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ÚVOD.

Reportáž má být podle definice jednak popis místa, kde autor byl a také dějů, které tam zažil. V
tomto ohledu tyto články onen první požadavek zcela splňují, i když jsem například nebyl všude,
kam létali bushpiloti aniž jsem se prodíral lesem a vodami Skalistých hor právě v těch místech,
kudy tehdy šel Alexander Mackenzie.
Horší je to s těmi ději: protože jsem se nemohl vrátit do minulosti, často jsem si musel vypomoci
čtením, například v Thombstonu přímo z místních novin, starých sto let, tak jak vyšly první týden
po souboji (a jak je přetiskují ještě dodnes), abych si mohl udělat svůj vlastní, neokopírovaný
názor. Četl jsem i Mackenzieho deník a jiné knihy o jeho cestě. Na pobřeží Hořejšího jezera, kde
klesl ke dnu Edmund Fitzgerald, jsem v několika místech i kempoval - o jezeru Huron ani nemluvě,
tam už žiji 13 let. Také na prérii jsem pracoval téměř čtyři roky a všechny ty výlety do Alberty, do
Skalistých hor i dál na západ či na jih jsem dodnes ještě nestačil pořádně popsat. Snad s jednou
výjimkou - viz moje kniha "Montana, my Love" (vyšla v knižnici Klubu KČK).
Ve všech těch případech jsem se neřídil oficielními názory, ale udělal si svoje vlastní - tak jak jsem
srovnával různá fakta a dokumenty ze starších dob, nebo se i poptal u místních lidí, kteří byli lépe
informováni. Některé výlety jsem předem plánoval, jiné se prostě udály "jen tak", ale o to jsou mi
vzpomínky na ně ještě milejší . . .
Jan B. Hurych
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ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD - Díl 1.
(Poprvé otištěno v Kanadských Listech)
"The wind in the wires made a tattletale sound
and a vawe broke over the railing
and ev´ry man knew as the captain did too
´twas the witch of November come stealin´. "
G. Lightfoot

Tak zpívá proslulý kanadský zpěvák ve své baladě o Edmundu Fitzgeraldovi. Už dvacet let leží loď,
kterou proslavil svou baladou, na dně Hořejšího jezera. Záhada nad záhady - dokonce jim trvalo dost
dlouho, než ji vůbec na dně našli.
Jak se mohla obrovská loď, která vezla náklad 26 tisíc tun rudy, tak rychle potopit, včetně všech 29
mužů posádky? Jen její vrak, ležící 530 stop (162 m) pod hladinou jezera, může dát odpověď . . .

Jezero Hořejší, v originále Superior, v jazyce
národa Ojibway zvané "Gitche Gumee", je největší
na světě a jeho objem se rovná jedné desetině
veškeré "sladké" vody na světě. Je dlouhé 400 mil
(644 km) a na šířku má 160 mil (257 km). Jeho
voda je dokonce i v srpnu tolik studená, že se
člověk v něm brzy prochladí tak, že se nemůže ani
pohybovat a to ještě nepočítám vlny vysoké dvacet
i více stop (6 m). Není divu, že jeho 350 vraků s
sebou vzalo do hlubin i mnoho námořníků. Velká
jezera (Great Lakes, což je společný název pro 5
největších jezer Severní Ameriky) dohromady mají
Edmund Fitzgerald
plochu 243 tisíc čtverečních km. Superior je
největší na světě, Huron je pátý, Michigan šestý, Erie 12-tá a Ontario 14-té svou velikostí.
Když tehdy 9 listopadu 1975 nakládali v přístavu Superior (hele, podobné jméno!) ve státě Wisconsin
na loď hromady železné rudy, netušili, že to bude jejich cesta poslední, že už do Detroitu ve státě
Michigan nedoplují. Posádka lodi se skládala z Američanů a kdybys je na lodi postavili do řady, klidně
by se tam ztratili - loď byla totiž dlouhá asi jako 72 poschoďový mrakodrap, položený na zem. Její
maximální rychlost byla 18 uzlů, tj 33 km/hod. Loď to byla pochopitelně dopravní, neboli freighter, na
celou délku vlastně nebylo nic než paluba, jen vpředu a vzadu se tyčily věžovité útvary, kde byly
generátory, transformátory, různá paliva, výtahy, prostě stroje a přístroje pro pohon a navigaci. Na
takové lodi bývá pro posádku i tak nebezpečí dost a dost. I při sebelepším pořádku se mohou
vyskytnout požáry a o mechanické úrazy není při větším vlnobití také žádná nouze.
Posádka na freighterech pracuje na osmihodinové šichty (někdy rozdělené na 4 a 4 hodiny) a zbytek

času se zabaví, jak umí. Je to život těžký , hlavně svou izolací a není divu, že mnozí z posádky
odcházejí brzo do "civilu", s nadějemi, které se jim ovšem málokdy splní. Někteří, jako třeba kuchaři,
si pak otevřou restauraci, ale ty ostatní to zase po čase láká zpět, jako každého správného námořníka.

Kapitán Ernest McSorley pocházel ze státu New York a ve svých 37 letech se v té době stal
nejmladším kapitánem na Jezerech. V roce katastrofy mu bylo už ale 59 let a na "Fitzovi" sloužil tři
roky. Loď byla spuštěna na vodu 9 srpna 1957 a se svou délkou 729 stop (222 m) byla jen o stopu
kratší, než byla povolená délka Saint Lawrence Seaway, neboli Americko-kanadské vodní cesty do
Atlantiku, která je plná průplavů a zdymadel a já nevím ještě čeho. Původně byl "Fitz" poháněn uhlím,
lépe řečeno párou. Ptáte se, kdo že byl Edmud Fitzegarld? Byl to prezident pojišťovny, která loď
"postavila" a pokud vím, vůbec nebyl příbuzný spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda (autora
Velkého Gatsbyho) - to jméno je totiž v Irsku i v Americe dost běžné. Osmého listopadu 1975 se
vytvořila vrstva studeného vzduchu na Texasem a pomalu se šinula přes Mexický záliv, což způsobilo
nízký tlak v Chicagu a kanadském Torontu. Ráno už se fronta posunula nad Kansas a dosahovala
rychlosti 20, 30, později až 38 uzlů za hodinu (37, 55 až 70 km/h). Takové bouře se tu v té době
vyskytují a není divu, že v listopadu normálně provoz na Velkých jezerech končí a ta zůstávají přes
zimu opuštěna . . .
Loď se vydala na svou pouť, a vyrazila k severnímu pobřeží jezera Hořejšího, na cestu která vede až do
kanadských vod - už jsem psal, že se o jezero dělí obě země - aby pak zamířila opět jižněji, zpět k
hranicím U.S.A. a Kanady, do Detroitu. K večeru se přiblížili k Apoštolským ostrovům (Apostle
Islands), kde je už také uviděli i z lodi Artur M. Anderson , která směřovala do státu Indiana. Jak
vidíte, dávají se tu hodně lodím jména po lidech a není divu, že je pak taková loď známa víc, než její
jmenovec.
To už se také začal zvedat vítr a dosahoval rychlosti 40 uzlů (74 km/h), vlny do výšky 10 stop (3
metrů). Kapitán lodi Anderson, Cooper, se začal domlouvat radiem s McSorleyem z Edmunda, neboť
měli společnou cestu, ovšem Edmund byl poněkud více vpředu. Tak se stalo, že máme dráhu Edmunda
poměrně přesně dokumentovanou, tedy až do určitého okamžiku. Desátého listopadu, časně ráno přesněji řečeno ve 4 hodiny, kdy se měnila směna - se už Edmund přibližoval ke kanadskému břehu.
Radar mu pracoval dobře a hlídka s dalekohledem také nezpozorovala nic neobvyklého.

Vlny na jeře jsou jiné, než na moři, kde jsou relativně dost oblé a pomalé. Velká jezera se vyznačují
vlnami ostrými a rychlými, které mlátí do lodi jako betonové kvádry. Je-li voda jen několik stupňů nad
bodem mrazu, člověk v ní umírá podchlazením během 30 minut. Ale o tom žádný z posádky nemusel
uvažovat, zatím to ještě vypadalo dobře. Centrum bouře bylo kolem desáté hodiny na západ od ostrova
Michipicoten (překlad jsem nikde nenašel, tak si prostě musíte lámat jazyk) a v té době už byl Edmund,
sledovaný Andersonem asi 25 mil (40 km) od kanadského pobřeží, kde změnil kurz opět na jih.
To už se ale také zvedla rychlost větru na 50 uzlů (92 km/h). V poledne desátého už bouře nabývala
podoby tropického hurikánu - i s jeho typickým okem, kde je poměrně klid, ale kolem něhož ovšem
všude rotoval uragán, který měl průměr asi 20 mil (33 km). V 1.30 odpoledne řekl Cooper
McSorleymu, že mění kurz na západ, ještě před Michipicotenem. Tento ostrov je poměrně veliký, měří
asi 17 mil (27 km - jedná se totiž o míle pozemské, ne námořní, to by pak bylo asi 31 km, když už to
chcete vědět). McSorley pokračoval dál ve svém směru, asi měl naspěch.

Viditelnost klesala a jak se lodi vzdalovaly, ztratily i přímý kontakt, tj. zmizely si z obzoru. Navíc
začal padat sníh. Pak se dostal Edmund do oka hurikámu, kde vítr téměř ustal, ale na druhé straně oka
opět jeho rychlost stoupla. Tento vzrůst bývá tak rychlý, že pak může loď, která není správně naložena
a vyvážena, nebezpečně ohrozit. Gravitační síla pak pracuje proti síle vznášení (vztlak, buoyancy) a
vytváří značné stresy na postranní pláty lodi a i nosníky. Loď je totiž v podstatě skořápka, která by bez
vznášecí síly náklad lodi ani neunesla. A zmenší-li se tlouštka plátů o třetinu, odolnost proti jejich
vyboulení se zmenší o 50 procent. Netřeba dodávat, že korozí se právě touštka stěn zmenšuje . . .
Jak se výška vln zvyšovala (na 20 stop, tj. 6 metrů; loď měla 17 stop nad hladinou, tedy jen 5 m), voda
se přelévala přes palubu (přeliv tedy byl 3 stopy, to je skoro metr). Navíc Edmund neměl fathometer, tj
jiný hloubkoměr než radarový. Pod nimi se zrovna rozkládal Six Fathom Shoal tj. mělčina zvaná, ano,
uhodli jste, Six Fathoms. Fathom je námořnická hloubková míra; jeden fathom je asi 1.8 metrů, název
"6 fathoms" napovídá, jak veliká ta hloubka je - ano, hodně malá pro tak velkou loď.
Minuli Caribou Island (ano , podle karibů, neznáte?) a dostali se právě do srdce vichřice. To už přední
a zadní věžovité části lodi vystupovaly z vody spíše jen jako ostrovy, tak často se voda přelévala přes
palubu. Žádný z mužů na lodi - a byli tam i staří mazáci - ještě takovou bouři na jezerech nezažil.
Stmívalo se, kolem nich jen sníh, vítr a vlny. A Anderson byl už 15 mil (24 km) daleko od nich . . .
Ve 3.35 odpoledne volá McSorley Cooperovi, že loď je poškozena a že se naklání. Obě pumpy ale že
pracují normálně. Jenže voda se hnala dovnitř dál, vytlačovala vzduch a schopnost lodi vznášet se se
tím ztrácela. Požádal tedy Coopera, aby ho předjel, že bude za ním směřovat do bezpečí zálivu
Whitefish Bay. Ve 4.35 se jim ale už Edmund ztratil ze stínítka radaru.
(pokračování)

Autor : Jan B. Hurych
Název : ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD
Kapitola: Zkáza lodi Edmund Fitzgerald. - dokončení. <2>

ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD
(dokončení)

Trasa lodi Edmund Fitzgerald

Byli asi jen hodiny plavby od klidného zálivu Fish
Bay, když to přišlo. Poryvy větru neustávaly,
dokonce se utrhla i anténa rotujícího radaru. Loď
při jedné velké vlně ponořila příď do vody a už ji
nezvedla - těch 26 tisíc tun hrudek železné rudy,
které se už předtím začalo hýbat, se zřejmě
nebezpečně posunulo. Záď lodi se zvedla na
hladinu a nepodporována vztlakem vody, způsobila
svou vahou, že tlak na pláty a nosníky překročil
mez a loď se zlomila v půli, podobně jako Titanic.
Voda se za ní zavřela a deseti minutách bylo po
lodi, kterou stavěli celý rok. Z posádky se

nezachránil nikdo.
Večer v půl osmé se bouře uklidnila a podle kapitána Andersonu bylo opět vidět až do vzdálenosti 17
mil (27 km). Na obrazovce radaru bylo vidět tři lodi, ale žádná z nich nebyl Edmund. Letadlo pobřežní
hlídky (Coast Guard) vzlétlo krátce po desáté hodině, později i dvě helikoptéry a mohutný Hercules
C-130 z vojenské báze v Trentonu, Ontario (loď leží v kanadské části jezera). Rychlý cutter Naugatuck
pobřežní hlídky ještě nemohl vyplout, neboť jezero bylo ještě příliš rozbouřené. Coast Guard tedy
požádal kapitána Andersona, aby se v lodí vrátil hledat Edmunda. Také dva ze tří zaoceánských
freighterů (William Clay a Ford) se rozjely na pomoc. ve dvě ráno dorazily na přibližné místo
ztroskotání, ale teprve až v osm ráno se našel záchranný člun číslo 1, ovšem prázdný. Během dalších
tří dnů ještě hledáni pokračovalo, ale pak bylo odvoláno.
Kapitán Cooper věřil, že loď se potopila na mělčině blízko ostrova Caribou (Six Fathom Shoal - už
jsme o ní hovořili). Po dvou letech hledání se konečně nalezla loď pobřežní hlídky Woodrush na dně
vrak lodi, přesněji řečeno obě jeho části, ale díky tomu, že byly ve velké hloubce (530 stop =162 m)
byly výsledky reportu, který vyšel až v dubnu 1977, zcela neúplné - za hlavní příčinu potopení se
považovaly vadné uzávěry (hatches). Tyto závěry byly odmítnuty jak výrobci, tak i majitelskou firmou.
Pokračovalo se v potápění, byl zde dokonce známý kapitán Cousteau se svou lodí Calypso a natočil asi
třicetiminutový film. Zde se také vyvrátila domněnka, že se loď rozlomila až po dopadu na dno, neboť
obě půle lodi byly od sebe značně vzdálené.
Také michiganská výprava na Graylingzde byla a natočila 5 hodin filmu s nepříliš přesvědčivými
závěry. Původnímu reportu také odporoval názor amerického admirála P.R. Trimble, který nevěřil, že
by se tak velká loď potopila jen díky prosakujícím krytům. Zatím poslední návštěvnice místa
posledního spánku posádky Edmunda byla speciální ponorka Clélia, která dokumentovala na dně
vysypané hromady železné rudy (tacinte pellets), ale na druhé straně objevila, že příď byla zřejmě tak

těžká, že se po nárazu na dno ještě roztrhla. Jednotunový podmořský robot CURV (Controlled
Undervater Research Vehicle) se potopil k vraku celkem dvanáctkrát a udělal asi devět set fotografií.
podobně jako u výpravy k Titaniku se zjistilo, že se pláty nevyboulily, ale prostě praskly. To je zatím
nejpřijatelnější vysvětlení potopení, ale ani to ještě není úplně jistá příčina neštěstí - otázkou je, proč
praskly. Nelze ovšem vyloučit ani hrubé porušení rozkazů, nedbalost, případně už původně špatné
rozložení váhy nákladu či dokonce příliš veliký náklad (zřejmě se zanedbala korekce na stáří lodi).
Faktem je, že loď asi neměla dobrou ochranu proti pronikání vody: uzávěry se mají po nějaké době
kontrolovat, případně vyměnit, ale na druhé straně by obě pracující pumpy měly stačit spolehlivě stačit
na takové množství vody. Kapitán ovšem hlásil, že se loď naklání, ale to mohlo být způsobeno
posunem rudy. Také je nepochopitelné, že se nikdo nedostal do záchranných člunů, když se na lodi s
nimi konal každý týden drill, teda výcvik. Záhada tedy pokračuje . . .
Z těch, co se zajímali o vrak Edmunda,se o jeho popularitu zasloužili nejvíc dva muži:
Tom Farnquist , který založil 1978 Historickou Společnost vraků na Velkých Jezerech ve Whitefish
Point, který se zúčastnil také jedné z expedic, a
Fred Shannon, dřívějším povoláním policista, financoval jinou výpravu, roku 1994
je ovšem smutné, že si oba muži konkurovali, pohádali se a dokonce soudili. Konečně se 4 července
1995 podařilo ze dna vytáhnout zvon z Edmunda, kterážto operace byla byla na žádost rodin
námořníků povolena kanadskou vládou. Lodní zvon se podle všeobecné tradice námořníků vždycky
považoval za "srdce lodi", protože se na něm každou půlhodinu vyzváněl čas, začátek a konec směn a
varovné signály v mlze či bouři. Ten z Edmunda váží 200 liber (90 kg), v průměru má 21 palců (53
cm) a dovedete si představit, že to asi nebylo lehké ho dostat nahoru na hladinu.
Zatímco Farnquist dostal zvon do svého muzea ve Whitefish Point, Shannon objevil něco jiného - měl
z výpravy video, kde je vidět ve vraku lodi tělo jednoho z námořníků. Podle jiných k tomu ale musíte
mít poměrně velkou představivost.

Mše za zmizelé námořníky se konala v místě, kam směřovala, ale už nedorazila, v Detritu, ve starém
Mariner´s Church (Kostele námořníků). Devětadvacetkrát zazvonil starý kostelní zvon námořního
bratrstva (29 mužů posádky tam zahynulo). Na místo vytaženého zvony zavěsili potápěči jeho repliku,
s vyrytými jmény všech členů jeho posádky. Loď a její námořníci se zapsala do historie Velkých jezera
a píseň kanadského zpěváka Gordona Lightfoota se během roku stala ve své kategorii nejpopulárnější
písní Severní Ameriky.
"We are holding our own"
("Držíme se," to byla poslední slova kapitána McSorleyho, než jeho loď zmizela ze stínítka radaru.)
(konec)
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FOLKFEST SASKATOON
Musel jsem si na něj koupit passport, teda pas, ale ne ten
kanadský; tenhle slouží jen jako vstupenka, a to hned do všech 20
či více pavilonů, kde vám ho příslušní "ambassadoři" orazítkuji jedna stránka, jeden pavilon, podle té či oné země. Folkfest je totiž
každoroční festival hudby, zpěvu, tance a národních jídel, který se
koná na mnoha místech v Kanadě, ovšem pod různými jmény.
Většinou je to v půli srpna, někdy i celý týden, což je ale pořád
ještě málo, jak jsem se sám přesvědčil.

Indiánské pow-wow

Kanaďané tak vzpomínají na své předky, na svůj původ. A
opravdu sem přišli odevšad, posuďte sami: je tu pavilón
asijsko-pacifický, skotský, filipínský, židovský, maďarský,
ukrajinský (hned dva - karpatský a kyjevský), americký (Louisina a
Kreole), indický, australský a Nového Zeelandu ( jinak řečeno
aussies a kiwis), pakistánský, řecký a ty ostatní. Jako třeba
hispanijský, ale ten zahrnuje všechny národy, co mluví a tančí
španělsky, např. Argentinu, Chile, Mexico, Brazilii (tam se ovšem
mluví portugalsky), čili vlastně celou Střední a Jižní Ameriku.

No a pak je zde ještě pavilón indiánský, ale ti sem odnikud nepřišli, a jestli ano, tak už hrozně dávno.
Úmyslně používám zastaralý titul "Indiáni", ne, že bych byl líný ten nový, dlouhý (Příslušníci Prvních
Národů.., atd.) vypisovat, ale raději používám přímo názvy těch kterých národů či kmenů. To máte tak:
když sem přišli běloši, dávali je všecky dohromady a přitom mezi nimi byly rozdíly jako třeba mezi
Italy a Němci - a větší rozdíl si ani neumím představit :-). Oni sami si nikdy vlastně nějak "společně"
před příchodem bělochů ani neříkali a také jejich historie dokazuje, že spolu vesele bojovali i dříve,
bez bělošského přispění. Toho pochopitelně zneužívali obojí, Angličané i Francouzi, a když se
konečně "Indiáni" spojili, bylo už pro ně pozdě.
Mají tu navíc společný pavilón s Métis, národem míšenců, který má také svou bohatou kulturu a je na
ni patřičně hrdý. A tak se zde tančí pow-wow tance i tanec s kruhy ( jeden z kmene Cree jich měl 21, a
různě je symetricky skládal po všech periferiích svého těla, to vše pochopitelně během tance). Métis
zase tančí jejich jigs, ty jsou podobné jako square dances, ale značně rychlé - děvčatům se nožky v
černých kotníčkových botkách jen kmitaly - a to za zvuků kytary a fiddles, pardon, houslí.

Filipínci mě zase uchvátili svými tanci s
bambusovými tyčemi, jejichž hlavním účelem je
zřejmě vyhnout se poranění kotníku. Do tance tu
hrajíi skotské dudy, ukrajinské bandury,
Louisianský Dixieland, Klezmer Band (hraje
tradicionální yiddish), australský rock (tím
nemyslím tu jejich velkou skálu) i tyrolácká
oompapa (čti umpapa). Tam také uslyšíte i jódl, ale
pozor, může to být i ten kowbojský z Alberty.
Vůbec tu zpívá každý "jak mu zobák narost" a
obecenstvo se rádo přidá. To už tak člověku nedá, i
když třeba zrovna nezná slova. A což teprve tance,
Mládež
tam už si můžete improvizovat ostošest! Ti ostatní,
kteří nemají na tanec nadání nebo figuru (včetně autora), se potěší pojídáním různých národních jídel,
kterých je tu na jednoho vůbec hrozně moc. Při konzumaci se ovšem sleduje i cvrkot na scéně a věřte,
že maďarský guláš chutná ještě lépe, můžete-li své oči potěšit pohledem na děvuchy v červených
čižmách, oddupávajicích czardas.
Pro ty, kdo mají silné nervy - a hlavně žaludek - jsem tu sestavil všenárodní jídelníček (země si už jistě
doplníte sami):
aperitiv - ten se většinou vynechá, zato se pije pořád a hodně
kuře - teriayaki, kari či adobo
fajitas nebo tamales, tachos či nachos, souvlaki
shrimp (on barbie), chapli kabob, haggis
falafel, schnitzel, open face sandwich (tj. obložený chlebíček)
hamburger z buvolího masa
jídla dimsum i kantonská kuchyně
falafel, bratwurst, kobasa (to není překlep), kjottkaker
blintzes, dougnuts, lefse, dort Pavlova (ne, není z Ruska ani Ukrajiny, ale z Australie)
Pít se může marguearita, ovocný punch, všechny druhy piv, sangria či ouzo (řidiči to poslední jen
neoficielně :-).
Pak se nedivte, že jsem nevěděl, zda jsem byl unavený z toho ochutnávání či z věčného běhání s
kamerou. Pamatuje se tu i na děti : jsou zde závody ve stříhání ovcí, petting zoo (kde si mohou pohladit
různou exotickou zvířenu), jinde zas bušit holí do pińaty (zavěšený paňáca, ze kterého pak padají
bonbony - údajně to prý má představovat odhánění hříchu a pokušení!). Samozřejmě, že je tu také plno
věcí na prodej. Mladých lidi je tu kolem plno, ale i penzisté tu vesele hopkají do speciálních autobusů
(které jsou, máte-li pas, zadarmo). To proto, aby to všechno stihli, neboť pavilony jsou rozházené
celém městě.
Jedním slovem, byla to taková cesta kolem světa za pár dní. A to všechno tu dělají dobrovolníci, to jest
zadarmo. Když jsem konečně usedl za stůl u bavoráků a dal si německé pivo, najednou vám mě to
napadlo: vždyť oni tady oslavují ještě něco jiného - oslavují tu moudrost svých předků, kteří si tu nejen
zachovali svoji kulturu, ale také dokázali nechat tam, odkud přišli, ten zastaralý, zbytečný
nacionalizmus, rasizmus či revolucionizmus. Protože sem přišli žít jako sousedi, jako lidi.
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MAJÁKY NA HURONSKÉM JEZEŘE- Díl 1.
(poprvé otištěno v Hurontarii)

V Severní Americe je pět velkých jezer, která se dohromady jmenují Great Lakes (t zv. Velká pětka).
Jak velká jsou? To největší, zvané Hořejší (Superior), má 80 tisíc čtverečních kilometrů, pak přijde
Huronské (60 tisíc), Michiganské (58), Erijské (26) a Ontárijské (19). Dohromady zabírají celou pětinu
sladkovodní plochy na zeměkouli a jejich pobřeží dohromady tvoří délku téměř tak dlouhou, jako je
vzdálenost od severního k jižnímu pólu (nebo naopak, podle toho, kterým směrem půjdete). Jen pro
představu: Huronské je dlouhé 332 kilometrů a široké 245 km. Znám moře, která jsou značně menší.
Jak je hluboké? Maximální hloubka je 230 metrů, průměrná "jen" 60 metrů.
O tato jezera se dělí Kanada se Spojenými Státy a kdysi se tu o ně dokonce sváděly námořní bitvy.
Jezera byla postupem času propojena dohromady a tak teď námořní lodě plují z Atlantiku až do
Chicaga, což je vlastně nejzápadnější přístav na jezerech, ležící skoro ve třetině kontinentu. Ještě na
začátku tohoto století byla jezera důležitým dopravním článkem severní Ameriky, se zavedením
železnice a automobilové dopravy jejich význam poklesl.
Kanoe voyažerů ( to byly dlouhé kanoe až pro deset veslařů, které
byly ještě v osmnáctém století hlavním dopravním prostředkem z
Montrealu až do Saskatchewanu a které si nemohly troufnout příliš
daleko od břehu), byly vystřídány velkými plachetnicemi. Nejprve
to byly tall ships, s několika plachtami na každém stožáru, které se
hodily na cestu oceány, ale ukázaly se nepraktické na jezerech. Dvě
americké lodi byly například potopeny bouří na Ontárijském jezeru
v kanadsko-americké válce a to ještě, než se mohly střetnout s
nepřítelem. Svoje místo si ale uhájily menší plachetnice, jako třeba
škunery.
Obsluha plachet totiž musela být rychlá a stožáry krátké, protože
změna počasí nad jezerem přinášela bouře velice rychle. Také větry
tu poměrně rychle mění směr a bouře jsou tu stejně divoké, jako v
severním Atlantiku, což nám tu potvrdili i kapitáni zámořských lodí.
Později přišly lodě s parními i dieslovými motory, ale nebezpečí
zůstávalo. Pobřeží je tu totiž poseto skalními útesy a zrádnými
Point Clark
mělčinami, navíc je tu také často mlha. A když říkám mlha, myslím
takovou, že ani neuvidíte předek své osmnácti-stopé plachetnice, pochopitelně myslím když stojíte na
palubě. Nemluvím už ani o zrádných vlnách, které jsou chodí v násobcích za sebou a tři takové silné
vlny mohou převrátit i opravdu velikou loď, jakou byl S.S. Edmund Fitzgerald, dlouhý 222 metrů a o
výtlaku přes 26 tisíc tun, který se potopil v roce 1975 v jezeře Superior. Jeho kapitán a 28 mužů

posádky zahynuli s lodí. Není divu, že je na Velkých jezerech plno vraků (Huronské jezero jich má ze
všech nejvíc a sice 1212) a že je to ráj sportovních potápěčů.
Světlo v tmách.
K bezpečné plavbě lodí sloužily hlavně majáky. Nejprve byly jen lucerny, pak přišly Argaudovy lampy,
Fresnellovy čočky a rotující reflektory. Po původně používaném oleji nastoupila elektřina, později i
sluneční energie a plyn. K tomu všemu ještě přišla automatizace operací, která plně nahradila člověka.
S ní se stal "lighthouse keeper", tedy muž, který udržuje maják v činnosti, jaksi přebytečný.
Mimochodem český termín "hlídač majáku" je poněkud nepřesný, neboť majáky vám vcelku nemohou
nikam utéct. Vykrást? To ano, ale za prvé, co chcete na majáku ukrást a za druhé, k jejich vykrádání by
musel zloděj překonat na člunu zrádné útesy a riskovat život. "Strážce majáku" sice také přesně
nevystihuje, o co jde, ale uvážíme-li volný překlad, že jaksi "stráží", aby maják pracoval... Ale co si
budeme nalhávat, byl to prostě údržbář, což v tomto případě není nic urážlivého, neboť to byla služba
těžká, plat byl malý a keeper často riskoval svůj vlastní život. A toho času na čtení, jak bychom si
mohli myslet, asi také moc neměl...
Velký počet starých majáků na Huronu stále ještě funguje, jen byly zautomatizovány. Některé dřevěné
byly strženy a opatřeny ocelovými věžemi, jiné jsou opravovány a ty kamenné stojí doposud tak, jak
byly postaveny. Radary, mlhové sirény (fog horns) a radiové signály jsou běžnou výstrojí, to vše navíc
řízeno počítači. V nepřístupných místech postavili přistávací čtverce pro helikoptéry. Romantika
majáků se pomalu vytrácí...
Dnes.
Naštěstí přinejmenším polovina majáků zůstala, většina, jak už jsem řekl, pořád ještě pracuje a z jiných
se stala muzea. Jeden z nejlépe vybavených a jeden z nejstarších majáků je ten v Kincardinu; ten nejen
pracuje, ale navíc je v budově muzeum, a také si můžete prohlédnout vnitřek šplhajíce po ještě
původních dřevěných schodech. Z oken se můžete podívat na vrak lodi Erie Belle (Irské Krásky), která
zahynula na infarkt (tj. výbuch kotle) a prohlédnout si nahnědlé fotografie dalších tří lodí, nyní vraků,
jejichž zbytky dosud leží na dně zátoky. Jak to, že to tam dobře vím? Nu vždyť tam bydlím, tedy ne na
majáku, tam by se mé manželce Atě moc nechtělo; navíc tvrdí, že mi na poustevničení klidně stačí
počítač.
Majáky, o kterých budu psát, leží v západní části poloostrova Bruce. Když došlo k bourání některých z
nich, lidé se bouřili a díky jejich akcím jich bylo hodně zachráněno. Dělaly se sbírky, držely se noční
vigilie se svíčkami a protestanti docílili svého. Stálo to za to: majáky na Huronu jsou jedny z
nejstarších v celé Kanadě.
Bruce.

Goderich

Poloostrov Bruce a jako jeho pokračování ještě ostrov Manitoulin
(největší sladkovodní ostrov na světě) dělí jezero na dvě nestejné
polovice: ta východní je záliv Georgian Bay, je to sice ta menší
půlka, ale pořád dost veliká; dokonce tak, že kdyby byla jezerem,
byla by velikostí dvacátá na světě. Chtěly-li se lodi do ní dostat,
musely proplouvat - vlastně co to povídám, pořád ještě musí nebezpečným průlivem mezi ostrovem a severním cípem
poloostrova. Na ostrov se dostanete na lodi kyvadlové lodní
dopravy, M.S. Chi-cheemaun (111m dlouhá, výtlak 4821 tun, 638
pasažérů, 140 automobilů, jméno znamená v indiánském jazyku
Ojibwa vlastně velkou kanoi). Vzdálenost na Manitoulin je asi 50
km a cesta - pardon, říká se přece plavba - trvá téměř dvě hodiny.
Auta si vezete s sebou; jsou na lodi naložena ve dvou patrech.
Nahoře na palubě jsme sledovali racka, který doslova visel před
komínem nebo co to bylo (k čemu vlastně mají moderní lodi
komín?) a to jen tak, ve vzduchu. Vztlak vzduchu způsobený
pohybem lodi mu stačil k tomu, aby celou cestu, která trvá skoro
dvě hodiny, plachtil na místě a to bez jediného pohybu křídly.

Ovšem cesta kolem poloostrova je značně nebezpečná a tak tu už v roce 1854 začali stavět majáky.
Začal je stavět John Brown z Ontaria (ne ten z té písničky). První pionýři založili městečka Kincardine
(jedno Kincardine je také ve Skotsku, takže někteří dokonce přišli z Kincardinu do Kincardinu) a
Southamton. Potřebovali dřevo, uhlí a zásoby. To vše se dopravovalo levněji lodí, ovšem pobřeží tehdy
nebylo ještě vůbec zmapováno - dokonce tu byla místa, kudy ještě žádná loď neprojela. Proto tedy ty
majáky, když už to musíte vědět.
John Brown´s body lies...
Ne, tento Brown nezpůsobil válku Severu proti Jihu, to byl zase jiný. Pocházel ze Skotska, emigroval
nejprve do Států, z nich pak do Kanady a zde už po čase vlastnil lom, cementárnu, kiln na pálení vápna
a pochopitelně i pilu na dřevo. Ne ovšem tu obyčejnou, ale celou fabriku, kde se ze stromů řežou
trámy, klády, prkna a jiné věci. Brown byl totiž, jak už jsem naznačil, stavitelem: předtím, než začal
stavět majáky, už také stavěl lodě. Nejprve postavil šest majáků jinde, jeden z nich i na ostrově
Nottawasaga.
Majáky jsou kolem 30 metrů vysoké, většinou ještě na útesu či na skále, některé jsou kamenné, s
kruhovým půdorysem, jiné dřevěné, se čtvercovým půdorysem. Všechny mají budovu bílou, jen obrysy
a věže jsou červené. Světelné zařízení přišlo původně z Paříže. I když byly věže se světly navíc
větrány, teplo bylo často tak veliké, že kondensovaná voda musela být sváděna ven vnitřními (!) okapy.
Okapy byly zakončeny t.zv. gargojály tj. soškami čertíků a podobných skřetů, jací se používaly v
Řecku a později i ve středověku tak jak je můžete vidět i na chrámu svatého Víta v Praze. Měly i
typické figurky: cherubína, hada, starého muže či lví hlavu. Budova keepera byla hned vedle věže. Už
na začátku provázela stavbu smůla: dvě lodi s materiálem se potopily v Southamptonu a parník Oxford
zase v bouři u Fishing Islands a také ještě jeden škuner hned u Kincardinu.
První maják v Kanadě vůbec byl postaven 1734 v dnešním Novém Skotsku (NS), u pevnosti Louisburg
a v roce 1753 ho zničily kanony jeho anglického veličenstva. Jak lze ze jména vidět, patřil totiž i s

pevností Francouzům, přesněji řečeno jeho francouzskému veličenstvu, což se z nějakého důvodu zase
nelíbilo jeho anglickému veličenstvu. Nejstarší, co dosud stojí, je jen o dva roky mladší, v Halifaxu
(také NS). Majáky na Bruce jsou poněkud mladší a už od začátku používaly olej či petrolej. Zlepšení
systému provedl Argand, který vynalezl kulatý knot a skleněný komínek. Kolem roku 1800 Francouzi
začali používat parabolický reflektor a v roce 1823 přišla na svět Fresnelova čočky, která koncentruje
světlo do horizontálního paprsku a je ještě účinnější, než reflektor, specielně pro rotující světla.
Kromě nejlepší sladkovodní pláže v Severní Americe jsou na poloostrově i jiné atrakce. Jedna z
takových je například dvojí západ slunce v přístavu Goderich. Ten první vidíte dole na molu a když si
vyběhnete na skálu k majáku, uvidíte ho ještě jednou. Řetěz majáků na poloostrově Bruce je jednou z
nejzajímavějších historických atrakcí Ontaria a na jeho 590 km dlouhém pobřeží jich ještě dnes stojí
přes dvacet, i když některé budovy byly nahrazeny ocelovými věžemi.
(pokračování)
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MAJÁKY NA HURONSKÉM JEZEŘE
(dokončení)

Majáky jsou postaveny po obou stranách poloostrova, ve velkém polokruhu tvaru obráceného U.
Udělejme si polookružní cestu a začněme svoji cestu na západním cípu této velké podkovy a to ve
směru proti ručičkám hodinek (tedy ne vašich, ale na mapě). První na řadě je
Point Clark (1859).
Je to třetí nejstarší maják, postavený na 1 apríla, přepokládám, že ne jako žert a první keeper byl John
Young, který tam vydržel 23 let. Je kamenný, rozumí se ten maják, v roce 1964 byl zautomatizován a
1967 vyhlášen coby národní památník neboli Canadian National Historical Site. V přilehlé budově je
teď muzeum, které ročně navštíví několik tisíc lidí. Do věže vede 114 schodů. Asi deset km na sever je

Kincardine

Kincardine (1881)
Je to jeden z nejhezčích majáků vůbec. Přehlíží celý přístav i
městečko, z kterého dnes zbyla asi jen polovina, když průmysl a
tudíž i lodní doprava v této oblasti ztratily svoji původní důležitost.
Leží v ústí řeky Penetangore, jak se totiž kdysi také jmenovalo i to
místo. Budova je dřevěné konstrukce osmiúhleníkového průřezu a
patří jachtovému klubu, který obsluhuje světlo pro Coast Guard
(pobřežní patrola, která má svou flotilu a helikoptéry rozmístěné
kolem celého Huronu - dvě třetiny pobřeží patří Kanadě, třetina
patří U.S.A., které mají zase svůj Coast Guard). Uvnitř je museum,
kde najdete část lodi z Champlainovy expedice, která defacto
Huronské jezero objevila (jako vůbec první z Velké pětky), a řadu
fotografií starých, velikánských škunerů z minulého století, které
ve vás vzbuzují smutek, že jste tady tehdy nebyli. Zato z okénka
tam ještě uvidíte Erie Belle, potopenou, ale ještě drze vyčuhující
nad hladinu zálivu. Maják dosud pracuje (ale to už jsem tu napsal jak je vidět, opakování není matka moudrosti, ale spíše ztráta
paměti) a jeho rotující světlo mění barvu (1 vteřinu červené, 4
vteřiny bílé) a je vidět až na 26 km.

Port Elgin (1889)
O tomto majáku se ví dost málo, jen z novinových ústřižků. Měl dvě světla, která byla zničena v roce
1913 velkou bouří , která tehdy u města Goderich potopila třináct lodí. V roce 1936 byl maják stržen a
nahrazen ocelovou konstrukcí se světlem, plně zautomatizovaným.
McNab Point (1877)
byl převeden 1988 do správy Coast Guardu a je plně automatický. Původní dřevěná budova byl pokryta

hliníkem (aby nemusela být pravidelně, tj. často, znovu natírána barvou, což je celkem dost, tj. hodně,
drahé)
Chantry island (1853)
je jeden z nejvýše položených majáků (světlo je 60m nad vodou). Leží v ústí řeky Saugeen a v roce
1954 byl zautomatizován, později zvandalizován, takže zbyla jen věž. Ostrov je neobydlený a patří jen
ptactvu. U vidíte zde kromě racků a kormoránů také volavky a herony (druh šedého čápa). 1871 tam
také postavili long dock, druh mola, které mělo ochránit přístav Southampton a lodě v něm proti
vlnám. Spojoval celou vzdálenost k ostrovu (1,5 km) až na 120 m vjezd. Lodě sice ochránil, ale ne už
sám sebe proti lodím. V roce 1908 v bouři na něj narazil škuner Erie Stuart, loď se poškodila, hlavní
stěžeň se zlomil a přední stěžen ještě stačil urazit malý majáček na mole. S majáčkem napíchnutým na
předním stožáru se tato loď, tento bludný Holanďan, vydala na cestu na jezero, zatímco její posádka ji
ještě předtím stačila opustit.
Saugeen River (1903)
Maják byl původně jen veliká lucerna na stožáru, později obestavěná celou dřevěnou budovou. Když ji
chtěl v roce 1989 Coast Guard pokrýt hliníkovými plechy, obyvatelstvo Southamptonu se vzbouřilo
(ale beze zbraní, to se v Kanadě už ani nedělá) a začalo reptat. Skončilo to noční vigilií na molu, kde
po dalším reptání (to je krásné slovo - kdypak já jsem naposled reptal?) to lidé vyhráli nad byrokraty
1:0 a budova byla zachráněna. Její stěny jsou teď znovu jako předtím obity (odkud se mi sem ty
archaizmy pořád pletou?) dřevem z bílých cedrů, jako důkaz, že zdravý rozum ještě existuje.
Lyal Island (1885)
První správce majáku (tak vidíte, přece jsem přišel na lepší titul) byl kapitán McKay, který tu s ženou i
dětmi vydržel celých deset let, ač měl malý plat a na ostrově bylo plno chřestýšů - ale takové věci asi
drží rodinu víc pohromadě. Také druhý keeper to vydržel dlouho, celých třicet let (ale možná, že se pro
ty chřestýše nemohl ani dostat ke člunu a odejet, ne?). Světlo majáku se otáčelo mechanicky, asi tak
jako ručičky kyvadlových hodin, pomocí závaží, která se každých šest hodin muselo vytahovat nahoru
kladkostrojem. Také lampa musela být pravidelně natlakovávána pumpičkou. V roce 1970 byl maják
nahrazen ocelovou věží.
Stokes Bay a Knife Island (1904)
má obě světla automatická, elektrická, jedno červené, druhé červené pulzující a jsou vidět až do dálky
20 km. U Knifa (nebo u Knifu?) je také pár potopenců - chci říci vraků.
Cove Island (1858)
leží blízko samé špice poloostrova a díky útesům na jedné straně a mělčinám na straně druhé lze na
něm přistát jen malou loďkou a to ještě jen za klidného počasí. Už v roce 1920 zde postavili radiovou
věž s 200 wattovým signálem. V roce 1881 zde vlny vyplavily tělo kapitána Amose Trippa, ze škuneru
Regina, který se tam blízko potopil (vlastně oba, škuner i kapitán). Amos totiž naložil v Goderichi sůl.
No proč ne, je tam největší důl na sůl v Kanadě, běží několik kilometrů pod jezero a sůl je tam uložena
ještě z doby, kdy tam bylo moře. Loď nabírala vodu, ta se zase vsákla do sole a nedala se vypumpovat.
Posádka se vyděsila a naskákala do člunů, zatímco Tripp se vydal na svůj trip, tedy výlet, ale poslední.
Keeper pak nešťastného kapitána pohřbil na ostrově a za studených zimních nocí prý jeho duch hraje
karty se strážcem majáku: jen maně mi napadá, že aninevím, kde na to vlastně duši berou peníze :-).
Tento maják je nejstarší na Huronu a také jediný má pořád stálého strážce. Je částí státní památkové
péče; tedy ten maják. Jestli také ten duch, to už jsem se nedozvěděl.

Tobermorry (1885)
je vlastně přístav na špiččce ploostrova. Maják byl roku 1913 také poškozen velikou bouří, ale byl zase
opraven. První strážce byl Abraham Davis, který se v roce 1895 takhle jednou vypravil na Devil´s
Island (Ďáblův ostrov, ano, tak se skutečně jmenuje), aby si tam z jednoho vraku nabral pro své slípky
zrní. Slepice se ho však už nedočkaly: ani Abrahama, ani zrní. Nikdy už se nevrátil a jeho člun našli po
čtrnácti dnech daleko od ostrova, prázdný. Kolem Tobermorry je mnoho vraků, však je to
nejzajímavější místo pro potápěče na celých Great Lakes. Celá oblast se nazývá Fathom Five a je to
největší podvodní rezervace vraků v Kanadě.
Flowerpot Island (1897)
O tom jsem už psal v povídce Tajuplný ostrov. Světlo majáku je na
vysokém útesu a kraluje tak 27 metrů nad vodou. Jeho první i druhý
strážce zde strávili každý více než 25 let, čemuž se nelze divit, asi
proto, jistě proto, že také tento ostrov je plný hadů. Vidíte, zase ten
důvod - ono to ale asi bylo trochu jinak, asi jako u toho převozníka
v té známé báji, on tam asi nikdo jiný dobrovolně nechtěl. Maják je
teď automatický i jeho mlhová siréna se zapíná sama. Údržba sem
přilétá jen vrtulníkem, lodí je to skoro půl hodiny a navíc musí být
jen malá, jako byla ta naše. Na ostrově jsou také unikátní skály,
které vypadají jako obrovské květináče - odtud jeho název. Ročně
sem přijíždí dvacet tisíc turistů, kteří se ale ten samý den zase vrací,
protože ostrov je - ano, uhodli jste - neobydlený. (Poznámka: když
jsem tohel psal, ještě jsem netušeil, že se tu v roce 2001 při náhlé
bouři potopí člun, kterým jsme kdysi na ostrov jeli a dvě z dětí
přitom zahynou).
Lonely Island (1870)
Má světlo 60 metrů nad vodou, neboť také on stojí na útesu. Je bílé a je vidět na 37 kilometrů. Také on
má mlhovou sirénu, vlastně hornu, či troubu, ale jak vidíte, nechtěl jsem nikoho urazit. On tam totiž
kdysi také ještě býval keeper, který navíc poskytoval lodím v nesnázi různé potřeby a pomoc. Teď je
ovšem maják zautomatizován. (Tak mi napadá: kam se ještě dneska vlastně ještě může člověk utéct,
chce-li být opravdu sám?)
Flowerpot Island

Cabot Head (1895)
je na severním cípu poloostrova. Také zde rotovalo světlo pomocí závaží na kladce, ale bylo tak těžké,
že na to museli být dva. Prostou matematikou se dá pak dokázat, že i strážci museli být nejmíň dva.
Stojí na bílých vápencových útesech a je odtamtud nádherný pohled na jezero. Uvidíte z něj i
Flowerpot Island i mys Cape Crooker. Také v tento maják má budovu strážce přeměněnou na
muzeum, kde vidite všecko od fauny po floru. Ne ovšem Floru MacDonaldovou, která kdysi
zachránila skotského prince Charlieho, když poražen, teda v bitvě, utíkal v přestrojení pryč, teda z
ostrova Skye, který je ovšem ve Skotsku. Maják je pojmenován po známém mořeplavci Cabotovi
(alespoň doufám, on sám tu sice nikdy nebyl - na své druhé cestě do Ameriky Cabot zmizel, možná
ale, že se tiše vytratil a došel z Nového Foundlandu až sem, 400 let předtím, než byl maják postaven
:-). Samo pojmenování je legrační: head je totiž nejen výběžek, mys či skála, ale také hlava koneckonců proč to nespojit, možná, že se ta skála podobá i Cabotově hlavě . . .
Lion´s head (1903)
Také zde zřejmě jde o lva už nežijícího, alespoň jsem tam žádného neviděl. Maják vzal za své (to zní

jako nesmyl, co by vlastně vzal za "své"?) v bouři v roce 1913, která tehdy poničila nejen pobřeží
Huronu, ale i vnitrozemí poloostrova Bruce. Dnes je tu jen ocelová konstrukce se světlem a ten
chybějící lev.
Cape Crooker (1898)
Cape neboli mys (na rozdíl od "My z Krondštatu", což nebyl mys, ale sovětský masový kulturfilm) je
na úplně východní straně poloostrova. První keeper si ještě musel postavit cestu k majáku, několik mil
dlouhou, sám - jen pomocí jednoho koně, vozu a dvou rukou (vlastních). Jeho děti, podobně jako u
většiny majáčníků, nechodily do školy, ale braly korespondenční kurzy. Předpokládám, že odpovědi na
otázky posílaly také na korespondenčním lístku zpět, možná i holubí poštou.
Griffith Island (1856)
Maják dostal časem i stanici se záchrannými čluny. Jeden ze strážců tam sloužil 48 let. skoro teda půl
století. Jiný se zas utopil, když se vracel domů - pardon, na maják - se zásobami. Maják dosud stojí,
téměř nezměněn a jeho světlo září do vzdálenosti 27 kilometrů. A to je také konec našeho huronského
polookruhu.
(konec)
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Kapitola: První přes severoamerický kontinent <6>

PRVNÍ PŘES SEVEROAMERICKÝ KONTINENT.

První Evropan, který přešel celá severoamerický kontinent na sever od Rio Grande byl Sir Alexander
Mackenzie. Bylo to dvanáct let předtím, než Američané Lewis a Clark doslova prorazili jejich trail přes
Severní Ameriku, jak o tom dodnes svědčí i jeho vlastnoručně vytesaný nápis na kameni, se jménem a
datem, v dnešní Britské Kolumbii, na pobřeží Pacifiku.
Cestoval z Montrealu po Řece Svatého Vavřince a celou cestu vykonal v letech 1789 až 1793. Cestou
si psal deník, který pak vyšel jako kniha a jeho pozorování nám ještě dnes podávají přesný obraz
Kanady a jejích obyvatel, jak je viděl v jeho době. Jeho záměr byl převážně obchodní a tak se v deníku
dovídáme o současném stavu obchodu s kožešinami a možných perspektivách jeho růstu při
rozšiřování na západ od Země Prince Ruperta (dnešní Manitoba, Saskatchewan a část Alberty). Jen tak
mimochodem: Rupert byl syn českého krále Fridricha Falckého. Narodil se v Praze, během krátkého
pobytu zimního krále a jeho ženy na Hradčanech. Ale o něm ještě později.

Mackenzieho cesty

Deník je autorem
ilustrován a jsou v něm i
mapy. Ve své knize
Mackenzie píše: "Objev
mořské cesty ať už
Severovýchodní nebo
Severozápadní, od
Atlantiku k Pacifickému
oceánu, po mnoho let lákal
pozornost vlád a
povzbuzoval podnikavého
ducha jednotlivců. Jelikož
se ale dokázalo, že taková
cesta neexistuje,
praktičnost průchodu
skrze kontinenty Asie a
Ameriky se začíná
uvažovat." Mackezie svou
knihou - a i svými
cestovatelskými objevy pro Kanadu odkryl
tajemství celé její západní
poloviny a tak rozšířil
kožešinový obchod, který

byl jednu dobu hlavní hybnou pákou rozvoje země.
Jeho objevy ovšem neslibovaly snadnou cestu po vodě, ale drsnou kanadskou divočinou, kde často
závisel na milosti ne vždy zcela vlídných indiánských náčelníků. Popisuje i to, co se dozvěděl z
rozhovorů s voyažery (to byli cestovatelé, původně jen veslaři na dlouhých kanoích, které byly jediným
spojením přes rozsáhlou plochu Kanady, ještě před dostavníky), s tradery (obchodníky), trappery
(lovci s pastmi) a huntery (lovci s mušketami). Na své cestě používal bez výjimky indiánské průvodce
a jejich znalost nejen angličtiny, ale i místních indiánských nářečí.
Ironií bylo, že ač jeho mateřská firma NorthWest Co. se nejdřív o jeho cestu nezajímala nefinancovala
ho, později jeho objevů využila, stejně tak jako konkurenční Hudson Bay Company. I jeho nápady byly
oceněny jeho mateřskou firmou a výsledky jeho výzkumu pomohly propojit Montreal s oblastí kolem
řeky Kolumbie a otevřely i cestu obchodu s Asií.
Na počátku bylo slovo - slovo, které v sedmnáctém století pronesli Francouzi Radisson a Grosselier,
nejprve svým krajanům v Quebeku, a když ti na to nezabrali, tak ho pošeptali i Angličanům, zejména
princi Rupertovi , který okamžitě pochopil, že se jedná o bobří bonanzu, a to na západ od Ontaria. A
jelikož kdysi pomáhal svému strýci, králi Karlovi Prvému v občanské válce proti Cromwellovi a
později i jeho synovi, Karlovi (ano, správně, Druhému). Za to do něj dostal půl Kanady a založil tam
Company of Aventurers obchodní společnost, pozdější Hudson Bay Company (dnešní Bay), která se
věnovala hlavně obchodu s bobřími kožešinami.
Angličané na tom pochopitelně zbohatli a i lovci bobrů našli dobré živobytí. Jediný, kdo si stěžoval,
byli frantíci, kteří také brzo vytvořili konkurenční firmu a možná trochu i bobři, ale tehdy jich ještě
bylo dost, takže nebyli chráněni. K čemu se vlastně ty bobří kožešiny používaly? Hlavně na klobouky,
bobří plsť je totiž ta nejlepší a podobně jako za Chruščeva, klobouk byl znamením společenského
postavení.
Rupertova zásluha byla také v tom, že intuitivně pochopil, že ta slavná cesta na severozápad, od
Atlantiku k Pacifiku, tedy její oceánová verze, dá na sebe ještě dlouho čekat, než ji někdo objeví.
Čekat se mu nechtělo a propagoval cestu také po vodě, ale říční. A tak se voyažéři, trappeři a i ti
ostatní, co se na tom jen přiživovali, pomalu prodírali na západ - navíc daleko rychleji, než jejich
sousedi na jihu, ve Státech, i když se ještě tehdy tak nejmenovaly. Hudson Bay vůbec hrála v dějinách
Kanady velkou roli: byla to společnost relativně spravedlivá ke svým zákazníkům i zaměstnancům pokud je vůbec v byznysu nějaká spravedlnost, že ano - a přispívala i ke vzdělání a rozkvětu oblastí,
které jí patřily.
Mezi zaměstnance patřili i dříve jmenovaní voyageurs, tedy veslaři na velkých kanojích, kterými se
cestovalo po řekách a kteří dokázali denně upádlovat hromadu kilometrů, jen s občasnými zastávkami
pro kávu a pipe (dýmku). Byli jádrem kožešinového obchodu a přiváželi zboží, poštu a hlavně cestující
- byl to takový dostavník na vodě. Místo koní ovšem tam byli ti - no - voyažéři. Vlastně nevím, jak jim
říkat: kanoe nemají vesla, ale pádla, tak snad pádlovači, ne? Voyageur doslova znamená cestovatele,
ale to zase nesouhlasí, oni pro zábavu necestovali, jen spíš nahrazovali tu koňskou sílu, že ano.
Jiní zaměstnanci, tradeři či faktoři (obchodníci, kteří vyměňovali traperům a Indiánům kožešiny za
zboží, bydleli přímo na tradepostech (většinou ohrazených palisádou, takže se jim často říkalo fort,
neboli pevnost). Tam měli svoje skladiště a občas i nějakou tu indiánskou družku, většinou dceru
indiánského náčelníka, která prospěla obchodu také tím, že znala několik indiánských jazyků a měla
navíc "známé" indiány v byznysu. Nejprve se s nimi tradeři ani nesměli ženit, družky a jejich děti byly

vedeny jen v knihách. Teprve po roce 1830 se mohli - vlastně museli - tradeři se svými družkami také
oženit a z jejich dětí pak vznikl národ míšenců, zvaných Métis. Tradeři i bílí lovci se většinou o své
děti dobře starali a dávali jim i dobré vzdělání.
Alexander přijel do New Yorku v roce 1775. Ve stejném roce byl přijat takzvaný Quebec Act, který
měl naladit francouzské obyvatelstvo tehdy t.zv. Britské provincie Quebek příznivě pro Angličany.
Druhé kolonie se ovšem už tehdy bránily a když v roce 1776 Prohlášením nezávislosti se třináct z
těchto kolonií odseparovalo od pupeční šňůry matky Anglie, vznikly nynější Spojené Staty, tehdy
pravda o hodně menší, ale o to víc se měly k světu.
Mackenzieho hnací silou a motivem byla nejen víra v Britské impérium, ale jistě i podnikavost později si založil i svou vlastní firmu. Na druhé straně musel za své názory často bojovat, například se
svým nadřízeným Simonem McTavishem, který ovládal NWC (NorthWest Co.) až do jeho smrti.
Nejprve pracoval jako úředník u kožešinové firmy v Montrealu, to mu bylo teprve sedmnáct. Později
Pařížský mír rozdělil Severní Ameriku na část anglickou a část, která patřila Spojeným Státům. V roce
1783 také vznikla NWC. V té době už kožešinový obchod na východě v Montrealu vesele existoval víc
než dvě století. Většina kožešin se dopravovala po Velkých jezerech (Huronské, Ontarijské,
Michiganské, Hořejší a Erijské), též po řece sv. Vavřince a skrze tak zvanou Grand Portage (nynější
Minneapolis ve státě Minnesota). Zde se pak potkávali montrealští obchodníci s prérijními. V roce
1803 pak byla vytvořena t. zv. Northwest Territory, která byla na západ od té původní, zvané Upper
Canada (přibližně nynější Ontario). V roce 1784 se Mackenzie stává partnerem svého šéfa, za
podmínky, že se vydá do "Indian country", tedy indiánského území, daleko na západ. Do svého
denníku si tehdy napsal: "... bez Indiánů mám velmi malou naději na úspěch."
Jeho cesta začínala v Grand Portage, odtamtud se dali na sever přes jezero Lake of the Woods, cestou
nabrali zásoby pemmicanu (indiánké lídlo, dělané se sušeného masa, bobulí a ořechů - jediná strava,
která tehdy dlouho vydržela, když ještě nebyly ledničky) a přes nynější Saskatchewan se dali nahoru k
Athabasca Lake. Alex namířil na severozápad Saskatchewanu, do Fort Chipewyan, kde se také usadil
se svou družkou, které říkali Catt. Chipewa je známý indiánský národ - někteří autoři tvrdí, že Ojibwa
a Chipewa jsou vlastně totéž. Jiní říkají, že Ojibwové, kteří žijí více na východ, někteří až v Ontariu,
jsou vlastně jen jeden kmen národa Chipewa. K Alexově rezortu patřila velká část oblasti kolem
Churchill River, kde jako ostatní "Norwesteři" musel konkurovat HBC (Hudson Bay Co.).
Zde je potřeba zmínit se ještě o jiném traderovi, Petrovi Pondovi, který první pronikl na západ od
Churchill River do povodí Athabasky. Jeho byl také nápad vyřešit problém kapitána Jamese Cooka
(viz Cesta na Severozápad, pres pevninu do Pacifiku) a předpokládal, že podél Cookovy řeky na
Aljašce se dostane až k řece Athabasce. Když v roce 1790 chtěla Kanada udělat výpravu podle Ponda,
dozvěděli se, že už Mackenzie vlastně zjistil, že řeka Mackenie (stejné jméno, to je náhoda, co?) teče
jinak, než si Pond myslel. Pond to pak vzdal a zemřel jako chudák, v Connecticutu, U.S.A..
Mackenzie se na Athabasce napakoval (zásobami i penězmi) a vydal se na cestu. Absolvoval vlastně
dvě výpravy: na tu první, na sever do Arktiku, vyrazil v roce 1789 od jezera Athabasca po Slave River
ke Great Slave Lake a pak podél Mackenzie River až jejímu ústí v Beufort Sea (moře pojmenované po
anglickém námořním oficírovi Siru Francisu Beaufortovi, který mimo jiné vynalezl i stupnici síly
větru). Ustí řeky totiž leží v Arktickém oceánu, kde se rozkládá dnešní městečko Tuktoyaktuk a kde žijí
převážně eskymáci neboli Inuiti, jak se jim dnes s oblibou říká.
Zde se také uplatnila jeho prozíravost, neboť se choval k Indiánům vždy přívětivě a získával si tím

jejich jejich důvěru - v tom se často lišili kanadští obchodníci od amerických. Tam také přibral i
domorodého průvodce. Zajímavé je, že se Indiáni se báli, že by je Eskimáci zabili. Měli 5 kanoií a
nebezpečné rapidy portážovali. V den, kdy v Paříži padla Bastilla, vztyčoval už Alex sloup na Whale
Islandu (Velrybí ostrov) u Beaufortova Moře. Tam a zpět jim to trvalo jen 102 dni a zvládli vzdálenost
téměř 3000 km. V jeho denníku vše popisuje ve všech detailech a navíc poprvé tuto řeku zmapoval. On
ji nazýval Grand River, to ještě netušil, že ji pojmenují po něm (anebo si sám netroufal). Jeho cesta
umožnila pak dalším dosáhnout oblast Yukonu, později proslavenou nálezy zlata.
Jeho druhá cesta vedla k Pacifickému oceánu. Vyrazil v říjnu 1792 (vrátil se až 1793), opět z Fort
Chipewyan. Od Athabasky se dal po Piece River, což byl doposud nezápadnější frontier (hranice)
kanadského obchodu. Odtamtud také napsal svému bratrovi Roderikovi, že s sebou berou také pár
morčat pro obchod s Rusy, kteří už tehdy měli svůj obchod pevně zakotvený na této straně Pacifiku.
Měl to být dar, aby mohl Rusy použít jako prostředníky pro obchod s Číňany. Dostal se do Fort du
Tremle, kde ho zastihla zima, ale přezimoval až za Fort Mc Leod, v mistě, kde také postavil vlastní
fort a nazval ji Fort Fork (pevnost Vidlička?). Na jaře pokračoval dál, až narazil na Skalisté hry
(Rocky Mountains), podél nichž se trochu vrátil a pak se na radu Indiánů dal po řece MacGregor. Tam
se "udělali", kanoe se rozbila (měli jen jednu), ale řeka je vlastně dovedla až na Fraser River, kterou
tehdy Alex považoval za Columbia River- tak byla veliká.
Zde odbočil na západ, až se probojoval k oceánu. Ztratili cestou hromadu nákladu, hodně portážovali a
museli si postavit novou kánoi z kůry, celých 30 stop (asi 9 m) dlouhou. Pro svůj účel musela být totiž
lehká a pobrat deset jeho lidí a dva indiány, kteří sloužili jako překladatelé a průvodci. Celá cesta byla
vlastně vítězstvím lidského ducha nad divočinou, nemluvě už o přemlouvání Indiánů, aby s nimi vůbec
šli. Když se dnes podíváme na mapu kudy šel, je zajímavé, jaké okliky musel udělat a jak často ho asi
držela na cestě jen víra, že se k tomu Pacifiku přece jen jednou dostane. Konečně narazili na řeku,
která vedla na západ. Po divoké Frazer River ujeli 240 mil a pak se dali na Blackwater River až na
Bella Coola Gorge, kde mu konečně v roce 1926 kanadská vláda postavila pamětní kámen a
monument.
NWC se nejdřív o jeho cestu nezajímala, později ale jeho výsledky dobře použila, stejně tak jako
konkurenční firma HBC. Výsledky jeho výpravy pomohly propojit Montreal (prakticky na Atlantiku) s
oblastí kolem Columbia River, s Oregonem, tedy s Pacifikem a tak otevřely cestu obchodu s Asií. Byly
to jeho objevy, které inspirovaly amerického prezidenta Thomase Jeffersona, aby zřídil U.S. Corps of
Discovery a vyslal M. Lewise a W. Clarka na podobnou výpravu přes Montanu a Oregon.
O Kanadu se Mackenzie zasloužil i jinak: bojoval totiž také proti amerikanizaci kanadského obchodu.
Joseph Frobisher - který první obchodoval až na Saskatchewan River, byl jedním ze zakladatelu NWC
a také přítelem Mackenzieho - se přimluvil u prince Edwarda, vévody z Kentu, jinak tedy čtvrtého syna
krále George III-ho, aby Alexovi dal rytířský titul. Náš nový Sir se na stará kolena ale vrátil do rodného
Skotska, kde se stal lairdem (skotský titul, překládá se jako "lord", v praxi ale spíše znamená majitele
pozemků). Zde také skončil svá putování navždy.
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Ne, nemám zde na mysli osobní piloty bývalého prezidenta Bushe, ani jedno video poněkud lechtivého
obsahu. Chci tady psát o lidech, kteří létají na těžce dostupná místa, kde rostou jen stromy a křoviny,
do pustiny, která se všeobecně nazývá "bush" (doslova křoví), ať už se vyskytuje v Kanadě, Austrálii
anebo jinde. Je to historie statečných mužů, kteří riskují svoje životy a to často i za dost malé mzdy - je
to historie opravdových pionýrů divočiny.
Začalo to v Kanadě.
První, ještě bezmotorový let v Kanadě uspořádali bratři
John, George a Elmer Underwood, na jejich farmě v
Albertě. Když ale se svým letadlem chtěli vystupovat na
výstavě v Torontě, chytlo jim od lucerny plamenem a po
uhašení ho museli roztahovat koňmi. Později se v
Novém Skotsku spojil Glen Curtiss s Grahamem Bellem
(Neznáte? To je ten pán, co vynalezl - ano, v Kanadě! telefon). Jejich letadlo mělo vodou chlazený motor a
odletěli skoro celý kilometr - byl to vlastně první
motorový let v Britském Imperiu. Později se ale Curtiss
přidal k americkým bratřím Wrightovým a u nich už
také zůstal.
Pak přišla první světová válka a v té se vyznamenali mnozí kanadští piloti, kteří létali za britskou RAF.
Billy Bishop například sestřelil 72 německých letadel, z toho jen 25 během posledních dvou týdnů
války. Poručík Wilfrid May, zvaný Wop, sestřelil 13 Němců - v tomto případě byla ta třináctka
nešťastná, ale pro ně. A kapitán Roy Brown dostal dokonce německé eso Rudého Barona Manfreda
von Richthoffena, v jeho rudém - jak jinak? - trojplošníku. Z té doby se také traduje přízvisko pro
německé letecké perutě, totiž „létající cirkus", neboť jejich letadla měla každé jinou barvu.
A pak přišel mír a hrdinové se vraceli domů. Jenže co teď? Ne každý si mohl založit leteckou
společnost jako to udělal Bishop. Až na to někdo přišel: z války se totiž také vrátilo domů také plno
letadel, hlavně typu Curtiss JN-6, které piloti pojmenovali něžným dívčím jménem "Jenny". Letadla se
dala koupit celkem levně a hodila se pro všelijaké akrobacie při slavnostech a jiných veřejných
udélostech. Tak například Wop lítal na různá rodea, kde dělal vývrtky, skákal padákem a dokonce i
chodil po křídle. Jiní nabírali pasažéry na vyhlídkové lety, na které vzlétali a přistávali obyčejně na
polích. Leckdy i některá stodola vzala za své, takže se pro tento druh létání vžil název "barnstorming".

Eldorádo pro piloty.
V roce 1919 se také uskutečnil první let z Kanady přes Atlantik, z kanadského Nového Foundlandu do
Irska a v roce 1920 první let přes celou Kanadu. V témže roce také našli na řece Mackenzie naftu.
Firma Imperial Oil najala Wopa a Gormana (který byl také veteránem z bojů ve Francii) a dala jim dva
Junkerse F13 na dopravu nástrojů i lidí.Také ve Winnipegu brzy vznikly Western Canada Airways a
ostatní linky na sebe nedaly dlouho čekat. Lítalo se na všem možném: od malé Bellanky Pacemaker,
přes silnou Lockhheed Vegu k velikánskému Fokkeru Super. Hodně používaný Vickers byl vlastně jen
létající člun. Také byznys se rozrůstal, díky tomu, že na Bear Lake otevřeli důl Eldorado a jak v roce
1935 firma Eldorado Mining and Exploration otevřela důl v městě Port Radium, zřídila tam i linku
Silver Express. Nálezy zlata také umožnily i jiným firmám - jako třeba Canada Airways Limited přežít období světové krize.
Nebyla to pochopitelně jen západní Kanada - už v roce
1918 si chlapík jménem Elmwood Wilson z Quebeku
všiml, že se letadla hodí na mapování a fotografování
pobřeží a vypůjčil si od Američanů hned dva létající
čluny "Curtiss HS-2L". Létaly spíše jako pelikáni a
někdy musel v zatáčkách mechanik vylézt na křídlo a
stroj vyvažovat, ale to už patřilo k věci. Wilsonovy
Laurentian Air Services dokázaly za 60 hodin zmapovat
oblast, která by partě zeměměřičů trvala 6 let a létaly i
do Ontaria, než je odtamtud vytlačila konkurenční
Ontarian Provincial Air.
Když roku 1926 vypukla zlatá horečka v Ontariu, na jezeře Red Lake, kapitán Harold "Doc" Oaks tam
brzo začal přivážet svým "Curtissem Lark" důlní materiál, inženýry a poštu. Nejlepší zákazníci
bushpilotů byli ostatně vždycky hlavně trapeři, zlatokopové, podnikatelé a sportovci. Doc, který také
založil Western Canada Airways, tam přivedl i Nora Bernta Balchena, toho samého, který v roce 1925
hledal v Arktidě ztraceného Amundsena. Dřevěná bouda jim sloužila pro administraci, skladiště,
prodejnu letenek i čekárnu. A.D. Cruickshank, který v roce 1924 sloužil u Kanadské Jízdní Policie v
zlatokopeckém Dawsonu, se také přeškolil na pilota a se svým strojem "Queen of Yukon", od stejné
firmy, co postavila Lindbergův „Spirit of Saint Louis", dokonce přeletěl neslavně proslulý průsmyk
Chilcoot Pass, z doby zlaté horečky. V roce 1932 zmizel na svém letu do Fort Ray. Našel ho tehdy
Wop, který spolu s jiným známým veteránem Punch Dickinsem a ostatními kolegy piloty také nesl k
hrobu jeho rakev.
Příběhy, které se lépe vyprávějí u ohně.
Z té doby se také datuje plno jejich historek. Tak například jiný Docův pilot, Stevensen, musel jednou
nouzově přistát, když se mu praskla trubička od oleje. První, co udělal, bylo, že do sněhu vyšlapal
veliký nápis HELP, ale pak mu to nedalo a došel do nebližší indiánské vesnice, kde si najal psí
spřežení a frčel si to na jih. Jenže psi se brzy vyčerpali a tak pokračoval pěšky dál. Tři dny se brodil po
pás ve sněhu, než dorazil k jezeru Cache, kde na něj čekalo překvapení: když nepřiletěl, jeho kolegové
ho letěli hledat a našli jeho nápis. Přistáli, opravili letadlo a odletěli s ním zpět - hádejte kam? - ano,
právě k tomu jezeru. Tam už stáli u jeho letadla a s úsměvem na polomrtvého letce volali: "Co ti to tak
dlouho trvalo?".
Fred Mc Call (ten samý, co se jednou naboural v Calgary do kolotoče), zase jindy přivážel

nitroglycerin z Montrealu na uhašení ohně v olejových vrtech. Cestou se nějak zdržel a tam konečně se
svým nebezpečným nákladem přistál, zjistil s úděsem, že mu zrovna došel benzin. Jindy zase Wopovi
přimrzl šátek k tváři, jak letěl v otevřeném Avru do Fort Vermilionu s léky proti diftérii. Jiný pilot,
který musel na cestě nouzově přistát, měl štěstí, že v tom mrazu pak vůbec nastartoval. Doletěl pak
bezpečně, ale tam ho jeho štěstí opustilo: jeden zlatokop mu hned nato hrozně vynadal a to jen za to, že
mu zapomněl přivést jeho oblíbený žvýkací tabák….
Většinou se létalo v otevřených strojích, které měly buď podvozek s koly či pontony, v zimě pak lyže.
Létalo se pochopitelně celý rok, ale nejhorší to bylo v zimě. Dodržovaly se určité procedury, aby se
vůbec mohlo nastartovat. Tak např. hned po přistání se musela vyprázdnit olejová nádrž do kbelíku, se
kterým se rychle běželo do tepla, aby olej nezmrzl. Před odletem se zase olej ohřál a rychle s ním do
nádrže. Na noc se musela přes letadlo dávat plachta, aby ho sníh nezasypal nebo aby se na křídlech
nevytvořil led. Také lyže se musely podložit, aby nepřimrzly k ledu - jezera totiž tvořila i v zimě dobré
přistávací plochy. Také motor se musel předehřívat benzinovým hořákem, což bylo mnohem
nebezpečnější, než dnešní ohřívání elektřinou či propanem. To vše se dělalo ještě za tmy, aby se
využilo krátkého arktického dne. Sudy s palivem pak kolikrát čekaly na pilota v úplné divočině, neboť
na dlouhé lety se muselo mezipřistávat.
(pokračování)
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A zas jde Johnny do války…
Druhá světová válka na čas přerušila jejich lety a bushpiloti odešli do války - jedni létat do Anglie, jiní
na protiponorkové patroly do Atlantiku (na Catalina Flying Boats) a někteří doma dopravovali nářadí
na stavbu 1500 mil dlouhé silnice Alaska Highway, která byla postavena, když hrozila invaze z
Japonska. Wop se zase stal manažerem školy pro válečné piloty - v Kanadě se vcelku vytrénovalo 130
tisíc lidí do leteckých posádek v Evropě i Pacifiku!
A zase přišel mír a veteráni chtěli pokračovat ve své civilní práci, pochopitelně zase jako bushpiloti.
Ale už to nebylo tak lehké: nová pravidla a nařízení vytvořila silnou konkurenci. Také pojištění a
konkurence velkých firem vzrostla. Dnes už bushpiloti pracují spíše pro vládu, provádějí spojení se
dalekými sídlišti na severu, anebo tam vozí rybáře a lovce. Bushpilot Max Ward, který po válce vozil
prospektory na sever, si po čtyřech letech založil firmu Wardair, která se tak rozrostla, že konkurovala
i největším kanadským společnostem Air Canada a CPAir. Ještě v roce 1988 zakoupil řadu Airbusů,
ale pak raději firmu prodal Pacific Western Airlines, protože tušil, že by boj s konkurencí (hlavně proti
Air Canada) nevydržel.
Také letadla se změnila: velké bombarďáky či rychlé
stíhačky se nehodily do divočiny a tak se objevili menší
Piper, Cessna, Beechcraft i Otter. Ovšem tato letadla
jsou velmi oblíbena i u sportovních letců a amatérů,
hlavně také kvůli jejich malé ceně. Co se ale koupit
nedá, je dlouholetá zkušenost létání v divočině, což nám
dokazují zprávy o havariích i občasné pátrání po
ztraceném letadle v buši.
Na Aljašce zlato leží…
První tam lítal v roce 1925 Ben Eilson, který o čtyři roky později havaroval na pobřeží Sibiře a našel
ho, zmrzlého u jeho aeroplánu, jiný proslavený pilot, Harold Gillam, když předtím marně prohledal
plochu stopadesát čtverečních kilometrů. O Gillamovi bylo známo, že lítal při jakémkoliv počasí, za
jakékoliv viditelnosti i neviditelnosti. Jeho pasažéři tvrdili, že když se konečně vynořili z hustých
mraků, vždycky to bylo přesně nad letištěm. Pilot Bob Reeve začal vozit horolezce na ledovce, na
kterých si značkoval přistávací plochu shazováním černých sáčků s pískem. Pat Reid byl zas první,
který v roce 1929 proletěl celou "Cestu na Severozápad", i když mu přitom u magnetického pólu selhal
kompas. Z novější doby si připomeňme Dona Sheldona, který musel prokopat po havárii přední sklo,
aby svého zraněného druha dostal ven a pak ho ještě 14 hodin táhl do bezpečí. Dnes na Aljašce létají
převážně dvoumotorové Beechcrafty, které vozí horolezce na horu Mt. Logan a také pomáhají

helikoptérám, které příliš vysoko nevyletí, při hledání „zatoulaných" horolezců.
U protinožců
Už v roce 1919 navrhl australský premiér Hughes letecké závody z Londýna až k nim do Darwinu. Ze
sedmi týmů doletěly jen dva, ale zato za pouhých 27 hodin.Také bushpiloti se zde brzo zabydleli jenže namísto mrazu tady bylo nepřítelem číslo jedna horko. Hudson Fysh a P.J. McGinnes, dva
přátelé z války, založili v roce 1921 společnost Quantas, která lítá dodnes. Jednou vezli zákazníka na
lov divokých krocanů, ale jaké bylo jejich překvapení, když jim hoteliér nechal vykuřovat pokoj
horkými kravinci (proti moskytům). Ale hoši si poradili - vyspali se prostě v hale pod kulečníkem.
Fysh také s oblibou vyprávěl, jak na jednom osamělém ranči, kde ještě nikdy letadlo neviděli, ho po
přistání zdravil farmář těmito slovy: „Vítej, panebože, já se jmenuju Smith a tohle je moje rodina."
Norman Brearly také sloužil ve Francii; po válce si v Anglii koupil dva stroje Avro, nechal je rozebrat
a poslat "down under", do Australie. Při první exhibici sice přetrhl drát elektrického vedení, ale přesto
bezpečně přistál. A Charlie Kingsford-Smith, který často pomáhal policii, zase obletěl Australii za 10
dní. Jednou o vánocích chytali zloděje, kteří utekli do Severní Teritorie. Dohnali je v letadle, ale
jelikož je tam nemohli zatknout (policisté byli z Queenslandu, to je jiná provincie), sebrali jim jen
zbraně a auta. Pak si klidně odletěli zpět k nejbližší studni, kde si na zloděje počkali a zabásli je - ta
studna totiž byla už zase v Queenslandu…
Australské linky brzo začaly létat až do Singapuru. Na Nové Guinei jim vznikla konkurence, kterou
založili Rymon Paper a Skot John Mackintosh. Peníze na jejich první letadlo - bombarďák - jim dal
jakýsi bohatý Skot jen za to, že dovezli předsedovi vlády jako dar soudek jeho nejlepší whisky. Na
Guinei to měli buspiloti asi nejhorší: hrubý, hornatý povrch, nepřátelští domorodci anebo malárie vyberte si. Proto jich tam také umíralo víc než kde jinde. Také za druhé světové války se vyznamenali,
když zachraňovali lidi z vesnic obklíčených Japonci.
Amerika, pro změnu ta jižní
Také zde začaly ve dvacátých letech růst malé letecké společnosti jako houby po dešti. Většinou se
vozily zásoby do hor, anebo pošta přes Kordiliery a Andy. Ale o tom si radši přečtěte něco od známého
francouzského letce-spisovatele, Antoine de Saint-Exupéryho, který tam létal.
Příběh jednoho bushpilota předčí všechny ostatní: byl jím Jimmy Angel (James C. Angel), kterého v
roce 1924 najal jeden zákazník, aby s ním odletěl k jeho zlatonosné hoře ve Venezuele. Nu proč ne,
cestu mu předem zaplatil ve zlatých valounech a ty nuggety mluvily samy za sebe. Odletěli tedy do
Caracasu a odtamtud do Ciudad Bolivar na řece Orinoku. Ale pak pořád létali kolem dokola , sem a
tam – buď si zlatokop nemohl vzpomenout, anebo chtěl jenom Jimmyho poplést. Konečně horu našli,
ale zase se tam nedalo přistát; vrcholek byl pokrytý balvany. Konečně Jimmy přistál na soutězce a tři
dny pak sbírali zlaté nuggety, než přišla bouře a museli odletět. Jenže startovací dráha byla jen několik
metrů a tak Jimmy použil běžné metody horských pilotů - nabral to pěkně do propasti, při pádu získal
rychlost a pak letadlo vyrovnal.

Angel byl vůbec dobrodruh: s Lawrencem z Arabie
střílel ve válce na Turky a létal i v Číně, Chile a Mexiku.
Později mu onen zlatokop zavolal, že umírá a dává mu
tedy tu horu jako dědictví, pokud ji ovšem najde. A tak
se Angel dal do služeb venezuelské firmy, která tam
hledala zlato a diamanty. Letiště bylo blízko Orinoka a
odtamtud létal fotografovat jejich i ten "svůj" terén.
Jednou si musel odsedět tři dny ve vězení, neboť
nouzově přistál na letišti, kde se vesele popásalo stádo
krav. Ne, ty si na něj nestěžovaly, ale zato hosti
guvernéra, nad jehož domem přitom přeletěl a to dost
nízko. Byl tam totiž zrovna bál a smetánka, která tam tancovala, se polekala, že na ně útočí
revolucionáři.
Jimmy sice na svých letech tajemnou horu neobjevil, ale zato v roce 1935 něco úplně jiného: nádherný
vodopád, napájený podzemní řekou. Je to nejvyšší "nepřerušený" vodopád na světě – celých 979 metrů,
to jest je asi dvacetkrát vyšší než Niagara. Skála, ze které pramení, se tyčí do výše 3000 metrů nad
mořem a dole pod ní je jen divoká džungle. Ještě dnes se tam dostanete jen letadlem nebo kanoí.
Najdete to lehce, té hoře tam říkají Auguán Tepuí tj. Ďáblova Hora, ale vodopád se jmenuje Angel
Falls, tj. Andělův vodopád.
Později se Jimmy oženil, ale zlato hledal dál, tentokrát i se svou manželkou. Jednou se ale šeredně
vybourali, když přistáli v bažině a 14 dní se museli trmácet zranění a k smrti unavení zpět do
civilizace. Jimmy toho pak na nějaký čas nechal. Až po dvaceti letech, v roce 1956, se rozhodl, že to
ještě naposled zkusí. V Panamě ale boční vítr překlopil jeho Cessnu tak špatně, že Jimmy havaroval a
svému zranění podlehl. Podle jeho posledního přání byl pak jeho popel rozhozen z letadla, v pohoří La
Sabana, přímo nad jeho vodopádem…
(konec)
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FORT WALSH
(poprvé otištěno v Neviditelném Psovi)

Vraceli jsem se tehdy domů za cesty po Státech a
měli jsme za sebou několik tisíc kilometrů, vlastně
bych měl správně říci "měla", neboť to všechno za
mne odřídila At'a, moje lepší polovice, manželka a
manažerka - to vše prosím v jedné osobě. Já ten
okruh absolvoval spíše jako navigátor, rodinný
kinematograf a pozorovatel (t.j. dával jsem si pozor
na ústa, abych nenarazil).
A je typické, že po projetí západní části Kanady
jsme objevili ten "nejdivočejší západ" vlastně zase
v Saskatchewanu. Nedaleko místa, kde se stýkají
Model původní pevnosti
hranice Montany, Alberty a Saskatchewanu, leží
pevnost NWMP (Northwest Mounted Police, tehdy
nově založené Severozápadni Kanadské Jízdní Policie, předchůdkyně dnešní RCMP), nazvaná Fort
Walsh. Je to jedna z jejich prvních pevností NWMP na západě a sloužila převážně -věřte si nebo ne pro ochranu Indiánů.
Nese jméno James Walshe, superintendanta NWMP, který sám o sobě představuje celou jednu
kapitolu v historii mounties, jak se jim tu lidově říká. V té době totiž sídlil nedaleko v siouxské vesnici
proslulý Sitting Bull ( Hunkpapa). Ano, to už měl za sebou bitvu u Little Big Hornu v Montaně, kde
pobil (doslova a do jednoho) kavaleristy George Armstronga Custera, včetně George samotného. Ale o
tom už bylo napsáno mnoho knih...
Sitting Bull měl tudíž docela dobrý důvod, aby nechal Little Big Horn daleko za sebou - včetně U.S.
kavalerie, která se vydala po jeho stopě. Nebyl sám, měl s sebou své siouxské bojovníky kmene Lakota
a přidali se i jiní, celkem asi pět tisíc. V květnu 1877 odešli do Kanady, a jak už to bývá, brzo došlo k
problemům s místním obyvatelstvem. A tehdy se náš Jim Walsh k nim vydal docela sám a dal
Siouxům ultimatum: jestli se totiž nebudou chovat, bude se Queen Mother (rozuměj královna Viktorie)
velice zlobit. Přesněji řečeno, nebyl vlastně tak docela sám, měl s sebou ještě armádního stopaře,
scouta - neplést prosím se skautíky, t.zv. boyscouts - ale ten by mu proti všem těm Siouxům asi moc
nepomohl.
A teď si to představte: Siouxové, kteří byli svou krutostí známi jako postrach západu (a to nejen
bělochů, ale i jiných indiánských kmenů) z toho byli tak překvapeni, že je ani nenapadlo, že Jim, jako
každý dobrý hráč pokeru, třeba jen tak blafuje. Faktem bylo, že by se sice Viktorka zlobila, ale jemu
samotnému by už tak asi mohla poslat jen na věnec. Ať už ale blafoval nebo ne, odvaha to od něj byla

a ta na statečné Siouxy vždycky platila. A tak ho (a jeho scouta) ani nemučili, ani nezabili, ale ještě je
oba propustili ve zdraví zpět. A aby mu alespoň něco dali na cestu, tak mu ještě slíbili, že už ho
nebudou zlobit. Asi to tak i mínili, protože si hned také zažádali o azyl v Kanadě - a jestli jste někdy
jednali s kanadskými emigračními úředníky, jistě víte, že ti nerozumějí vůbec žádné legraci.
Zde se přímo vnucuje srovnání Walshe s Custerem: vždyť v obou případech šlo o ty samé Siouxy a o
odvahu (možná až bravado), kterou my dnes už těžko pochopíme. Ale taková tehdy byla doba. Zbývá
snad dodat jen to, že také kanadská politika byla jiná, než americká: pár stovek mauntíků zde dokázalo
udržet v klidu větší teritorii než celá U.S. kavalerie s několika tisíci vojáky.
Kanadská vláda J. MacDonalda ovšem měla dost problémů se svými kmeny a tak by bývala nejradši
poslala Sitting Bulla zpět, ale to by zase mohlo znamenat válku. A tak se handrkovali, až Siouxové
zatím vylovili i toho posledního buvola, co se tam před nimi marně skrýval. Kanaďané jim sice nabídli,
že je naučí, jak se pěstuje obilí (jako to dělali, i když někdy dost pod tlakem, s místnimi Indiány), ale
na to byl Sitting Bull jaksi moc konzervativní. "Naši otcové a otcové otců našich otců," řekl, " se
vždycky živili jenom lovem bůvolů..." A tak se po čtyřech letech pobytu v Saskatchewanu a po
marném pokusu zapojit do svého odboje také místní Cree a Blackfoots, nakonec dohodli s vládou
Spojených států a odešli do předem určených rezervací v Severní Dakotě.
Osamělá Fort Walsh leží v roztomilém údolí
uprostřed Cyppress Hills, asi 50 km od nejbližšího
městečka. Toto údolí se ale uprostřed tuhé zimy
muselo jevit obyvatelům asi vším jiným, jen ne
"roztomilým" a navíc tam každý policista musel
odsloužit nejméně tři roky. Ukáží vám tam také
jejich ubikace, koňské stáje, vězení i maličký
hřbitůvek. Hned vedle stojí whisky trading post,
kde američtí - ne kanadští! - obchodníci
vyměňovali s Indiány kožešiny za alkohol a zbraně,
podle hesla "byznys je byznys". V hlavní budově
pak můžete vidět zažloutlé fotografie policistů,
Renovovaný whisky trading post
jejich velitelů i scoutů (o nejznámějším, Jerry
Pottsovi, se také povídá mnoho zajímavých historek). A před budovou stojí sousoší, připominající
známé setkání Walshe se Sitting Bullem.
Po odchodu Siouxů se také cesty těch dvou rozcházejí. Bull odchází k buffalo-billovskému cirkusu,
zvaném Wild West Show, na jejímž turné se pak ještě jednou vrátí do Kanady, ovšem jen do té
východní. Obecenstvo ho tam vítá jako hrdinu a největší atrakcí této show jsou ovšem bitky Billových
kovbojů s Bullovými indiány. Oba se dokonce nechají spolu vyfotografovat a naváží přátelství na
život. Po roce ale neklidný Sitting Bull opět od show odchází do Dakoty, kde také nachází svou smrt.
Také major Walsh po nějakém čase opouští jízdní policii a vrhne se zpět do civilního života. Vrací se
domů do Ontaria, kde se stává úspěšným byznysmenem . . .
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NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (Díl 1.)
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu)

V pravé poledne

Když jsme na svých cestách s Aťou zabloudili do
Arizony, nemohli jsme pochopitelně minout ani
místo známého pistolnického souboje: totiž O.K.
Corral v městečku zvaném Tombstone, blízko
mexických hranic. Přesněji řečeno, minout jsme ho
mohli, protože neleželo přímo na naší trase. Jeli
jsme z texaského El Pasa do Phoenixu po dálnici
číslo 10 a kdybych nevěděl, že máme v Bensonu
zahnout na jih, asi bychom to přefrčeli a skončili až
v Tucsonu. Den předtím jsme navštívili Mesillu,
kterou proslavil neblaze proslulý Billy the Kid a
jsem přesvědčen, že by mi to opomenutí moje lepší
polovice a životní družka (obě v jedné osobě)
nadosmrti neodpustila. A v Arizoně se už střílelo i

za menší hříchy...

Tombstone je městečko malé, ale slávou se vyrovná daleko větším a má jednu velkou výhodu: přežilo
všechny ty těžké časy a žije si vesele dál, navzdory svému jménu. Když sem totiž do pustiny v
sedmdesátých letech minulého století přišel Ed Schieffelin, aby tu hledal zlato, jediné co slyšel, bylo:
"Tady, kamaráde, najdeš tak leda svůj náhrobní kámen, pokud tě ovšem předtím nedostanou
Apačové!" Ed se ale nedal odradit - měl už bohaté prospektorské zkušenosti - a když si vydělal něco
peněz, pustil se umíněně do toho. A stalo se neuvěřitelné: on tu zlatonosnou rudu skutečně našel a to
tak bohatou, že dávala na tunu až dva tisíce dolarů (tehdejších!)
Hned první zásilka zlata do banky v Tucsonu měla hodnotu 600 tisíc dolarů, takže si k ochraně museli
pozvat celou šestou kavalerii z blízké Fort Huachuca. Tím se to ovšem rozkřiklo a brzo na místě
vyrostlo město, které Ed - asi na truc - nazval právě Tombstone. A přicházeli sem nejen prospektoři a
horníci, ale pochopitelně i lidé jiných řemesel, hlavně těch, co zase dolovali zlato těm druhým z kapes.
Vznikaly herny, saloony, dancing halls, objevili se spekulanti, falešní hráči karet a také dívky s
nejstarším povoláním na světě. A tak se ani nemůžeme divit, že tu často bývaly rvačky a i přestřelky.
Situace se zhoršila, když začala v okolí řádit parta desperádů, kteří si říkali "cowboys", ale de fakto
byli jen zloději dobytka, který pašovali do Mexika a jindy zase zpět, jak kdo potřeboval. Jejich vůdcem
byl starý Clanton a po jeho smrti Curly Bill, který o něco později zastřelil tombstonského maršála.
Členové této bandy, ke které patřil také Johnny Ringo, často navštěvovali i Tombstone, kde vesele
utráceli svoje poctivě nakradené peníze a hlavně dělali všeobecnou rotyku.

Ještě před městem jsem projeli kolem hřbitova, zvaného Boot-hill, kde leží ti, kteří v oněch
přestřelkách také umírali, tak říkajíc s botami na nohou (odtud ten název). Zaparkovali jsme u ohrady
blízko středu města, které se od doby své velké slávy značně smrsklo, to když se zlatá bonanza
vyčerpala. Zašli jsme do ulice Fremont, kde se také odehrávala většina přestřelek, jak o tom svědčí tu i
tam umístěné tabulky se jmény těch, co byli v tasení pomalejší či ve střelbě nepřesnější. Napočítali
jsme těch tabulek kolem dvaceti, ale pak už jsme toho radši nechali a šli jsme pozorovat cvrkot kolem.
Tombstone je totiž pro Arizonu něco jako Svatý kopeček pro Moravany - je to poutní místo všech
westerňáků. Turisté sem přicházejí ozdobeni fešnými klobouky, košilemi s třásněmi (fringes),
naleštěnými kovbojáky a semtam se objeví i stříbrná ostruha. Prostě tak, jak se tu předtím nikdy
nechodilo. To už odrbaný gang motorkářů na harlejích, který se sem přijel poklonit památce
desperádů, ten by se tady tehdy spíše ztratil v davu.
Na druhém konci města stojí starodávná budova music-hallu zvaného Bird Cage (ptačí klec), kde kdysi
také vystupovala slavná zpěvačka Jersey Lilly, dívky švihaly nožkama při kankánu a na svém turné po
Americe tu hrála i slavná Sarah Bernhardt. O přidruženou zábavu tam nebyla nikdy nouze: jednou tam
dokonce jeden ostrý hoch, tedy divák, který to všecko nějak moc prožíval, zastřelil psa, co tam na
scéně (přesně podle scénáře) pronásledoval představitelku hlavní role. V městě sice bylo také
serióznější divadlo, které jim tam postavil Ed Schieffelin, ale to už hochy tak moc nelákalo: nebyla tam
podzemní herna, jako v Bird Cage.

Taková tedy byla situace, když sem v prosinci 1879 přišli bratři Earpové. Bylo jich celkem pět, ale v
naší story figurují jen tři: Virgil, Wyatt a Morgan. Virgil se hned rok na to stal deputy marshal
(pomocník), později dokonce marshal (něco jako šerif, ale federální) a Wyatt, ten už měl za sebou
šerifskou službu v notorické Dodge City v Kansasu. Proto se také hned ucházel o místo šerifa i v
Tombstone, ale to dostal jakýsi John Behan, o kterém ještě uslyšíme. Wyatt zatím tedy dělal nějakou
dobu střelce (riding shotgun) pro Wells Fargo, tj. střelce, co sedí na kozlíku vedle muže, co řídí
dostavník, v ruce má krátkou brokovnici a pod sedadlem trezor. Tuto práci po něm později převzal
jeho bratr Morgan, který byl ovšem také dobrý střelec. S bratry přišel do města i nerozlučný Wyattův
přítel Doc Holliday, promovaný dentista, povoláním gambler, zručný ve hře s kartami i kolťáky.
Trouble na sebe nenechaly dlouho čekat: po přepadení místního dostavníku, kdy byly zabity hned dvě
osoby, dopadla pátrací parta (posse), ve které byli také Earpovci, jednoho z lupičů. Ten jim také
vyzradil jména svých tří kumpánů, kteří se ovšem schovávali buhví kde. A tehdy dostal Wyatt nápad,
který mu měl získat vytoužené místo šerifa a nejen to: pak by spolu s Virgilem, který byl, jak už jsem
uvedl, federální maršál, oni dva jediní reprezentovali ve městě zákon. Nabídl tedy tajně jednomu z
desperádů, byl to mladý Ike Clanton (syn starého Clantona, jak jinak?), že mu dá celou peněžní
odměnu za chycení lupičů, když mu ten vyzradí místo, kde se skrývají. Tato dohoda ale bohužel
přestala být tajemstvím a z toho vypuklo nepřátelství mezi oběma muži a tím pádem i mezi jejich
klany.
Onoho osudného dne, 26 října 1881, tedy stáli proti sobě v místě zvaném O.K. Corral čtyři na čtyři:
Virgil, Wyatt, Morgan a Doc Holliday proti dvěma bratřím Clantonům (Ikovi a Billymu) a bratřím Mc
Lauryům (Frankovi a Tomovi). Zaznělo asi dvacet výstřelů (přesně se to neví), trvalo to necelou
minutu a bylo po všem. Tři mrtví (Bill, Frank a Tom) a dva postřelení (Virgil a Morgan), to byla

konečná bilance souboje. I Doc dostal zásah, naštěstí jen do pouzdra jeho pistole. Jediný Wyatt
neobdržel ani škrábnutí, a stejné štěstí měl v životě i mnohokrát později. Ovšem také Ike Clanton unikl
zranění - doslova, protože se spasil útěkem.
(pokračování)
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NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (dokončení)

Vešli jsme do ohrady. Tak tady to bylo: na místě
přestřelky stojí dnes ne zrovna realisticky
vypadající figuríny střelců, z amplionu znějí
výkřiky a výstřely. Lidé se u toho fotí a dělají pózy
u panáků - chybí tu jen koně, u kterých tehdy stáli
Tom a Frank. V posledním týdnu října se v
městečku konají oslavy této události, tak zvané
helldorado (slovní hříčka na "peklo" a "eldorádo")
, při kterém se bitka opakuje se skutečnými herci,
ale bohužel jen se slepými patronami .-).
Z O.K. Corralu se dostanete hned do ateliéru,
který vlastnil fotograf Fly, kam tehdy hned ty
umírající muže odnesli. Dnes už tam jsou jen jejich fotky a vůbec obrázky ze současnosti - tedy z té
jejich. Nejvíc mě zaujala fotografie Eda Schieffelina - sedí tam na kameni, v ruce drží čutoru a o
kolena má opřenou kulovnici, jako by odpočíval, než se znovu vydá na trail. Ostatní fotky, ať už
desperádů nebo obránců zákona, mají jiný motiv: všichni se snaží vypadat až příliš vážně a výhrůžně.
Muži, kteří tehdy naháněli všude hrůzu, vypadají dnes už spíše legračně.
Nažehlení turisté v kovbojském

Jdeme dál a narazíme (tedy ne doslova) na budovu místních novin "The Tombstone Epitaph",
založených v roce 1880. Jinak řečeno, "Náhrobní Nápis", jistě vtipnější název než "Nugget", což byly
konkurenční noviny, které dnes už neexistují. Epitaph stále ještě vychází a kromě dnešního čísla zde
dostanete i věrnou kopii (z originální matrice) z října 1881, kterou vám natisknou před vašima očima a
kde se popisuje nejen souboj, ale i soudní řízení, ke kterému pak s Earpovci došlo.
Četl jsem o tomhle souboji asi pět nebo kolik knih, tolik mě ta věc zajímala - od těch, co stranili
Earpovcům i od těch, co byli proti nim. Ti první prohlašovali, že desperádové přišli do města Earpovce
zabít, čili že to byla sebeobrana - ti druzí tvrdili ledacos, dokonce i to, že to byla od Earpovců jen
obyčejná vražda. Kde je ale pravda? S chutí jsem se tedy začetl do těch autentických novin, přes sto let
starých, a věřte, bylo to opravdu zajímavé čtení. Nejen to svědectví od soudu, ale i reklamy - v tom
samém čísle totiž také inzeruje místní prodejna zbraní své skvělé a spolehlivé zboží . . .
Šerif Johnny Behan, který byl Wyattův nepřítel (nezapomeňme, že Wyatt chtěl dostat jeho místo),
tehdy ještě před soubojem zastavil Earpovce na cestě do corralu (což je po česku jen prozaická
"ohrada"), kde se Clantonovci sešli, s tvrzením, že už desperády odzbrojil. Čtyři "rozhněvaní muži" (ty
tři zatím udělal Virgil cestou svými pomocníky), se tím nedali splést a vešli do corralu. Virgil vyzval
muže, co tam byli, aby mu odevzdali své zbraně, jejichž nošení bylo ve městě beztak zakázáno a pak to
začalo. Ike, který byl předtím odzbrojen Wyattem, mu to také hned připomněl, ale Frank a Bill začali

střílet - tedy alespoň podle výpovědi Earpovců. Podle očitých svědků, kteří se celkem shodují, začal ale
střílet Doc a Morgan, kteří také údajně už drželi připravené kolty v rukou.
Ty kolty v rukou, to se mi zdá pochopitelné, sotva bych asi někoho vyzýval k odevzdání zbraně a
přitom měl svůj kolťák za pasem. Zbavoval bych se totiž výhody být rychlejší než ten druhý, kdyby
tento hbitě sáhl po pistoli. Ovšem v takové situaci by žádný rozumný pistolník proti mě po pistoli
nesahal, neboť by neměl šanci. Proč teda desperádi začali střílet, když Earpovci měli taseno, to mi není
jasné - tak hloupí nebyli, aby neviděli, že nemají šanci - a kdyby byli bývali jen vyzváni, aby odevzdali
zbraně, jistě by je raději odevzdali, než se nechat postřílet. Ovšem pokud začali Earpovci střílet první,
pak už desperádům nezbývalo nic jiného než se bránit . . .

U pistolnických soubojů je zajímavá jedna věc: zodpovědný je ten, kdo první sáhne po zbrani, ale
vyhrává většinou ten, kdo první vystřelí (pokud se strefí :-). Většinou je to ale totéž, to jen super-rychlí
střelci tasí jako druzí a střílí první. Při těch malých vzdálenostech - zde to bylo pouze několik metrů nešlo ani tak o přesnost, jako o rychlopalbu. Tom se navíc schovával za koně, snaže se vytáhnout z
pouzdra na sedle svoji Winchestrovku: Z toho plyne, že u sebe pistoli zřejmě ani neměl: na tak krátkou
vzdálenost pušku nepotřeboval. Že by vystřílel náboje z pistole, je nepravděpodobné: na sedm střelců
(Ike byl beze zbraně) připadlo asi dvacet výstřelů, to je asi tři na jednoho! Každopádně ani Frank, ani
Billy nebyli hned mrtvi a ač zraněni, stříleli zoufale dál. Po souboji se šerif Behan, který zatím přiběhl,
také snažil hned Earpovce zatknout, což se mu nepovedlo, ale brzy na to se s nimi konalo soudní
jednání (Ike na ně podal žalobu za zabití svého bratra). V novinách jsem četl i podivné zdůvodnění
rozhodnutí soudu, jež Earpovce zbavil viny, sepsané samotným soudcem Spicerem, jinak ovšem též
přítelem Wyatta Earpa - patrně věřil víc slovu policisty a byl rád, že se město desperádů zbavilo.
Na téma téhle bitky vytvořil Hollywood několik filmů, dva dokonce docela nedávno a také spisovatelé
se pořád ještě předhání v hledání motivu souboje. Našli se i takoví, kteří tvrdí, že přepadení dostavníku
se tehdy zúčastnil i Doc Holliday a možná i Earpovci v tom měli prsty - dva z nich přece předtím
pracovali pro společnost Wells Fargo, které dostavník patřil a nějaký známý jim mohl dát tip.
Desperádi prý o tom věděli a bylo je třeba umlčet. Tyto historky asi podporoval šerif Behan i jiní
občané Tombstonu, neboť Earpovci nebyli v Tombstone nijak oblíbeni. Při pohřbu desperádů prý bylo
slyšet výkřiky "Vrahové!" na adresu Earpovců.
To vše se mi zdá ale spíše jen spekulace - Earpovci měli za sebou už delší dobu službu na straně
zákona: Wyatt si dokonce přinesl k soudu dobrozdání, podepsané padesáti občany z Dodge City a
Virgil byl koneckonců U.S. maršál pod přísahou.
Nejpravděpodobnější se mi zdá vysvětlení, které se dá udělat z oněch tehdy ještě "čerstvých" zpráv z
novin, když umíte číst mezi řádky. Ike a druzí "cowboys" se po vyzrazení jejich paktu o zaprodání
jejich "pardnerů" museli asi před svou bandou nějak očistit ze zrady. Jediné, jak se to dalo provést,
bylo vyhnat Earpovce z města, anebo ještě lépe, umlčet je navždy. Chybou desperádů bylo, že se tím
nijak netajili a tím se celý jejich plán obrátil proti nim. Ať už byly důvody Earpovců jakékoliv, tím, že
byli na souboj připraveni - a podle některých svědků dokonce souboj vyprovokovali - si zajistili výhru.
I to, že přitom riskovali životy, se dá vysvětlit: desperádi totiž také neměli na vybranou, slovo "zrada"
bylo tehdy označení velice ošklivé a tak to byl prostě boj kdo s koho.
Plni dojmů jsme se procházeli městečkem, které od té doby zažilo dva požáry a jednou se málem
propadlo do země díky spodní vodě. Znovu ale ožilo, protože bylo - jak tvrdí místní reklama - "too

tough to die", neboli příliš odolné na to, aby zahynulo. V saloonu u Big Nose Kate, někdejší milenky a
snad i tajné manželky Doca Hollidaye, nám navrhl majitel, aby si Aťa stoupla za barpult, nechal ji
umývat sklenice a na hlavu jí posadil fešný texaský stetson. A to vše jen proto, abych si to prosím mohl
nafilmovat. Vůbec se tu o návštěvníky starají dobře, to jen hroby na Boothill naznačují, že tomu
vždycky tak nebylo...

Krátce po soudu byl maršál Virgil přepaden a rána z brokovnice ho nadosmrti zmrzačila. Netrvalo
dlouho a někdo zezadu zastřelil Morgana, když hrál v saloonu biliár. Wyatt sice zorganizoval posse,
stíhačku na vrahy jeho bratra. Některé dostal, jako třeba Curly Billa a Stilwella, ale nakonec musel
zmizet i on sám. Objevil se až v San Francisku, kde si, již ovdovělý, vzal za ženu Jossie - dívku, která
kdysi tančila v Bird Cage. V Kaliforii se stal známým, i když ještě ne slavným. To se stalo až po jeho
smrti, když vyšla kniha "Wyatt Earp: Frontier marshal", kterou sice diktoval ještě za živa (jak jinak?),
ale v níž ho spisovatel Stuart Lake vyleštil tak, jak ho dnes prezentuje Hollywood. Zemřel až 48 let po
slavném souboji v O.K. Corralu, ve věku 82 let, v Los Angeles.
Doc Holliday zemřel už v roce 1883 v Coloradu, ve věku 35 let, na souchotiny. Šerif Behan sloužil
později jako správce věznice v Yumě, známé mezi kriminálníky jakožto Hell Hole, neboli "Díra do
pekla". Později také působil jako vládní agent v Číně během Boxerského povstání. Ike Clanton se
nepolepšil a byl v roce 1887 zabit při přestřelce s deputy marshalem.

Ed Schieffelin, který tedy odešel do Arizony hledat zlato s pouhými padesáti centy v kapse, ze svého
nálezu značně zbohatl. Ale ani osobní parník, ani hotely v New Yorku a Chicagu, dokonce ani
nádherná rezidence v San Francisku, kterou postavil pro svou ženu, to vše nemohlo uspokojit jeho
vášeň. Vyrazil tedy opět za zlatem, tentokrát na Aljašku a později opět do rodného Oregonu, kde ho po
nějaké době našli mrtvého v osamělé kabině v horách.
Na plotně byla ještě spálená jeho zálesácká večeře a na stole ležel váček se zlatem, které tam objevil,
zlatem ze žíly, která byla zřejmě tak bohatá, jako kdysi ta v Tombstonu. Marně ale hledali kolem, už ji
nikdy nenašli. Podle jeho přání ho pohřbili jen tak, v jeho prospektorských šatech, s krumpáčem a
čutorou po boku. Převezli ho z Oregonu sem, tři míle od Tombstonu, tam, kde byl jeho první nález
zlata. Nad jeho hrobem stojí prostý sloup ze žuly, dvacet stop vysoký a ve tvaru prospektorského
claimu, kterým se označují naleziště zlatokopů.
Šťastný Ed tam tedy nakonec ten svůj tombstone přece jen našel.
(konec)
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OKTOBERFEST K-W.

Není to tak dlouho, co jsem psal o Folkfestu a
vidíte, už tu byl Oktoberfest (ještě si budete myslet,
že se v Kanadě pořád jenom něco oslavuje!). Ten
největší v Severní Americe a možná hned druhý
velikostí za mnichovským, se u nás koná v
Kitcheneru-Waterloo (viz K-W), Ontario. To jsou
totiž dvě města tak blízko u sebe, že se tam dá přejít
z jednoho do druhého přes ulici, takže chtějí mít i
Oktoberfest jen jeden. A pokud vás to napadlo ano, nepíše se to Octoberfest, po anglicku, ale
správně Oktoberfest po německu.
Bavoráky najdete všude - tohle je v Canmore v Rockies Jen tak mimochodem: na světě je kolem 80 měst a

městeček se jménem Waterloo, z toho 35 v USA, 12 v Australii, 5 na Jamaice a jedno (slovy JEN
JEDNO, pane maršále Blüchere!) v Německu. Největší ze všech je v Ontariu, má 90 tisíc obyvatel, což
je skoro dvojnásobek počtu padlých v oné bitvě (roku 1815 - to jen pro ty, co jste tehdy ve škole v
dějepisu chyběli).
K-W Oktoberfest se koná, jak už název nenápadně naznačuje, v říjnu a ještě mu předchází velký bál,
módní přehlídka a volba Miss Oktoberfest.Ve W-K se ho zúčastní 18 licencovaných (t.j. s povolením
čepovat pivo - to máme ještě z doby prohibice) Festhallen a celkem tam bývá až 50 zábavných pořadů,
jako třeba závody v rolování pivních sudů za zvuku "Roll out the barrels", což je ovšem jen
přejmenovaná Vejvodova "Škoda lásky". Jsou tam i závody lukostřelců, mnoho legrácek pro děti, ale
hlavně neoficiální "závody" v jídle a pití piva.
Na Thanksgiving (Svátek díkůvzdání) se koná ve městě velká paráda, kde se ukazuje i ambasádor
festivalu, Onkel Hans. Je je takový fešný živý tyroláček, teda paňáca v nadživotní velikosti, s krátkými
ledrhoznami a obrovskou hlavou. Pochodují zde i marching bands z USA a Kanady, vyhrávají kapely
z Německa a Rakouska, i Ziegenerinsel ze Stutgartu. Nechybí ani ontárijský král polky Walter Ostanek
se svou harmonikou. Není divu, vždyť sem přicházeji lidé z celého světa oslavovat ten pospolitý
gemütlichkeit hudbou a zpěvem. Jeden den festivalu také patří udělování titulu "Ženy Roku" a to hned
v jedenácti kategoriích.
Jistě se ptáte, zda jsem tam byl - ne, letos ne, ale byl jsem tam dříve, na ten letošní to mám hlavně z
WEBu. Adresa je: http://www.oktoberfest.ca
A ještě prozradím, že tam na WEBu najdete i různé recepty, jako třeba na sauerbraten, vanilla
pretzels, mandeltorte, linzertorte, Hamburg rouladen, Szegediner goulash a mnoho jiných (recepty

jsou v angličtině). Pro alkoholiky tam je Boiled Beef in Beer a ještě Beer Cake (biertorte?). Nejvíc mě
zaujal Schwarzwalder Kirschtorte, ale marně jsem hledal, kdy do toho mám zamíchat ty dědečkovy
švarcvaldky.
Zatím jsem slavil Oktoberfest také v Montrealu, v Oakvillu, v Saskatoonu a dokonce i dole v
texasském El Pasu, ale v Čechach ještě ne. Rád bych ho ovšem oslavil taky doma, nějakým českým
způsobem. Tak nevím, nemáme my Češi také nějaký svátek piva? Jestli ne, tak bychom si rychle měli
nějaký vymyslet, třeba zrovna sv.Gambrinusa. Jak by to krásně znělo: Gambrinusfest! Už jenom
proto, abychom těm Bavorákům ukazali, že to také umíme!
Do té doby tedy ještě jen EIN PROSIT!
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Jan B. Hurych
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, kde
také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. Velký
kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák směrem
na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na
Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, směrem
na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa záhadně mizí.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak umýt
až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí na letišti,
tentokrát je to londýnský Heathrow.
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje v
Montrealu, kde to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná
pomalu počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit,
protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam
měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to
je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne:
odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř, občas i v
reaktoru).
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají
někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí
manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes
(psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se
tam míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a mínus padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten
zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům
v Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u vody).
Po roce se pak vrátil i on, i když dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou
alespoň o výkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze,
prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - tedy ta graciéznost protože na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden hlavně pro sebe (Hurontarii vedl ji 4 roky) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Vědy i Neviditelného Psa, do ArtFora a
semtam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si ještě
vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně
doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. A v edici pak ještě vede Klub čtenářů KČK, seriózních
přátel knih.

Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně když
dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou, do elektrického obvodu
vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve
Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.

