
lo blízko a pak jsme rozeznávali písčité břehy nebo vysoké kopce, pokry-
té hustou vegetací. Jindy zase ustupovala pevnina do dálky nebo mizela
úplně.

Často se objevovali mořští ptáci. Za lodí poletovali drobní buřňáci,
podobní černým vlaštovkám a lovili ve vodě, zvířené lodním šroubem.
Někdy navečer přilétli na loď, přivábeni světlem, naráželi na osvětlená
okna kabin a padali na palubu. Před člověkem, kterého nikdy nepoznali,
nejevili bázně a bez ostychu sedli nám na ruce. Zavírali jsme je do koší-
ku, aby se neporanili a druhý den jsme je pouštěli na svobodu.

Postupem cesty se otep-
lovalo: opět jsme se blížili
rovníku. Počasí se horšilo,
moře bylo bouřlivé a když
se uklidnilo, byla hustá ml-
ha; Europa zvolnila jízdu
a v pravidelných přestáv-
kách ozývalo se varovné
houkání lodní píšťaly. Ces-
tující byli znervoznělí
a někteří trávili většinu ča-
su na přídi, u zábradlí, jako
by hlídali, abychom na ně-
co nenarazili. Konečně se
mlha rozptýlila a na obzoru objevily se ostrovy, pokryté hustým prale-
sem. Desátý den cesty přiblížili jsme se ústí Panamského průplavu.

Ještě nedávno musily lodi, plující z jednoho amerického moře do
druhého, odvážiti se daleké a někdy i nebezpečné cesty kolem jižního cí-
pu Ameriky, Mysu Hornova, věčně bičovaného vichřicemi a bouřemi.
Proto v dobách, kdy bylo v Kalifornii objeveno zlato, měli vystěhovalci
volbu buď odvážiti se nebezpečné cesty americkým vnitrozemím, tehdy
ještě obydleným jen bojovnými Indiány, nebo jeti z východních států
Unie do San Franciska kolem Mysu Hornova a to znamenalo několika-
měsíční cestu plachetní lodí po moři. Proto se vyskytly již v té době plá-
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ny prokopat americkou pevninu v místě, kde je nejužší, v šíji Panamské.
Stačilo zbudovati průplav, asi šedesát kilometrů dlouhý, aby lodím byla
ušetřena cesta několika tisíc kilometrů.

První pokus prokopati šíji panamskou, zahájený francouzskou společ-
ností, ztroskotal. Pak se věci ujala Amerika. Když Francouzi nechtěli pro-
dat lacino pozemky a vše, co zbylo na nezdařeném pokusu, předstírali
Američané, že tedy budou kopati průplav na jiném místě a tak dostali, co
chtěli, od správy francouzské společnosti skoro zadarmo. Potom plavbu
průplavu dokončili po mnohých nezdarech a překážkách roku 1915.

Když se náš parník přiblížil pevnině, objevily se nám na obzoru nejpr-
ve skupiny ostrůvků, pokrytých sytě zelenou tropickou vegetací. Některé
jsou opevněny a na trávníku, který vroubí břeh, stojí reflektory a děla
proti letadlům. Pak se objevuje město Panama, rozložené na nízkém bře-
hu, ploché a nenápadné. Stará katedrála, stavěná ve španělském slohu,
připomíná ctihodné stáří města, svědka doby, kdy zlato, přivezené z Pe-
ru koráby, nastoupilo další cestu na hřbetech mezků po tak zvané Zlaté
stezce k přístavům u Atlantického oceánu. Pak se klade řada stromů me-
zi nás a žlutavé domky města a parník vjíždí do ústí průplavu.

Suezský průplav je ve znamení pouště a nedostatku vody. Panamský
průplav leží v srdci tropů a jeho dědictvím je zelený prales, bažina a dus-
né horko. Působí dojmem úzké řeky. Vysoké stromy brání v rozhledu
a jen široký pás bahna, dole u vody, je plný života. V mělké vodě stojí
bělostné volavky a na nízkých stromech odpočívají hejna kormoránů. Na
některých kmenech, které příliv vyplavil na břeh, sluní se aligátoři, dva až
tři metry dlouzí.

Později mizí les i bahnité břehy a po obou stranách objevují se beto-
nové hradby nábřeží. Před přídí lodi se otvírají obrovská vrata a parník
vjíždí do prvního zdymadla. Musí se dostat výše, až na úroveň jezera Ga-
tunského, třicet metrů nad hladinou oceánů.

Velký parník se dá jen těžko ovládati na malé prostoře a naši loď při-
poutali tedy k šesti elektrickým lokomotivám. Po každé straně jsou tři
a jejich úkolem jest, aby nás táhly nebo zdržovaly, aby náš parník nenajel
na stěny zdymadla a nepoškodil je. Vrata na obou koncích jsou mimo to
chráněna obrovskými řetězy, které budou spuštěny do rýhy ve dně, až
pojedeme dále. Každý z těchto řetězů váží přes deset tisíc kilogramů.
Vrata zdymadel jsou 24 metry vysoká. Vedle zdymadla jsou připravena
vrata rezervní, pro případ nehody nebo války a složitý mechanismus
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slouží k tomu, aby v takovém případě mohla býti vyměněna během ně-
kolika minut a provoz nebyl přerušen.

Veliký řetěz mizí pod vodou, vrata se otvírají a elektrické lokomotivy
nás pomalu táhnou ze zdymadlové komory ven. Průplav pak vede napříč
horským hřbetem, kterému říkají Culebra (zmije). Prokopání tohoto po-
hoří bylo nejtěžším úkolem stavitelů průplavu. Předchůdci Američanů,
Francouzi, museli ustoupiti, aniž se jim podařilo zdolati svahy, které se
znovu a znovu sesouvaly. Akciová společnost, založená před 55 lety
ztroskotala – oběť finančních nepořádků, žluté zimnice, která kosila děl-
níky po tisících a zrádných hor, které ničily dílo zhoubnými lavinami.
Tehdy bylo do stavby průplavu marně investováno přes tři sta milionů
dolarů.

Američanům se podařilo započaté dílo zdárně dokončiti, ale svahy
Culebry hrozí dosud a ještě nedávno naplnily balvany průplav a přeruši-
ly na čas provoz.

Kdo dnes cestuje lodí, jen tuší nesnáze, se kterými inženýři kdysi bo-
jovali. S paluby má pěkný pohled na romantické svahy, zarostlé jižní
květenou. Místy připomínají břehy tak trochu naše Svatojanské proudy
u Štěchovic – ovšem ve zmenšeném měřítku!

Po třinácti kilometrech se průplav rozšiřuje a parník pojednou pluje
širokým jezerem. Břehy ustupují v dálce a krajině vévodí dvě barvy: sytá
modř nebes a vody a temná zeleň pralesa, který zarůstá ostrůvky. V klid-
né hladině Gatunského jezera zrcadlí se koruny palem.

Před dobou nepříliš vzdálenou nebylo zde jezera. Pak přišli američtí
inženýři, vystavěli hráz napříč řekou Chagres a zahrazená řeka zatopila
celý kraj. Vytvořila jezero a uspořila stavbu mnoha kilometrů průplavu.
Ostrovy jsou vrcholky kopců, vyčnívající z vody a místy trčí nad hladinu
temné skvrny: zbytky odumřelých stromů, které vyrostly v dobách, kdy
jezera nebylo. Daleko na břehu viděli jsme na jednom místě primitivní
chýše, zrobené z palmových listů, a banánový sad. Na větším ostrově,
pokrytém hustým pralesem, hlásala tabule, že je zde „biologická labora-
toř“ a chráněná oblast. Zde mohou američtí učenci studovati přírodu,
která byla ponechána v původním stavu. Správcem této biologické stani-
ce jest americký Čech.

Panamský průplav končí jako začal a jeho poslední úsek na atlantické
straně vypadá opět jako úzká tropická řeka, která si hledá zeleným prale-
sem cestu k moři. Někdy se objeví velká mýtina a na ní řada žlutohně-
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dých stanů. Politická situace při Tichém oceáně je někdy zachmuřená
a Spojené státy dobře hlídají břehy průplavu. V případě války o nadvlá-
du nad Tichým oceánem budou ho potřebovati, aby mohly rychle pře-
místiti své válečné lodě z jednoho moře do druhého. Vojáci v khaki
uniformách, se širáky na hlavách a revolvery za pasem procházejí se po
břehu průplavu.

Jednomu z kopců, které vidíme v pozadí, říkávali Francouzi Opičí
vrch. Zde býval hřbitov, poslední odpočinek desetitisíců dělníků, kteří
zahynuli při první, nezdařilé stavbě průplavu. Malarie a žlutá zimnice by-
ly překážky, se kterými inženýři nepočítali.

Když Američané přejali dědictví francouzské akciové společnosti,
uvědomili si, že se musí zbavit nemocí, než se pustí do díla. Byli ve vý-
hodě proti svým předchůdcům, protože lékařská věda zatím zjistila, ja-
kým způsobem se přenášejí. Bylo již známo, že je nepůsobí jedovaté vý-
pary bažin, ale že je přenáší svým bodnutím drobní komáři, kteří kladou
svá vajíčka do vody močálů. Proto byly velkorysým způsobem rozsáhlé
bažiny buď vysušeny nebo polévány petrolejem, který utvoří na hladině
tenkou blanku a znemožní tak larvám, aby se nadýchaly vzduchu. Dělní-
ci spali pod moskytovými sítěmi. Po čase se zdravotní podmínky zlepšily
tak, že se mohlo přikročit k vlastnímu budování průplavu. Je to zajímavá
historie, která dokazuje, že kterýkoli obor vědy může nabýt velkého prak-
tického významu a že i učenec, kterému se smáli, protože se zabýval stu-
diem života komárů, přispěl svojí hřivnou k pokroku lidstva.

Plavba panamským průplavem, který ušetří parníkům několik týdnů,
trvala něco přes sedm hodin a navečer zakotvila Europa u Cristobalu.

Skoro se zdá, že město nemělo velkého užitku ze stavby průplavu.
Nedaloko přístavu je několik výstavnějších budov, ale jinak je to typicky
jihoafrické městečko bez jediné moderní budovy. Hlavní třída je široká
a asfaltovaná, s palmami a trávníkem uprostřed, ale je vroubena, jako
ostatní ulice, ubohými špinavými domky.

Převládají černoši, mluvící španělsky. Pouliční obraz doplňují proda-
vači sladkostí a losů a ševci, spravující obuv na ulici. U malého krámku
visí nápis, psaný neumělou rukou: černoši jsou všude v opovržení a mě-
li by se tedy sjednotit a uposlechnouti kazatele, který jim chce stvořiti
v Africe novou vlast.

Z hlavní ulice odbočují uzounké uličky, asi tři metry široké, ve kte-
rých odpočívají černoši v houpacích židlích nebo se baví se sousedy. Vy-
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padá to smutně a beznadějně a všude je plno špíny. Na hlavní ulici je řa-
da lokálů, odpovídajících našim barům, až na to, že jsou celou přední
frontou otevřeny do ulice. Je viděti výčep a několik uvadlých slečen, mar-
ně čekajících na hosty, kteří nepřicházejí, i černého pianistu v rohu
u odřeného piana. Jen obchodní dům, ve kterém smějí nakupovati pouze
zaměstnanci společnosti průplavu, je pln života. Několik indických krá-
mů má obvyklé slony z celuloidu, prodávané turistům ve všech přísta-
vech světa, a hedvábná kimona.

Večer nás odvezla motorová loď opět k parníku. Moře bylo rozbou-
řené a dalo mnoho práce, než se všichni cestující dostali bez úrazu na
skládací dřevěné schůdky, vedoucí na palubu. Na lodi mne čekalo pře-
kvapení: lodní lékař mne odvedl do svého oddělení a pyšně mi ukázal ve-
likého pelikána, zavřeného v koupelně. Přilétl prý na loď, když nakládali
zboží a námořníci ho chytili. Schoval ho prý pro mne, ježto věděl, že ta-
kové věci sbírám.

První moje myšlenka byla, že přivezu pelikána pražské zoologické za-
hradě, ale pak se vyskytly různé pochybnosti. Neměl jsem pro něj v autě
místa a pelikán by jistě nepřežil asi týdenní cestu zasněženou Evropou,
uprostřed zimy. Bylo by lépe dáti mu svobodu. Zatím se však vzdálila na-
še loď již hodně daleko od pevniny a pan doktor měl pochybnosti, zdali
by pelikán našel cestu zpět. Bylo tedy rozhodnuto, že až na další zůstane
v koupelně.

Moře bylo neklidné a Europa se vesele houpala. Často jsme viděli lé-
tající ryby, které zřejmě využívaly silného větru a vznášely se s roztaže-
nými ploutvemi nad hřebeny vln. Třetí den cesty objevily se na obzoru
vysoké hory ostrova Jamajky. Čím více jsme se blížili, tím krásněji vypa-
daly; bylo to vysoké pohoří, pokryté sytě zeleným rostlinstvem, s vrchol-
ky ztrácejícími se mezi bílými oblaky.

Po desáté hodině jsme zpomalili jízdu, aby lodivod mohl přijíti na
loď. Lodní lékař objevil se na palubě s pelikánem v náručí; od předvče-
rejška se nemohl koupat a počasí bylo velmi teplé!

Nyní jsme se blížili úzkému vjezdu do zátoky, kolem rozlehlých pís-
čin, na kterých stála hejna brodivých ptáků. V té chvíli rozepjal náš peli-
kán křídla a snesl se na hladinu blízko břehu. Jak to s ním dopadlo, ne-
dověděli jsme se již, ale nablízku odpočívali podobní pelikáni a tak se s
nimi tedy snad spřátelil a nalezl nový domov.
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Vjezd do zátoky u města Kingston je velmi malebný. Po levé straně
tyčí se vysoké kopce, pokryté lesem a po pravé straně je Port Royal, stará
pevnost na konci písčité výspy dvanáct kilometrů dlouhé. Je to historická
půda, pamětník pirátské slávy, bojů o lodi, kterými Španělé pravidelně
dováželi zlato z Ameriky do své vlasti, pamětník hromadných poprav.
Několik žraloků sleduje loď a občas potkáváme rybářské čluny, obsazené
černochy. U břehu se zrcadlí ve vodě zelené koruny kokosových palem.

Za vjezdem do zátoky zahýbá loď ostře vpravo a na konci zátoky,
v dálce, objevuje se město Kingston. Míjíme ještě pevnost Fort Augusta
a o půl jedné spouštíme kotvy v doku v přístavu. Po lékařské prohlídce
pospícháme na zem.

Kingston, hlavní město Jamaiky, je nevelké město s přímočarými uli-
cemi a nízkými domky. Mezi obyvateli převládají černoši a z původních
obyvatelů, Indiánů, zbyly sotva jen stopy. Tainové, kteří zde žili, byli vy-
hubeni Karaiby a ty zase vyhubili Španělé. Pak byli dováženi černoši, aby
pracovali jako otroci na plantážích. Když bylo otroctví roku 1838 zruše-
no, byli sem dováženi evropští dělníci, ale nezdravé podnebí nížin jim
nesvědčilo a tak téměř všichni vyhynuli. Později dopravovali sem Indy
a Číňany, aby měli dělníky pro plantáže. Jak se dá očekávati, tvoří obyva-
telstvo Jamajky podivnou směsice ras. Bělochů jsou jen 2%.

Europa přivezla veliká náklad pro Kingston a skládání mělo trvati
dlouho do noci. Měli jsme tedy dosti času podniknouti výlet autem do
vnitrozemí. Za cíl jsme si zvolili Modré hory, nejvyšší pohoří ostrova,
místy přes dva tisíce metrů vysoké. Cesta byla dobrá, ale velmi úzká
a skládala se z nesčetných ostrých zatáček. Provoz byl slabý: za den pot-
kali jsme jen dvě auta. Svahy byly pokryty řídkým lesem a občas se nám
za zatáčkou otevřel krásný pohled dolů na mořskou zátoku. Vysoko v
horách bylo příjemně chladno.

Někdy jsme potkávali černošky, jdoucí na trh dolů do města. Na hla-
vě nesly košíky se zeleninou a ovocem nebo vedly oslíka, vysoko nalože-
ného různým zbožím. Obydlí venkovanů vypadají uboze a většinou jsou
jen slepována z bláta. Zdá se, že chybí jen malý krůček, aby zdejší černo-
ši žili takovým způsobem, jako jejich primitivní předkové na březích
Konga.

Po nějaké době jsme dojeli na konec silnice, ke skupině nízkých bu-
dov. Jsou to kasárna vojáků, kteří sem bývají na čas přeloženi, aby si od-
počinuli po životě dole v nezdravé nížině. Toto vojenské letovisko
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vzniklo před sto lety, kdy ještě dole v Kingstonu zuřívala žlutá zimnice,
nejhorší z tropických nemocí. Občas se roztrhla mračna a my viděli dole
přístav a bílé kličky silnice, po které jsme přijeli. Bylo zde chladno a vál
svěží větřík.

Po návratu dolů, do města, zastavili jsme se na chvíli v zahradě Ma-
nor Housu, nejlepšího kingstonského hotelu. Byl teplý dusný večer
a drobné žabky, zvané „pískající žáby“, dávaly koncert: znělo to jako hlas
nějakého ptáka, tvořený třemi tóny, hlasitými a příjemnými.

Náš parník složil již svůj náklad, ale zato nakládal teď po mnoho ho-
din sudy rumu a pytle koření. Na nábřeží, pod okny naší kabiny, usadili
se domorodí obchodníci a dlouho do noci vychvalovali hlasitě své zboží.
Na další cestu vydal se náš parník až za svítání, protože plavba úzkým
vjezdem do zálivu by byla za tmy příliš nebezpečná.

277



KAPITOLA XXVI.

KONEC CESTY

Druhý den po odjezdu z Kingstonu objevil se v dálce ostrov Hispa-
niola. Byl většinou zakryt mraky a stráně u moře zdály se méně zelené,
než břehy Jamajky. Až do nedávna byl nazýván Haiti a nyní bylo obno-
veno jeho staré jméno.

Pozdě v noci jsme spatřili světla ostrova Porto Rico a když vyšlo slun-
ce, viděli jsme nevysoké hory, s úbočím pokrytým bujným lesem, ve kte-
rém plantáže cukrové třtiny, tabáku a ananasů kreslily jasné obdélníky.
Na sytě modrém moři bloudily rybářské plachetnice se zvýšenou přídí.

Ostrov Svatého Tomáše objevil se ještě dříve, než jsme se vzdálili od
Porto Rica. Zatím co se vynořoval a rostl na obzoru, objevila se po levé
straně podivná bělavá skála, trčící příkře z vln Atlantického oceánu.
Když jsme se přiblížili, vypadala jako veliká plachta lodi. Říkají jí proto
Sail Rock (Plachetní skála).

Počátkem minulého století přijela v tato místa francouzská fregata.
Bylo to za temné noci a kapitán lodi se domníval, že vidí v šeru obrysy
nepřátelského korábu. Salva, kterou dal vypálit, ho jen potvrdila v této
domněnce, protože ozvěna a některé koule, které se odrazily zpět, budily
dojem, že nepřítel palbu opakuje. Francouzská válečná loď počala tedy
zuřivě bombardovati domnělého nepřítele a teprve za úsvitu poznala
svůj omyl.

Zatím se náš parník přiblížil ostrovu. Osada byla kryta pobřežím
a teprve když jsme opsali půlkruh, objevil se vlastní přístav. Město Saint
Thomas je rozběhlé po stráni u moře a z dálky vypadá čistě a výstavně.
Svahy hor svítí jasnou zelení, vroubenou dole žlutým písčitým břehem.
Nad pevnůstkou vlaje prapor Spojených států.

V době, kdy zuřila světová válka a evropští národové měli vážnější
problémy, byl uzavřen mezi Spojenými státy a Dánskem obchod, které-
mu předcházelo padesátileté smlouvání. Za pouhých dvacet pět milionů
dolarů získala Amerika souostroví, zvané Virgin Islands (Panenské ostro-
vy). Skládá se ze tří malých ostrovů, z nichž ostrov Svatého Tomáše je
největší.

Přístav ostrova Svatého Tomáše není soupeřem velikých přístavních
měst, které jsou labyrintem doků, přeplněných parníky a plachetními ko-
ráby. Je zde jen zděné nábřeží, bez skladiště nebo jiných budov. Několik
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černošek, klímajících u hromádek ananasů a krabiček s doutníky, repre-
zentovalo obchodní živel. Vůdčím motivem přístavu je klid a mír.

Naše loď zakotvila vedle nákladního parníku, vykládajícího uhlí. Při-
pomíná nám to, že ostrov je také uhelnou stanicí. Zatím co jeřáby praco-
valy, hromadilo se nově přivezené uhlí na velikou kupu na břehu.

Na moři, vedle našeho parníku, objevilo se několik primitivních lodi-
ček, obsazených černochy, kteří byli ochotni potápěti se za vhozeným
penízem. Prozatím neměli štěstí, protože cestující lodi pospíchali již na
břeh a stejně většina jich byla názoru, že při horku, které tu bylo, není
skákání do vody výkonem, který by zasluhoval zvláštní odměny.

Vlastní městečko leží asi půl druhého kilometru od přístavu. Cesta ve-
de bažinou, která se nyní odvodňuje. Kokosové palmy, které se ještě ne-
dávno shlížely v hladině vodní, reagují na nový stav věcí pozvolným od-
umíráním – ubohé symboly úpadku ostrova s dlouhými, zežloutlými lis-
ty, visícími zplihle dolů podél kmene.

Za chvíli jsme v městečku. Dánská jména ulic připomínají dobu, kdy
se jmenovalo Charlotte Amalia a kdy na radnici ještě vlála Dannebrog –
dánská vlajka. Není tomu tak dlouho – Dánové odešli roku 1917, ale
v tropech zub času hlodá rychleji a dánský vliv je již téměř setřen. Neda-
leko pošty je obchod dánským porcelánem – pro nečetné turisty, kteří
sem časem zabloudí.

Trochu dále, blízko moře, je malá tvrz, pyšnící se datem 1651. Připo-
míná nám, že s hlediska kolonizace je historie ostrova velmi stará. Byl
objeven samotným Kolumbem, který tu nalezl Indiány kmene Karibů
a Aravaků. Po něm přišli Holanďané a pak roku 1666 Dánové. Indiáni
brzo zmizeli, ale otrokářství postaralo se o potřebné dělníky plantáží
a ostrov Svatého Tomáše prožíval dlouhé období konjunktury. Byl také
důležitým obchodním střediskem: lodi přivážely sem z Evropy zboží
a obchodníci z okolních ostrovů sem přijížděli nakupovat. Ty doby však
již dávno minuly: otroctví je zrušeno, plantáže zanikly a když se zlepšilo
poštovní spojení s Evropou a Amerikou, mohou obchodníci objednáva-
ti své zboží přímo.

Kromě veřejných budov jsou domky města stavěny ze dřeva. Některé
jsou z cihel, ale omítka je oprýskaná a ulice městečka vypadají smutně
a beznadějně.

Skoro všichni domorodci, které potkáváme, jsou černoši. Nová doba
přinesla jim svobodu, ale nemohla jim dát iniciativu a vytrvalost v práci.
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Možnost obživy je horší než jinde – byla horší již před krizí. Mnozí se
stěhují na okolní ostrovy a tak počet obyvatelstva neustále klesá. Hodně
uškodilo městu, že bylo zrušeno přístaviště německé paroplavební spo-
lečnosti Hamburk – Amerika, která zde měla před válkou centrálu pro
Západoindické ostrovy.

K starostem rázu hospodářského druží se i problémy politické. Oby-
vatelé nejsou spokojeni a tvrdí, že jejich ostrov je spravován jako kolonie.
Podle jména je zde demokratická vláda, ale volební právo je všelijak
okleštěno. Voliti smí jen ten, komu je alespoň 25 let, kdo je zachovalý
a vydělává ročně alespoň 300 dolarů – přes šest tisíc našich korun. Při
dnešních poměrech to znamená, že jen málokterý obyvatel ostrova může
volit.

Opustíme-li město, abychom se podívali dále do vnitrozemí, jedeme
krajinou, která má většinou ráz stepi. Po dešti pokrývá se krásným kober-
cem zelené trávy, ale dlouhá období sucha působí, že vše je uschlé a spá-
lené. Nedaleko cesty jsou dvě velké budovy misie, stavěné v dánském
slohu a pocházející snad ještě z dob, kdy tu žili pohanští Indiáni. Tro-
chu dále, blízko mořského břehu je nouzové letiště se stany a řadou leta-
del. Připomínají nám podezření, že Spojené státy koupily ostrov jen pro-
to, aby zde měly vojenskou základnu. U moře budují velikým nákladem
dokonalé letiště definitivní.

Pěkný pohled na městečko i na valnou část ostrova máme s věže sta-
rého hradu na strmém pahorku. Je to zbytek pevnosti, zvané Frederiks-
fort, z roku 1689. Na druhé straně, na protějším svahu, vidíme podob-
nou pevnůstku, které říkají Modrovousův hrad, podle piráta, který zde
žil.

Lupič Modrovous jmenoval se v občanském životě Jan Tech. Vynikal
prý nad ostatní piráty odvahou a krutostí. Ve hradě žilo s ním i jeho čtr-
náct manželek. Někdy, když byl v rozjařené náladě, liboval si v poněkud
drsných šprýmech. Jednou zavřel své hosty do lodního skladiště a napolo
je udusil tím, že zde zapálil několik liber síry. Jindy zase zhasl světlo
a střílel z pistolí na všechny strany. Jeho řádění přimělo Velkou Británii,
aby proti němu vyslala dvě válečné lodi a Modrovous padl po hrdinném
boji.

Dnes doba pirátů dávno minula a ve Frederiskfortu vládne klid a mír.
Jakýsi podnikavý Američan zřídil v něm hotel. Po točitých schodech
můžeme vystoupiti až na plošinu bývalého hradu, se které se nám otvírá
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pěkný rozhled. Na zelených svazích kopců popásají se stáda dobytka
a dole, pod námi, bělají se domky města. Na druhé straně se rozkládá
oceán a jeho modrá hladina je přerušena jen bílou skvrnou Plachetní ská-
ly.

Na úbočích hor nevidíme ani jediného políčka, ani jedinou plantáž.
Velké plantáže cukrové třtiny zmizely postupem doby, když nebylo otro-
ků, kteří by pracovali zdarma. Dnes je místo cukru hlavním předmětem
vývozu Bay rum, známý prostředek pro vzrůst vlasů. Vyrábějí jej z listů
stromu Pimenta acris, který roste na sousedním ostrově Svatého Jana, ale
bývá vyvážen z přístavu Svatého Tomáše. Jinak je hospodářská stagnace
a bída domorodého obyvatelstva tak velká, že toho využily opoziční po-
litické strany Spojených států v boji proti straně vládní, kterou vinily, že
nepodniká nic na záchranu zbídačelých domorodců.

Po poledni téhož dne opustila loď Europa přístav a velkou oklikou
kolem Plachetní skály nastoupila další cestu. Ostrovy zmizely z dohledu
a pak jsme po dlouhou řadu dní nespatřili pevninu. Nastal klidný život s
přebytkem volného času, věnovaného většinou psaní. Významnější udá-
lost přihodila se až šestý den po odjezdu ze Saint Thomas: radiovým při-
jimačem, umístěným v lodním salonku, podařilo se nám zachytit vysílá-
ní našeho Radiojurnalu. Bylo to vysílání školského rozhlasu a nám to by-
lo prvním pozdravem vlasti, kterou jsme neviděli skoro již rok.

Podle počasí jsme mohli pozorovati, jak se blížíme Evropě. Bylo stále
chladněji a poslední den cesty vál prudký severní vítr, který zanášel tříští-
cí se vodu vln až na hoření palubu. Byla zima a mlhavo. Když se objevil
ostrov Wight, mohli jsme v mlze rozeznati sotva více, než obrysy ostro-
va. Opět jsme potkávali častěji jiné lodi. Příštího dne odpoledne přijali
jsme u Doveru na palubu lodivoda a Europa pokračovala pomalu v plav-
bě do ústí Temže. Brzo se setmělo a tak jsme viděli z četných přístavů
a letovisek při anglickém pobřeží jen řady světel. Den rychle uběhl, naše
cesta se schylovala ke konci a v noci jsme dlouho nemohli usnouti
a znova a znova jsme se vraceli na palubu, abychom se podívali, zdali ne-
jsme již v přístavě. Pozdě v noci viděli jsme břehy Temže již docela blíz-
ko.

Dne 12. prosince ráno byla Europa již zakotvena u nábřeží. Byli jsme
v londýnském přístavě, ale opodál města a do londýnské „city“ měli
jsme tři čtvrti hodiny drahou. Původně bylo smluveno, že opustíme loď
v Rotterdamu, ale kapitán dostal telegram, aby odplul co nejdříve přímo
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do Dánska a tak nás vysadili i s naším vozem v londýnském přístavě.
Zaplatili nám cestu z Londýna do Holandska, ale bylo to přece jen ne-
příjemné, protože jsme byli nuceni stráviti v Londýně tři dny a probojo-
vati se s vozem i četnými zavazadly úskalími dvou celnic, se kterými
jsme nepočítali.

Na parníku, kterým jsme jeli do Rotterdamu, nebylo pro vůz místa
a tak jsme jej musili naložiti na malý parníček, který se jmenoval „Chřá-
stal“ a byl mnohem menší, než některé lodi, dopravující výletníky po Vl-
tavě. Těžko jsme se se svým vozem loučili; byli jsme přesvědčeni, že ta-
ková kocábka nemůže dojet bez nehody po rozbouřeném moři až do
Holandska, ale když jsme se druhý den dostali do Rotterdamského přísta-
vu, byl tam nejen Chřástal, ale i naše auto, odpočívající docela neporuše-
né v přístavním skladišti.

Nyní jsme tedy byli šťastně již na evropském kontinentě, ale ani tato
poslední etapa naší cesty nebyla bez překážek a obtíží. Europa měla ně-
kolikadenní zpoždění a to, ve spojení se zdržením v Londýně způsobilo,
že vypršela doba platnosti našich automobilových papírů. Na nejbližší
hranici, v Německu, by nás již nepustili dál a tak jsme se obrátili na krá-
lovský holandský autoklub, aby nám je prodloužil. Vyjednávání s počát-
ku uvázlo na mrtvém bodě, protože autoklub prohlásil, že karnet může
prodloužit jen v případě smrtelného úrazu řidiče. V praxi se asi jen zříd-
ka stává, aby automobilista byl na výletě celý rok. Ztratili jsme v Haagu
několik dní, než se nám konečně podařilo, dík vydatné pomoci našeho
vyslanectví, dáti papíry do pořádku a my mohli konečně nastoupiti cestu
domů.

Z Haagu jeli jsme krásnými vilovými čtvrtěmi, po dobré silnici, sle-
dující občas průplav. Četné větrné mlýny zpestřují ráz krajiny. Jedeme
rovinou a teprve u německé hranice začínají kopce a lesy. Němečtí celní-
ci chovají se k nám velmi slušně (máme doporučení německého vyslan-
ce v Haagu), jen mají starost, zda nemáme s sebou vejce nebo máslo. Je
vidět, že jsou teď v Německu špatné časy.

Holandské silnice byly pokryty blátem, ale v Německu přivítal nás
sníh a ten nás již neopustil po celé cestě. Lidé nás straší, že neprojedeme,
ale celkem jde to dobře, jen musíme dávat pozor na zledovatělých silni-
cích. V horách brodíme se někdy hluboko sněhem a v Bavorsku, blízko
českých hranic, jsou závěje na půl metru hluboké. Silnice jsou opuštěny
a mimo nás není na silnici jiných aut. Projeli jsme však všude bez nehody
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a když jsme spatřili sloupy, označující naši hranici u Rozvadova, věděli
jsme, že máme vyhráno. Hlouček přátel čekal na nás u celnice a když
jsme zastavili v jejich středu, cítili jsme, že je konec starostem a nejistotě:
již jsme nebyli odkázáni sami na sebe.

Další cesta ku Praze ubíhala hladce a bez dalších příhod a před budo-
vou Autoklubu setkali jsme se s ostatními přáteli, kteří nás přišli uvítat.
Bylo to dne 22. prosince – naše krásná cesta kolem světa trvala celý rok.
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DOSLOV

Řada věcí se od roku kdy byla tato kniha napsána změnila. Neměnili
jsme ji – kniha je i svědectvím o tehdejším pohledu na cizí země, přírodu
a společnost navštívených zemí. Snad jediná poznámka by neměla chy-
bět – výraz ,,black boy“, černoušek, se již v australské angličtině nepouží-
vá. Současná Austrálie pokládá jakékoli obraty, které by mohly mít raso-
vý podtext za nepřijatelné (a to i hovorově, v neformálním styku). Pro
domorodce se používá termín aboriginals, hovorově někdy nepříliš zdvo-
řile zkracované na abo, ale nikdy blacks. Pro uvedené stromky se používá
(výstižnější) termín „grass tree“ – trávový strom.

Baumovi plánovali se svým šestikolovým obytným autíčkem ještě dal-
ší cesty, ale podařila se jim už jen jedna – v roce 1938, do Afriky. Ta již
probíhala ve stínu hrozivé politické situace. Se smutkem sledovali v novi-
nách mnichovská jednání a uvažovali, jestli se vrátit, nebo zůstat v zahra-
ničí. O tom, že bude válka neměli Baumovi pochybnosti. Stejně tak ne-
pochybovali, že bude existovat jak domácí odboj, tak zahraniční armáda
a pro Dr Jiřího Bauma bylo samozřejmostí, že se boje za svobodu osobně
zúčastní. Baumovi se dohodli, že budou raději pracovat v odboji, proto-
že budou spolu.

,,Miss Australia“ přijela zpátky do Česko-slovenska dva dny před ob-
sazením Republiky nacisty. ,,Miss Australia“ byla brzy poté přestavěna
na valník a prodána, aby ji Němci nezabavili pro svoji armádu. Baumovi
sami splnili svoje předsevzetí a aktivně se zapojili do oboje. Rozepisovali
letáky, pomáhali předávat do zahraničí zprávy, ukrývali spolubojovníky
v konspiračních bytech. Jen Růžena Baumová se dočkala konce války,
Dr. Jiří Baum zahynul někdy koncem roku 1944 v koncentračním táboře
ve Varšave.

Dr. Jiří Baum na svých cestách pečlivě fotografoval a pužíval i speciál-
ní techniku. Jeden z jeho aparátů – dřevěná jednooká zrcadlovka na des-
ky 6,5x9,0 cm s teleobjektivem 42cm – je dnes v Technickém museu
v Praze. Pokud byste chtěli vidět víc snímků, než kolik jsme mohli zařa-
dit přímo do knížky, zveme Vás na návštěvu internetové podoby fotoar-
chivu Dr. Jiří Bauma na:
http://www.baum.com.au/Dr_J_Baum/archiv_foto Dr.

Jiří Baum napsal řadu dalších knih o svých cestách i o zvířatech, která
s nesmírným zájmem studoval. O cestě Afrikou napsal ,,Africkou divoči-

284



nou“, popisuje tam Afriku, jaká už dnes není. Místy, o kterých píše, pro-
šly od té doby vlny válek a konfliktů a z původní společnosti a kultury již
zbývá jen málo. O své studentské cestě do USA brzy po první světové
válce napsal ,,Toulky po USA", opět popis země, která se od té doby
změnila k nepoznání. Uvažujeme o novém vydání jeho dalších knih,
snad i o životopise, který by pověděl o fascinujícím životě Dr. Jiří Bauma
víc, než se vejde do úvodu a závěru jedné knížky. Čtenářská odezva na
tuto knihu rozhodnou, jestli se naše plány stanou skutečností. Pokud vě-
říte, že bychom měli pokračovat a přejete si, abychom Vám dali vědět jak
naše plány pokračují, dejte vědět buď našemu nakladatelství, nebo přímo
nám na emailovou adresu Dr. J. Baum@baum.com.au.

Ing. Petr Baum Melbourne, 24. 4. 2006 
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ENGLISH SUMMARY

The car and other background

In the early 1930s, Tatra started manufacture of the Tatra 72. This was
a continuation of the family of air-cooled vehicles with a tubular central
spine chassis. This model was mainly designed for the army. It was fairly
small and it had a four cylinder air-cooled engine. The four rear wheels
were all driven. As a result of this, the car was able to drive through quite
difficult terrain, over uneven tracks and the risk of becoming bogged was
relatively low.

Dr Jiří Baum already had experience with two previous Tatras. In
1931 he drove the Tatra 12 from Egypt to the southern tip of Africa with
the sculptor Mr František Foit. This was not a hurried trip. Mr Foit was
interested in African culture, especially in sculpture. They spent some ti-
me in places of interest and studied the work of native sculptors. Dr
Baum was interested in zoology and collected specimens, studied the lo-
cal fauna and took numerous photographs. Their style of travelling was
therefore complementary – the car was primarily their method of tran-
sport to remote places, not a means of getting from A to B in the shortest
possible time.

From today's perspective, the two travellers placed unbelievable de-
mands on the Tatra. The vehicle was often overloaded – Mr Foit's collec-
tion of sculptures was often quite heavy – and they drove long stretches
with the springs bottomed out. It was often necessary to drive through
the sort of muddy terrain nobody would think of venturing out to wit-
hout a four wheel drive today. Sometimes they tackled long stretches of
mountainous driving in reverse, as reverse gear had a lower ratio than
first gear and that compensated somewhat for the lack of „low range“ ge-
ars. There are not too many vehicles which would last for very long with
this kind of treatment. The Tatra 12 with its air cooled two cylinder mo-
tor made the whole trip without a single breakdown. Only the exhaust,
battered by the endless kilometres of driving over very poor roads and
bashed by countless rocks remained somewhere behind. On his return
from Africa Dr Baum used the slightly bigger and more powerful Tatra
54 for several long trips around Europe. This time he travelled with his
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wife Růžena. They visited Scandinavia, Spain and even detoured to Mo-
rocco. Once again the Tatra proved its worth.

Dr Baum was already an experienced traveller before his trip through
Africa. He had already made two trips there, as well as trips to the USA,
South America and a study trip to Malaysia and parts of present day In-
donesia. In 1928 he completed his doctorate in zoology at the Charles
University, specialising in ornithology and arachnology. He was plan-
ning future trips, more strenuous yet again, and knew exactly what type
of vehicle he needed for them. The Tatra 72 was ideal for his purposes.

It came as no surprise that the custom car body factory Uhlík, which
prepared the Tatra 12 for the trip to Africa, received another assignment -
a request for the Tatra „travellers edition“. This miniature „campervan“
came with a kitchenette / photography darkroom and everything for the
travelling zoologist. The Baums later playfully dubbed this vehicle „Miss
Australia“.

After a trial trip to Slovakia, the Baums set off for their biggest and
most significant trip – a trip around the world.

The adventures, stories and triumphs of their trip across Australia and
around the world are told in this book.

The trip described in this book

The trip started from Prague in the last days of year 1934. The Baums
travelled to Italy, where they and their Tatra boarded the Italian ship Ro-
molo and sailed through the Suez Canal to Freemantle in Western Aust-
ralia. They arrived in the middle of summer, a pretty difficult time for a
trip through the outback in a car without air conditioning.

After some time in Perth they went for their first trip into the country,
the aim was Lake Austin. The zoological results were not very good, as it
was the hottest time of the year. Every living thing was waiting for less
difficult times, hidden somewhere under bark or in the ground. On the
other hand the Tatra proved itself to be a capable and reliable vehicle.

Jiří and Růžena returned to Perth and soon after went on their second
short trip to the southern part of Western Australia. This was much more
pleasant and productive. They visited Albany and returned to Perth. It
was time to start the trip across the Australian continent. The most diffi-
cult stretch is from Perth to Adelaide across the Nullarbor Plain and is

287



still not undertaken lightly today. Today there is a sealed road. In the
Baums' time there was an uneven track and each year only a handful of
travellers made this pilgrimage.

There is a large petrol station on the border of South and Western
Australia and there is a wall of photographs showing how the surrounds
have changed over the years. The photograph of „Miss Australia“ is the

only photograph at the
petrol station showing
nothing but a narrow
track and a primitive ro-
ad sign on the stump of a
twisted tree in the backg-
round. All the other
photographs were taken
in later years when the
area was more develo-
ped!

They seldom met
another traveller and of-
ten travelled several days
without seeing another
human being. There we-
re no towns and just a
few „sheep stations“ for a

significant part of this trip. They even delivered mail to farm mailboxes,
as was the custom – the official postman seldom visited this part of Aust-
ralia.

The most difficult part of this track was the Madura Pass, more or less
just a steep dry creek bed, but the Tatra managed to get through without
any real problems. Jiří and Růžena enjoyed travelling in dry, deserted
country, but they had to hurry up – Jiří developed a rather serious pro-
blem with a tooth. The nearest dentist was hundreds of kilometres away.
It was very unpleasant but fortunately nothing serious happened and the
travellers managed to get to the first big city on the eastern side of Aust-
ralia – Adelaide.
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The Baums continued eastward from Adelaide. They enjoyed an in-
teresting time in Melbourne, where they met and made many friends.
They also gave lectures about Czechoslovakia on the radio.

On their way to Sydney they also visited the capital of Australia. Can-
berra was still very much an unfinished city – when they first arrived,
they were under the impression that they were still in the outer suburbs
and kept going! They realised their mistake when they found that they
were in open country again, so they turned around and returned. Most
streets were still without many buildings and the buildings that were fi-
nished looked lost in the large opens spaces of the emerging Capital of
Australia.

Sydney was the next large city on their trip and the last one was Bris-
bane in Queensland. Jiří and Růžena hoped to travel further north, at le-
ast to Townsville, but they found out that Brisbane was the last harbour
where ships could dock and load „Miss Australia“. Harbours north of
Brisbane used lighters to load and unload ships and that would be diffi-
cult or impossible for the Tatra. They decided to leave the car in Brisba-
ne and make trip north by train and boat.

Their visit to Far North Queensland was one of the most interesting
and pleasant parts of the whole trip. They met many local people, spent
a few days on the (then) almost deserted Dunk Island and became very
good friends with the Morris family who were their hosts at Dunk Island.
The first part of the trip back south – from Dunk Island to Townsville –
was made on small local boats. During this trip they were able to visit
Palm Island, where the „blacks“ (aboriginals) lived. They were shown na-
tive dances and various artefacts but even during their very short visit it
was obvious to Jiří and Růžena that the natives were not happy on this
beautiful island and that they would prefer to leave.

Soon after their return to Brisbane, Jiří and Růžena boarded the Japa-
nese ship Atsuta Maru with the Tatra for the trip to Japan. The Tatra was
unloaded on Japanese soil at Kobe and the Baums travelled from Kobe
to Kyoto, Nagoya and Tokyo. It was not a very great distance, but the ro-
ads were mostly very narrow, unsuitable for cars and driving was tricky.
They liked Japan as the people were very courteous, everything was clean
and again and again they were impressed by the good taste of Japanese
people. They had the opportunity to visit many interesting places and
even made friends with some Japanese families.
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The next stage was a visit to the USA. Their original intention was to
travel from Los Angeles to New York, but it would be rather difficult in
winter time and Jiří had visited the Eastern States before. Instead they tra-
velled to the Mohave Desert, visited several National Parks in California
and returned to Los Angeles.

They returned to Europe through the Panama Canal. The trip took al-
most exactly one year. It was not very fast, but Jiří was a scientist, study-
ing the countries he visited. Jiří and Růžena were pleased with the results.

Afterword

The Baums planned many more trips in their little four cylinder ho-
me on wheels, but they were able to use it only once more. Their trip to
Africa in 1938 was already in the shadow of the threatening political situ-
ation in Europe. They followed the news in newspapers with sadness in
their hearts and deliberated on whether to cut their trip short to return to
their homeland. They had no doubts that war was imminent and there
was no question that Dr Jiří Baum would personally join in the fight for
liberty. In the end the Baums decided to fight in the Resistance, as they
would be able to remain together. „Miss Australia“ returned to Czecho-
slovakia two days before the Nazi occupation.

„Miss Australia“ was quickly rebuilt back into a truck and sold to a
greengrocer in an attempt to prevent it being confiscated by the Nazis for
their army. The Baums actively joined the fight – typing up leaflets, hel-
ping to pass on foreign intelligence and hiding fellow fighters. Only Rů-
žena survived to the end of the war. Dr Jiří Baum died sometime around
the end of 1944 in a concentration camp in Warsaw.

Dr Baum carefully documented his trips with photographs and used
specialist equipment for this purpose. One of his cameras was a wooden
SLR camera with plates 6,5x9,0 cm and a 42 cm lens – it is now on dis-
play in the Technical Museum in Prague. If you would like to see more
of the photographs than we could print in this book, we would like to in-
vite you to visit our archive on line at:
http://www.baum.com.au/Dr_J_Baum/archiv_foto

Dr Baum wrote a number of other books about his travels and about
the animals he studied with such enthusiasm. He wrote „Africkou divoci-
nou“ (Through the African Wilderness) about his trip across Africa. He
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describes an Africa in this book that no longer exists. The places he desc-
ribes have since gone through so many conflicts and wars that little rema-
ins of the original society and culture. He also wrote „Toulky po USA“
(Wandering the USA) about his student trip to the USA just after the
first world war. This book is also full of descriptions of places which have
changed beyond recognition. We are considering reprinting more of Dr
Baum's works and perhaps even printing a biography of the fascinating
life he led.

The response to this book could make our plans into reality. If you
believe we should continue and would like to know more about our
plans please let our publishers know, or email us directly at:
Dr_J_Baum@baum.com.au

Petr Baum
Melbourne, 14. 6. 2006
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