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1.

Úvod

V polovině měsíce září roku 1987 se na pozvání vlády Západní Austrálie uskutečnila cesta
československých odborníků do této daleké země. Cílem návštěvy bylo posouzení možností
navázání přímých obchodních kontaktů. Západní Austrálie nabízela železnou rudu a některé
technologie. Československo mohlo vyvážet dobývací, energetickou a dopravní techniku nebo
velké investiční celky. Pětičlenná skupina vedená generálním ředitelem koncernu VÍTKOVICE
Ing. Rudolfem Peškou měla tedy nelehký úkol —prosazovat efektivní dovoz i vývoz. Členem
malé delegace byli z Vítkovic Ing. Ferdinand Madry a já. V následujících vzpomínkách nebudu
popisovat obchodní a technická jednání, protože byla hodně odborná a technicky detailní.
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2.

Cesta letadlem do Perthu

U místopředsedy vlády ČSSR Ladislava Gerleho jsme dostali poslední podrobnější pokyny pro
jednání a již jsme se stěhovali na letiště v Ruzyni, kde se pomalu připravoval a plnil pohonnými
hmotami IL 62 našich aerolinií na dlouhou cestu z Prahy do Abú Dhabí (Spojené arabské
emiráty). Celní a pasové formality proběhly rychle a my, majitelé palubních místenek,
usedáme každý do svého křesla. Start je večer ve 20.35 hod. našeho času.
V kabině letadla je většina Arabů, kteří letí domů z léčení v Piešťanech. Někteří nejsou schopni
samostatného pohybu a mají své sluhy, kteří je vozí na invalidních vozících. Léčení u nás jim
asi prospělo, protože jsou veselí, hluční a Alláhův zákaz pití alkoholu zřejmě pro ně
v Československu neplatí. Pouštějí rádio naplno a fistulkami zpívají nám neznámé melodie.
Není to moc příjemné.
IL 62 zatím letí přes Budapešť, Sofii a na Damašek. Sledujeme cestu na mapě podle hlášení
stevardek. Pod námi je již Kypr i Bejrút, ale my nic nevidíme, jen hvězdy nahoře a sem tam
světlo pod námi.
Jídlo v letadle chutná — je z Prahy — ale to ještě netuším, že brzy budu mít té „letecké stravy“
plné zuby. V 01.15 hod. se chystáme na první mezipřistání v Kuvajtu. Naši spolucestující se
pomalu uklidňují a krotnou. Asi již cítí blízkost domova, Alláha a rodiny.
Město Kuvajt je mimořádně silně osvětleno. Na letišti všude vzorný pořádek. Venku je velmi
teplo a vlhko. IL 62 doplňuje palivo, jen pár domorodců přistoupí, a tak je v kabině dost volných
míst.
Start je v 02.20 hod. podél Perského zálivu do Abú Dhabí. Dole v zálivu se občas válčí, je to tak
blízko. Napadají nás myšlenky proč? Nelze se dohodnout?
Veliký IL 62 začíná s námi trochu pohazovat, v noci ve výšce 10 000 metrů to není příjemný
pocit. Měl bych spát, ale nemohu. Prostě to nejde.
Ve 03.00 hod. přelétáme Bahrajn a venku začíná svítat. Je to brzy, protože jsme vysoko a letíme
proti času a slunci k východu. Východ slunce v této výšce je velmi efektní a hraje všemi
barvami. Tmavě modrá rychle bledne a přechází přes celé spektrum až po červenou a bílou, a
to je hotové slunce. Dole pod námi se válí mlha, hvězdy nahoře se vytratily. Z našeho křesla
máme výhled jen na levé nebo pravé křídlo, dolů je to horší. Inu služební cesta není zeměpisný
výlet.
Začíná den. Občas se přes bílý mlžný opar na zemi probleskne oheň spalovaného plynu
z vrtných souprav. Je to vskutku Arabský poloostrov —písek a pod ním ropa— zdroj
nesmírného bohatství a zisků.
Naši piloti se přesně trefili na přistávací dráhu, která je zahalena v mlze. Jsme v Abú Dhabí, je
středa časně ráno. IL 62 zaroloval k nádherné moderní betonové hale vejčitého tvaru. K trupu
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letadla se vysunují teleskopické kryté chodníky a my definitivně opouštíme letadlo ČSA, které
zde končí svůj let.
Venkovní vzduch je již ráno horký, ale celá letištní hala je klimatizována. Všude pobíhá plno
personálu a svítí vzorná čistota. Tady se snad může spát i na podlaze, aniž by se člověk ušpinil.
Inu, petrodolary je poznat všude kolem. Auta, stavby, technika, elektronika — všechno má
jeden původ —ropu.
Rychle pořizujeme několik foto záběrů a začínáme shánět informace o další cestě. Jsme
odkázáni pouze na počítačové zpracování naší cesty, a to tak, aby linky na sebe navazovaly a
dále na znalosti angličtiny v případě dotazů a nejasností.
Protože odlet z Abú Dhabí je stanoven na 9.40 hod., máme chvilku času k prohlídce obchodů
v letištní hale. Je tady co vidět. Všechno spotřební zboží je ale dovoz z Japonska, Hong-Kongu
atd. Z domácí produkce jsou zde pouze sošky a obrázky. V 09.00 hod. procházíme pasovou
kontrolou a kontrolou na zbraně. Potom usedáme do Boeingu 747 společnosti British Airways,
která nás dopraví bez mezipřistání až na rovník do Singapuru, asi 6 000 kilometrů. Letadlo je
větší než naše IL 62 a vzhledem k umístění křídel je z kabiny lepší výhled. Ale jenom pro ty,
kteří měli štěstí a dostali místenku k oknu nebo hned vedle. Dalších šest (v jedné řadě je 10
sedadel) nevidí dolů vůbec.
Péče o cestující je veliká. V ceně letenky jsou započteny časopisy, noviny, ponožky, ve kterých
se cestuje příjemněji než v botách. Ty si vyzouvám na celou dobu letu. K dispozici je i deka,
polštářek a sluchátka s několika programy hudby nebo zpráv. Někdy se promítá i videofilm.
Všechno má svůj přesný program. Start, zábava, jídlo, toaleta, volný čas (toho je nejvíce]. Stali
jsme se kolečkem v gigantickém stroji na přepravu lidí ze západu na východ, ze severu na jih
nebo jinam. Ale vše běží podle připravené počítačové sestavy. I jíst musíš, kdy ti nařídí.
Ve výšce 12 000 m opouštíme poslední rozpálený písek a skály Arabského poloostrova nad
mysem Hadd v Ománu. Letíme nad Arabským mořem k Bombaji v Indii. Jsem již unavený
a chce se mi spát, ale usnout nemohu, snad pro hluk, časové rozdíly, stále něco neznámého
mi brání v odpočinku. Tak se dívám na moře, sem tam na nějakou loď. A najednou je tady
Indie. Suchá, červená půda, málo stromů, vyschlé řečiště. Všude je patrný boj o vodu. Malé
přehrady, kanály jen čekají na deště. Není vidět kouřící komíny jako všude v Evropě, není zde
žádný průmysl.
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Obrázek 1: Mys Hadd (mapy.cz)

Letíme 1,5 hodiny a jsme opět nad mořem. Za námi zůstal indický Madras a naše cesta vede
dál přes Bengálský záliv (2 000 km) k ostrovu Sumatra. Na hodinkách mám stále náš
středoevropský čas, a to mne mate. Dole je podle slunce o 5 až 6 hodin více. Náš den je kratší.
Letadlo se nyní často vyhýbá kupovité oblačnosti, která sahá nad hranici 12 000 m. Jsme totiž
v rovníkové oblasti, kterou pokrývají deštné pralesy.
Venku se rychle stmívá, moje hodinky ukazují 13.40 hod., nad ostrovem je bouřka, ale blesky
pozorované shora jsou docela pěkné. Upravené letušky opět roznášejí nějaké jídlo. Je to oběd
nebo večeře? Žaludek to nepozná, je to pořád stejné. Ze všeho nejvíce si přeji sprchu a postel,
která stále neposkakuje a nedrnčí.
Zjišťuji, že všem palubním hlášením v angličtině rozumím, pokud je nepřednáší rodilý Angličan.
Těm rozumím nanejvýš jména a čísla; to bude námaha dále se domlouvat, ale snad nejsou
všichni lidé rodilí Angličané. Klesáme ve 14.00 hod. středoevropského času a venku je tma a
30 °C. Přistáli jsme v Singapuru. Letiště Changi je ohromné, upravené na mimořádný provoz.
Rychlé odbavení, přesné informace, pojízdné chodníky, klimatizovaná hala a tisíce lidí celou
noc. V Singapuru je prý nejlevnější průmyslové zboží. Nedovedeme to posoudit, ale výběr je
mimořádný, zboží všeho druhu a obchody snad ani nezavírají (na letišti určitě ne).
Za dvě hodiny sedíme opět v Boeingu Jumbo 747 Australian Airlines a čeká nás 4 500 km
dlouhá cesta nocí nad Indickým oceánem do Perthu na západním pobřeží Austrálie. V letadle
sedí 550 cestujících, má turistickou úpravu a připomíná mi svěrací kazajku. Naštěstí sedím
u uličky a kolena tolik netrpí, mohu nohy natáhnout. A již zase nosí stejné jídlo. Dal bych si
s chutí brambory s mlékem a potom gauč. Jsme již 32 hodin na cestě bez odpočinku.
Po dlouhém rozjezdu letadlo stoupá namáhavě k černé obloze. Za několik minut přelétáváme
rovník. Bez slávy, kterou jsem očekával. V letadle je klid. Snad se to oslavuje jenom na lodích.
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V letadle na to není čas. Počítač počítá sekundy a člověk je zde jenom číslo, které je třeba
někde vysadit a odbavit.
Polovina cestujících dělá, že spí; někteří čtou nebo poslouchají hudbu přes plastikové trubičky,
které vedou zvuk do uší. Tváře jsou opět evropské, řeč rodilých Angličanů. To bude boj. Musím
vyplnit australské celní prohlášení, které proti našemu je úplná věda. Asi 1 000 km letu jsem
prohlašoval všechno možné. Hlavně že nevezu nic živého, žádné potraviny a asi ani AIDS,
protože chtěli vědět, jestli jsem nebyl v posledních týdnech v centrálních částech Afriky. Nu,
nebyl jsem, a nic jsem nemusel tajit.
Najednou se v kabině objevují australské letušky s malými modrými kloboučky na hlavách
a rozstřikují osvěžující sprej. Moc to nepomáhá. V letadle je 550 lidí a z toho několik
Čechoslováků, kteří se trápí téměř 40 hodin v jednom prádle a obleku. Ten sprej je nutný.
Většina cestujících se pomalu probouzí a začíná skládat deky a obouvat boty. Zřejmě se již
blížíme k cíli naší cesty, k Perthu. Odevzdáváme sluchátka. Klesáme, klesáme a venku prší. Je
kalné ráno, čtvrtek 4.30 hod. místního času. Již se těšíme do hotelu. Sprcha a lůžko jsou
vysněné ideály. Přistání v Perthu bylo měkké, i když s hodinovým zpožděním.
Jsme v Austrálii.
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Obrázek 2: Uvítací dopis v Hotelu Orchard, Perth
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3.

Pilbara

Osoby, místa, názvy, údaje
Pan Hancock — bohatý australský podnikatel, věk 78 let, majitel pozemků s rudou
v oblasti Pilbara, majitel překrásné farmy asi 70 km od Perthu a firmy Hancock Mining.
Pan Dalby — technický, ekonomický, výrobní a organizační pracovník firmy Hancock
Mining, zástupce pana Hancocka při jednáních. Věk asi 58 let.
Pan McCamey — sympatický geolog firmy Hancock Mining; objevitel ložiska „McCamey
Monster“. Chová 300 ovcí. Věk asi 55 let, rodák z Pilbary.
Pan Parker — ministr pro suroviny a energetiku Západní Austrálie, sympatický, 35 let.
Často vystupuje v televizi a v tisku Západní Austrálie.
Pilbara — název oblasti v severní části Západní Austrálie. Městečko Wittenoom, přístav
Hedland. Zásoby železné rudy na 1 500 let, a to při celosvětové těžbě jen z této oblasti.
Průměrná vzdálenost od moře 200-400 km. Žádná voda, jen buš.
Buš — rostlinná vegetace v krajině. Vyznačuje se řídkým porostem stromů nebo keřů s
velmi ostrými a tvrdými listy. Žádná voda na povrchu.
Perth — hlavní město státu Západní Austrálie leží v jižní části u moře. Jeden milión
obyvatel. Středisko průmyslu a obchodu.
AUD — australský dolar. Kurz 1,25 až 1,30 AUD za jeden americký dolar (v době naší
návštěvy v Austrálii).

Z letadla Australian Airways vystupujeme za úplné tmy přímo do odbavovací haly. Kontrola
není pouhá formalita, jak si mnozí z nás představovali. Austrálie má velmi přísné předpisy
a zákazy dovozu všech druhů potravin, alkoholu, zvířat, jejich částí, drog, zbraní, radioaktivních
látek a podobně. Jednotlivé zákazy jsou po celou odbavovací dobu promítány na barevné
obrazovce a jsou velmi názorné, aby každý cizinec ihned pochopil. Zvlášť výrazně jsou uváděny
výše pokut. Maximální pokuta 50 000 AUD představuje hodnotu malého rodinného domku. V
duchu se usmívám, 50 000 dolarů?
Přes všechno vyhrožování, které se na nás sype z obrazovky a složité celní prohlášení, jsme
nakonec uznáni za schopné vstoupit do země protinožců. Opouštíme letištní halu. Vítá nás
kalné ráno, je po dešti a teplo. Protože jsme na jižní polokouli, začíná zde právě jaro. Je ale
mnohem teplejší a sušší než u nás.
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Dvě auta nás vezou do hotelu, kde se ubytováváme, vykoupeme, převlékneme a přichystáme
si potřeby nutné na dvoudenní cesty do oblasti Pilbary. V 7.00 hod. se vracíme na letiště,
kde se australský kolotoč událostí roztáčí naplno.
Na letišti v Perthu čekali naši pětičlennou skupinu pánové Hancock, Dalby a ministr Parker,
aby nás doprovázeli při prohlídce nalezišť a ložisek rudy v Pilbary. Krátké, přátelské uvítání,
šálek kávy a již kráčíme ke skupině menších letadel (letadla soukromých firem), z nichž jedno
dvoumotorové, proudové s deseti místy je připraveno pro nás.
Uběhly teprve čtyři hodiny od našeho příletu Boeingem do Perthu a již znovu čteme nápis
„Fasten belts“ — Připoutejte se. Dnes je to ale lepší, všichni máme možnost výhledu z okna.
Obloha je jasná, děláme okruh nad městem, jehož rozloha je ohromná. Přístav, mrakodrapy
různých firem a potom kilometry plochy zastavěné rodinnými domky, seřazenými
do pravoúhlých sestav. Stoupáme na 5 000 metrů směrem k severu, blíže k rovníku, do tepla.
Očima hltáme pohledy na australské vnitrozemí. Buš, skály, písek, vyschlá řečiště, solná jezera,
občas dlouhé přímé úseky prašných cest a jen výjimečně nějaké obydlí. Reliéf krajiny je plochý,
výškové rozdíly minimální.
Asi po jeden a půl hodince klidného letu začínáme klesat. Pan Dalby nám vysvětluje, že si
prohlédneme rudné naleziště Paraburdoo a lom Tom Price z letadla. Nic proti tomu
nenamítáme, protože „skoropoušť“ (červená, suchá, rozpraskaná země v okolí) není lákadlem
k procházce.
Doly silně připomínají náš Štramberk s těžbou vápence. Jsou to hory železné rudy, která se
postupně odstřeluje, drtí, nakládá do železničních vozů a pak v dlouhých vlakových soupravách
dopravuje do přístavu a nakládá se na zámořské lodě.
Kroužíme ve výšce 300 metrů, letadlo poskakuje v horkém, tetelícím se vzduchu. Pořizuji pár
fotozáběrů na mizející horu železné rudy a již nabíráme výšku a kurz na letiště Wittenoom
v centru Pilbary. Očima hledám město a letiště. Dole je několik domů a kousek od nich rovná
přímá plocha, vedle ní se pasou ovce. Že by to byl náš cíl — letiště Wittenoom?
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Obrázek 3 Wittenoom (mapy.cz)

Je tomu tak. Štěrková přistávací dráha, letištní budova bez obsluhy 10 x 5 metrů, plátěný
vzdušný pytel, družicový spojovací systém a hydrant s vodou. Opravdu polní podmínky.
Slunce pálí, vítr zvedá prach a všechno vysušuje. Odkládáme teplé oblečení a jen tak nalehko
nastupujeme do terénních vozidel k cestě do Mulga Downs, jak se jmenuje nejbližší rudné
naleziště.
Naše auto řídí sám pan Hancock a nezapře bývalého pilota. Kamenitá, prašná, i když přímá
cesta, jízda po levé straně, a hlavně rychlost až 120 km/hod nám berou dech. Od kol odlétají
kameny, za autem mračna zvířeného prachu. Vypadá to, že nejedeme, ale letíme příliš nízko.
Kolem cesty jsou ohrazené pastviny s řídkou trávou. Ovce leží ve sporém stínu. Nedaleko je
budova (farma), kde sám bydlí ovčák. Se světem jej kromě cesty spojuje družicový telefon
a vysílačka. Elektrický proud vyrábí dynamo na větrný pohon, vodu z velkých hloubek čerpá
také vítr. Mají to dobře vymyšleno a zařízeno.
Ruda v Mulga Downs leží na povrchu. Jsou zde kompaktní bloky i drobná suť, která by se mohla
bez jakékoliv úpravy sázet přímo do vysoké pece. Pan Hancock chce zde začít s těžbou a počítá
s účastí VÍTKOVIC při zprovoznění lomu. Technicky se zdá všechno úplně reálné.
Naleziště je řídce porostlé stromy, keři a trávou se spoustou všelijakých ostnů a bodláků. Jeden
mi úplně propíchl gumovou podrážku maratónek i kůži na prstu. Je to upozornění, že buš není
naše louka. Pak jsem si již vybíral k chůzi ploché kameny.
Podvědomě jsme srovnávali zdejší kraj s naší přírodou. Ta naše je měkčí, přátelštější, i když
chladnější. Hledám klokany, to by byla ostuda ani jednoho nevidět. Jenže žádné větší zvíře
nevidím. Hadi naštěstí prý ještě nevylezli ze svých děr, přes cestu nám přebíhají ještěrky
a kolem hlav bzučí všudypřítomné, dotěrné mouchy. Ptáky zastupuje papoušek, který za letu
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připomíná tvarem racka, ale jeho let je trhanější. Hejno papoušků svým hlučným skřehotáním
překřičí snad i rockovou skupinu.
Obědváme v příjemném jednopatrovém motelu, kde máme své severní sídlo. Odpolední
program je opět letecký. Malé dvoumotorové šestimístné sportovní letadlo s námi letí
na obhlídku terénu v okolí Wittenoomu. Poletíme nad železnicí Robe, která dopravuje rudu
z dolu Tom Price do přístavu Dampier, dále letíme nad přístav Port Hedland, kde se nakládá
ruda vytěžená v lomu Newman, a zpět po plánované železniční trase pana Hancocka
z naleziště McCamey.
Krajina je stále liduprázdná, kamenitá (z 35 až 45 % je to železná ruda), řídce porostlá. Snažím
se uvidět klokany, ale ti snad jsou schválně zalezlí ve stínu. Prý se pasou večer, no uvidíme.
Let v malém letadle nad vyhřátou, kamenitou krajinou je utrpením. Ani chvíli neletíme rovně,
stoupavé proudy a vítr s námi pohazují, až je mi divně od žaludku. Svou roli zde hraje i únava
z cesty. Jsme prakticky již 60 hodin bez odpočinku. Nad krajinou vznikají silné stoupavé
vzdušné víry, které vynášejí zvířený písek až do výšky 500 metrů. Víry stále vznikají a zanikají.
Pilot se jim pečlivě vyhýbá.
Na zemi je vidět hodně kuželovitých útvarů, půl až metr vysokých. Vypadají jako zvětralá
hornina, například pískovec. Ale pan McCamey nás poučil, že jsou to termitiště. Jsou jich
stovky. Čím se termiti asi tady živí? Na uvažování ale není čas.
Přelétáme železnici Robe, po které právě jede vlak tažený třemi lokomotivami a má asi
80 nebo 100 vozů. Je pořádně dlouhý. Trať je jednokolejná s dopravnami s kolejovým
rozvětvením pro případné křižování či předjíždění vlaku. Vlaky musí být přesně
synchronizovány, aby se nesrazily.
V dálce vidíme stoupat dým z požáru v buši. Pan McCamey říká, že žár má i své kladné stránky.
Oheň spálí tvrdé slupky semen, která by jinak nevyklíčila, a tak oheň zničí staré a zároveň
pomůže k novému životu.
Doletěli jsme až nad přístav, kde se nakládá ruda. Loď stojí asi 100 metrů od břehu
pod pásovým dopravníkem, který homogenizovanou rudu sype do zásobníků na lodi. Je to
jednoduché a výkonné.
Nad mořem se pohybuje letadlo klidně. Voda je modrá, čistá, průhledná, žádné ropné skvrny.
Letíme tak nízko, že dobře vidím dokonce dva žraloky ve vzdálenosti asi 300 metrů od břehu.
Brr, nechtěl bych je potkat při koupání.
Po určené trase se vracíme do Wittenoomu, kde přistáváme v 17 hodin. Žaludek mám jako
na vodě nebo po flámu. Ale program Pilbara pokračuje. Přestupujeme do terénních vozů a pan
Dalby nás veze k prohlídce ohromného ložiska železnorudných sutí, tzv. Witenoomskre. Auto
šplhá po příkré stěně bývalého azbestového lomu, do výšky 300 m. Cesta je samý balvan,
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zábradlí žádné. Nejhorší jsou zatáčky do protisměru, tam je nám úzko, ale pan Dalbi je zdatný
řidič.
Náhorní plošina je 3-5 km dlouhá a 1 km široká. Pod námi leží miliardy tun rudy s obsahem
62 % železa. Zde by se také mohlo začít s těžbou ihned. Stačí bagr a auta. Vítkovice mohou
postupně dodat dopravní pás, třídiče i naběrače. Vše je technicky reálné. Rozhodnou ceny,
kvalita a dodací lhůty.
Cesta zpět do hotelu je zajímavá. Začíná se stmívat a našemu autu se do cesty postavila půl
metru dlouhá ještěrka s velkým blanitým límcem kolem krku. Auto muselo počkat, až pomalu
zmizela v křoví. Setmělo se. Najednou objevíme v kuželu světla reflektoru stádo klokanů
na pastvě. Zlobí se na nás, že je rušíme a pomalu odhopkávají do tmy. Tak konečně živí klokani
v přírodě. V Austrálii žije více druhů, největší červený měří skoro 2 metry. Ti naši byli šediví,
tak jeden metr velcí.
Klokani jsou nebezpeční pro rychle jedoucí auta (nebo opačně). Náraz vždy zdemoluje předek
vozu. Venkovská auta jsou proto opatřena ochrannou mříží ze silných trubek. A tak srážku
většinou odnese jen chudák klokan.
Za úplné tmy se vracíme do motelu. Rychle svlékáme zaprášené oblečení a spěcháme se
osvěžit do malinkého bazénu v atriu. Pár temp, ručník, čisté oblečení a odjezd na
witenoomskou farmu pana Hancocka. Jsme pozváni na tzv. barbecue, tj. opékání něčeho. Ryb,
masa, párků atp. na roštu. Opékání je australský národní zvyk nebo obřad. Setkali jsme se sním
velmi často a téměř všude. Opéká se doma, na lodi, na pláži, v zahradě i v buši. Na barbecue
je přítomno asi 20 hostů. Sedíme a diskutujeme v hloučku venku, okolo ohniště. Jídla připravují
manželé italského původu, kteří spravují farmu. Příprava se jim moc nepodařila, ale nikomu to
nevadí.
Australané si na oficiálnosti a upjatosti moc nepotrpí. Ministři, milionáři, předseda vlády stejně
jako ostatní nosí džíny nebo pohodlné sportovní oblečení a debatují s každým.
Mezi jídlem nám pan Hancock promítá film o želené rudě. Ale únava je příliš veliká, stěží držím
víčka a u filmu asi trochu pospávám. Je tma a nikdo nic nevidí. Konečně návštěva končí,
loučíme se s hostiteli a nasedáme do aut.
Obloha je jako vymetená bez mráčku, hvězdy jasně září. Snažím se najít pověstné souhvězdí
Jižní kříž. Jeho tvar je mi známý, ale nevím, kde jej hledat. Seskupení hvězd je zde jiné, a tak
hledání Jižního kříže pro dnešek vzdávám.
Do motelu máme 10 min jízdy. Ze tmy se postupně vynořují stromy, klokani a několik domů
města, vlastně spíše vesničky Witenoom. Nesmírně se těším na první noc v Austrálii, a také
první spánek od doby, kdy jsme odletěli z Ostravy.
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Za několik minut bude pátek, ulehám na pohodlné lůžko v dřevěném srubu, venku je horko,
ale uvnitř tiše šumící klimatizace poskytuje ideální podmínky pro hluboký spánek. Ale to již
nevnímám, okamžitě usínám.

Obrázek 4: Witenoom skree; stojíme na železné rudě
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Obrázek 5: Rudný lom Newman

Obrázek 6: Současný pohled na lom Newman
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4.

Pilbara pokračuje

Šestihodinový spánek v tichém wittenoomském hotelu mne nesmírně osvěžil. Venku je krásné
čisté ráno s jarním chládkem. Několik metrů od okna mého pokoje se třpytí hladina vody
malého bazénku. Neodolám, oblékám plavky a šup přes betonový okraj. Voda je snesitelně
studená, osvěžující. Bazének přeplavu třemi tempy tam, třemi tempy zpět.
Šplouchání vody přetrhlo spánek ostatním členům skupiny. Vyhlédnou z okna, ale plavu stále
sám. Moje agitace osobním příkladem není účinná. K jejich vlastní škodě.
Balíme své věci a po snídani složené z kousku šunky, vajíčka, kopečku míchané zeleniny,
jednoho krajíčku chleba a šálku kávy odjíždíme terénními auty na blízké letiště. Máme
plánovanou návštěvu čtyř rudných nalezišť.
Náš dvoumotorový proudový letoun však stojí opodál a má motory přikryté plachtami.
Poruchu pravého motoru, ze kterého uniká olej, nelze opravit. Je třeba dovézt z Perthu
náhradní těsnění. Pan Dalby okamžitě objednal v Perthu náhradní dopravu. Je to turbovrtulové
letadlo Mitsubishi, jeho přílet čekáme každou chvíli.
Sluníčko začíná pálit a mezi kameny se míhají ještěrky, kterým teplo přidává na hbitosti.
Sedíme na několika metrech zelené travnaté plochy, o které jsem si ještě před chvílí myslel, že
je umělá. Tráva je tvrdá jako z plastiku, stejnoměrně nízká a úplně bez plevele. Je prý to zvláštní
druh používaný na okrasné plochy, který se rozrůstá jako jahodník, a proto ostatní rostliny
v jejím okolí nemohou vegetovat. Kéž by rostl bez plevele také u nás.
Náhradní letadlo po malé chvíli přistává a víří za sebou oblak prachu. Nastupujeme. Vede nás
pan McCamey, který si sedá dopředu, aby jako znalec krajiny přesně naváděl pilota.
Ten je zde poprvé, my také.
Letadlo je malinké, sotva se vtlačím do sedadla. Je až s podivem, že může přepravovat až
jedenáct cestujících.
Hladce startujeme a letíme nad pustou krajinou asi 600 metrů vysoko. Náš průvodce si s
navigací nedělá starost. Ukáže směr rukou a pilotovi to úplně stačí. „Ruční kompas" se osvědčil
v pustině a Mitsubishi se chystá přistát na letišti v Hope Down, jehož vybavení mne úplně
vyvedlo z míry. Srovnaná, přímá štěrková přistávací dráha minimální délky je vybavena bílou
tabulí s nápisem Hope Down a dále větrným pytlem. To je všechno, dokola jen buš a železná
ruda.
Vlastní přistání v polních podmínkách je také něco zvláštního. Pilot přeletěl nízko
nad přistávací dráhou, myslím, že chtěl vyplašit klokany a papoušky, a pak teprve nasadil
na přistání. Letadlo je velmi rychlé, proto při dosednutí na zem na nás pilot zavolal „držte se".
My jsme samozřejmě poslechli a po očku pozorovali, jak rychle se blíží stromy na konci
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přistávací dráhy. Blížily se rychle. Pilot brzdil a já určitě také, oběma nohama o sedadlo přede
mnou. Tak jsme letadlo společně zastavili, a ještě kousíček dráhy zbylo. Není nad rezervy.
Přestupujeme do dvou terénních vozidel a jedeme na osmikilometrovou objížďku ložiska.
Železná ruda je opravdu všude okolo, milióny tun sutí a zvětralých balvanů nebo skal.
Povrchová těžba slibuje nízké výrobní náklady, ale schází tady voda, doprava a sídliště.
Všechno se bude jednou realizovat. Později.
Pan McCamey zastavuje auto předními koly těsně u rokliny a vede nás na prohlídku malé
železnorudné jeskyňky. Přesvědčivě vykládá o složení rud, možnostech těžby a jednotlivých
vrstvách. Mapy jsou podrobné, rozložení rud je již dostatečně podchyceno a zakresleno.
Náš průvodce je tak zaujat výkladem, že když jsme chtěli vyjet na další obhlídku, tak místo
zpátečky na vycouvání od rokle, zařadil jedničku pro jízdu dopředu, do propasti. Naštěstí měl
rychlou reakci a auto zablokoval. Dodnes jsem přesvědčen, že kapky potu na mém čele nebyly
v tuto chvíli od slunce a rozpálené rudy.
Jízda autem po řídce porostlé krajině bez cest je docela příjemná. Chceš vlevo, jedeš vlevo,
chceš vpravo, prosím. Stačí hlídat stromy a velké balvany, kterých ale není hodně. Řidiči,
zvyklému na čtyřmetrový pás asfaltu, to dává pocit volnosti a radosti.
Naše auto má poruchu na diferenciálu. Silné rány jako kladivem nás nutí k úvahám, jaké asi
tady vznikají problémy, když technika vypoví. Autoservis nikde, hospůdka a motel ještě dále.
Tady je pak každý odkázán jen na sebe, eventuálně na vysílačku v autě.
Je nám zcela jasné, proč Australané tak dbají na maximální kvalitu a spolehlivost strojního
vybavení. Zde nemohou jezdit 600 kilometrů do servisu. Pokud stroje nepracují spolehlivě, tak
se vrátí, a třeba i rok po zakoupení.
Naše auto dojelo zpět k letadlu, i když s rachotem. Nasedáme znovu do Mitsubishi, kabina je
rozpálena sluncem a než vzlétneme a je možno zapnout klimatizaci, jsme úplně propoceni.
Start směr Balfour, kde je další polní letiště postavené přímo na ložisku manganové rudy.
Kromě zvětralých sutí je zde skalní masív rudy asi 2 km dlouhý. Těžba je možná za obdobných
podmínek jako u železných rud. Železniční přípojka asi 20 km také není technický problém.
Hledá se investor v Austrálii nebo v zahraničí. I na takové ložisko jednou přijde řada.
Manganových rud není na trhu nadbytek, ale prozatím na zdejší rudě spásají ovce řídkou trávu.
Ptali jsme se pilota, zda nemá problémy s přistáváním na neznámých polních letištích. Řekl, že
je na to zvyklý. Západní Austrálie má takových přistávacích ploch asi tisíc. Je zajímavé, že tyto
plochy také využívají pašeráci drog. Samozřejmě, když se zde neplatí clo jako v Perthu.
Start v Balfouru je spojen opět s desetiminutovou potní kůrou, a pak směr lom Newman.
Z tohoto dolu je dodávána ruda do Japonska, západní Evropy, Rumunska, a i Československo
koupilo 50 tis. tun rudy Newman na ověření dopravy, metalurgických a užitných hodnot rudy
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v našich aglomeracích a vysokých pecích. Kroužíme nizoučko nad ohromnou horou rudy. Zde
se ruda odstřelí, vytřídí, drtí, separuje a dopravuje do přístavu k nakládce.
Poblíž dolu je přehrada s vodou a stejnojmenné místečko s letištěm. Tam k večeru přistaneme,
ale to až po exkurzi na hlavní Hancockův rudný triumf jménem McCamey Monster.
Mt. Newman.

Obrázek 7: Malé letiště Hope Downs

17

LUŇÁČEK, Josef. Za železnou rudou až do Austrálie. Ostrava, 2019.

Obrázek 8: Naše letadlo

Obrázek 9: Balfour, manganová ruda
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5.

Stále Pilbara

Malé dvoumotorové letadlo Mitsubishi veze šest Čechoslováků a tři Australany (včetně pilota)
od rudného lomu a městečka Newman asi 80 km na sever do oblasti, která se nyní jmenuje
McCamey's Monster (český překlad asi McKamejovo monstrum nebo obluda). Je to jedna
z nejlepších rudných lokalit v oblasti Pilbary v celé Západní Austrálii. Ruda je na povrchu
ve formě hnědošedých skal, které převyšují okolní plochou krajinu asi o 100 až 150 m.
Železnorudná pahorkatina je dlouhá asi 10-12 km, široká 3-4 km, jak hluboko sahá ruda,
nevím. Celou oblast již tři roky pečlivě zkoumají a mapují geologové pana Hanckoka. Jejich
úkolem je zjistit složení a polohu jednotlivých vrstev s různými obsahy železa i dalších prvků.
Musí určit nejvhodnější místo pro začátek těžby. A k těmto geologům cestujeme.
Naše letadlo nejdříve přeletělo ve stometrové výšce celé naleziště, abychom si ho prohlédli
i z ptačí perspektivy, a pak zamířilo na další „polní" letiště, kterým byla srovnaná plocha
na úpatí pahorkatiny. Od okolí se lišila jen tím, že na dráze nerostla ani sporá tráva. Tradiční
plátěný vzdušný rukáv doplňovaly dva staré sudy od nafty.
S drcáním přistáváme v blízkosti několika hliníkových domků, v nichž žijí geologové. Je
poledne. Vystupujeme z letadla. Dýchne na nás třiceti pětistupňové vedro, fouká suchý vítr,
po vodě nikde ani stopy. Jak je možné, že zde roste alespoň sem tam stromek a tráva? Voda
je v hloubce pod povrchem a musí se nahoru čerpat. I zde, u geologů pracuje větrné čerpadlo,
aby změnilo kousek stepní krajiny v zelený palouk.
Hliníková obydlí silně připomínají naše „Unimo buňky". Z těchto jednotek mají geologové
sestavenou kuchyň, jídelnu s televizí, ložnice, sprchy, toalety. Mají i venkovní posezení
uprostřed zavlažovaného trávníku a také nezbytné barbecue (opékání). Teče teplá a studená
voda. (Studená voda je trochu přehnaný výraz, lepší je voda neohřívaná, protože to, co teče
z modrého kohoutku, má teplotu asi 30 °C.)
Obědváme z cestovních balíčků, které přinesl pan Dalby z letadla. Chlazená limonáda a ovocná
šťáva jsou místní.
Dovídáme se také, jak bylo objeveno toto naleziště. Tenkrát asi před dvaceti lety zkoumal pan
McCamey oblast mezi Wittenoomen a Newmanem. Při jednom letu nad liduprázdnou krajinou
spatřil pahorkatinu, která pro odborníka znamenala jen jedno, a to rudné ložisko. Vzrušeně
hlásil vysílačkou panu Hancockovi do Wittenoomu, že objevil ohromné monstrum rudy. Načež
pan Hancock volal zpět „Ať tedy nese jméno Camey's Monster“. A bylo to. Že je to
jednoduché? Pojmenováním ložiska po svém blízkém a dlouholetém spolupracovníkovi ocenil
pan Hancock navždy jeho zásluhy. Ložisko se mohlo také jmenovat „Hancock Monster“, a
nikdo by se nedivil. Ale je to McCamey's.
Po kratičkém odpočinku nasedáme do dvou terénních vozů Toyota a jedeme nahoru do centra
naleziště. V okolí je vidět výsledky práce geologů. Odseknuté skály, vyhloubené jámy, vše pro
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odběr vzorků. Vzorky se analyzují a také ukládají na zvláštním místě, kterému zde říkají
„hřbitov“.
To podle kopečků jednotlivých rud. „Hřbitov“ existuje již čtrnáct let a ty nejstarší vzorky
(hroby) se již pomalu rozpadají. Ruda obsahuje 63 až 67 % Fe a dva kousky prý se dají svařovat.
Měl bych to vyzkoušet, ale domů jsem si přinesl jen jeden kousek.
Geologové vyhloubili hlubokou šachtu, aby zjistili kvalitu horniny v hloubkách. Ruda je stále
výborná. Pustil jsem do jámy kámen a náraz na dno jsem uslyšel za čtyři sekundy. Jak hluboká
asi je šachta? Počtáři, do toho!
Zastavujeme terénní vozidla na plochém vrcholu rudné pahorkatiny. Je odtud pěkný výhled
do stepní krajiny jako z letadla. Pan McCamey nám ukazuje zvláštní strom, který roste jen a jen
na železné rudě. Rychle jsme se u něj vyfotografovali, ale nezdál se nám nějak zvláštní. Někdy
nahlédnu do botanického sborníku, co je to za druh, možná, že roste i na naší aglomeraci.
Přírodní idylku v romantické krajině přerušil nálet místních much, které v nás tuší možnost
obživy. Jsou tak dotěrné, a tak jsme byli rádi, že jsme nasedli do aut a odjeli o kus dále.
Nepomáhá ani repelent, který nám půjčil pilot. Jak to zde geologové jenom mohou vydržet?
O rudu v nalezišti McCamey's Monster již projevili zájem odborníci z Rumunska i z tehdejšího
Sovětského svazu. Rumuni v polovině roku 1987 provedli v Austrálii řadu zkoušek se vzorky
sovětských a australských rud. Laboratorně ověřovali použitelnost v aglomeracích
i na vysokých pecích. Podle výsledků zkoušek by neměly být v provozu problémy. Naleziště je
opravdu perspektivní a stojí za úvahu je v budoucnu využívat.
Cesta zpět po úbočích pahorkatiny k letadlu je vlastně tečkou za návštěvou bohatých rudných
dolů Západní Austrálie. Ať to byly již využívané naleziště, jako Tom Price, Paraburdoo, Newman
nebo ty budoucí Mulga Downs, Wittenoom scree, Hope Down, Balfour, McCa¬mey's Monster.
Všechny v nás zanechaly obrázek přírody, která byla zde k lidem štědrá. Oplatí to lidé přírodě?
Pozdravy a zamáváním se loučíme s přátelskými geology i s jejich útulným táborem na úpatí
rudných hor. Spořádaně nasedáme do letadla, pilot nahazuje motory, krátký drncavý rozjezd
a již letíme zpět na letiště Newman, kde musíme tankovat benzín.
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Obrázek 10: Letiště Newman

Obrázek 11: Jaro v buši
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;
Obrázek 12: Rostliny v buši

Obrázek 13: Rostliny v buši

22

LUŇÁČEK, Josef. Za železnou rudou až do Austrálie. Ostrava, 2019.

6.

Newman

Městečko Newman a jeho letiště je uváděno na každé slušnější mapě Austrálie. Skutečnost je
skromná. Dvě stě, tři sta domů tvoří město. Jedna dřevěná místnost se stropním ventilátorem,
telefonem a obsluhujícím personálem v počtu jeden (profese neurčitá) představují letiště.
Co je však mimořádně důležité, měli benzín. Náš pilot zvedl telefon a někam volal. Pak si dal
klidně Coca-colu. Asi za deset minut přijel autem obsluhující personál, také v počtu jeden muž,
nasadil si rukavice, vyjel z garáže se speciálním vozíkem s benzínovými hadicemi, které napojil
na náš stroj. Čerpání trvalo asi deset minut.
My, cestující, jsme mezitím leželi na trávníku před halou a příjemně odpočívali. Papoušci
v korunách stromů bez přestání skřehotají a předvádějí své umění šplhat po větvích, plotech,
stěnách, zkrátka všude. Na zem k vodovodu se slétají napít.
To už nás ale pilot a pan Dalby volají k další, tentokrát dlouhé zpáteční cestě do Perthu.
Startujeme, nabíráme výšku a naposledy se ohlížíme zpět na Pilbaru, tak zajímavou, krásnou
a dosud nevyužitou část Západní Austrálie.
Za chvíli jsme ve výšce 20 000 stop. Letíme přímo na jih. Je výborná viditelnost, krajina
pod námi klidně plyne. Je převážně liduprázdná, jen občas cesta, ohrada a pár domků.
Letíme také nad Horses lights, Meekatharou, Cue, Mt. Gibson, to jsou místa, kde se těží zlato.
I v Austrálií proběhla v létech 1840-1850 „zlatá horečka“, ale později se zlatokopové
odstěhovali do Kalifornie. V 19. stol. se zlato začalo těžit průmyslově přesně v místech
dřívějších nalezišť zlatokopů.
Nejdříve se vyhloubí svislá těžní jáma a z ní se pak odtěžují vodorovné chodby (patra).
Zpracovává se ruda s obsahem 4-5 g zlata na 1 tunu rudy. Chudší frakce se pečlivě ukládají na
haldu pro pozdější využití. Austrálie produkovala v té době 60 tun zlata ročně. (Jižní Afrika asi
650 t /rok).
Naši hostitelé nás chtěli zavézt i do Kargoorlie, to je asi 500 km na východ od Perthu
na prohlídku tamních zlatých dolů. Časově jsme návštěvu nezvládli. Je to škoda, zlato není
železo.
Krajina pod letadlem se schovala v mlze. Blížíme se k Perthu, rychle se stmívá zřejmě
i ochlazuje, dole prší. Začínáme klesat a v dálce svítí naše betonová přistávací dráha. Obdivuji
pilota, jak jistě všechno ovládá, a to mě uklidňuje, že přistání i v hustém dešti bude bezpečné.
Na letišti drkotáme zuby, rychle oblékáme vše, co je k dispozici a jdeme k autům do hotelu.
Teplota jen +4 °C. Rozdíl tisíc kilometrů na jih se projevil poklesem teploty o 30 °C, k tomu déšť
a noc.
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V hotelu se rychle dáváme do pořádku, abychom se připravili na další den, kdy podle programu
máme sestavovat zápis o projednaných otázkách. V tom zjišťujeme, že jeden z nás chybí.
Zrovna ten nejvyšší, vedoucí skupiny. Snažíme se zjistit co se stalo, kde je. Hodina běží a my
stále nic nevíme.

Obrázek 14: Klokan - symbol Austrálie
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7.

Perth

Na pokoji v hotelu Archard v Perthu zazvoní telefon a vyruší z debaty celou naši skupinu, která
již tři hodiny postrádá svého velitele. Ano, volá náš generální ředitel. Ale kde je? Pár slov a je
to jasné. Na letišti nastoupil do auta pana Hanckoka a ten jej bez zastávky v hotelu odvezl
přímo na své letní sídlo Bella Rosa, asi padesát kilometrů za Perth, kde podle programu mají
být ukončena jednání o rudách.
Situace je zachráněna. Ráno vezeme svému šéfovi oblek k převlečení a také pár suvenýrů na
rozloučenou po skončeném jednání.
Bella Rosa je přepychová budova, nízká, členitá stavba, zasazená do zeleně stromů a luk. Již
z dálky svítí svou bělostí v ranním slunci.
V blízkosti jsou pastviny pro ovce pana Hanckoka. Má jich kolem dvou tisíc. Není nám jasné,
proč je chová; zřejmě je to pojistka kapitálu. Řidič nám řekl, že stádo ovcí se chová nejdéle šest
let. Pak se obnovuje, aby vlna byla jen té nejlepší kvality. Stát má v Austrálii na vlnu monopol
a je prý to slušný obchod. Geolog pan McCamey má tři sta ovcí, jako druhou profesi, jak sám
říká s úsměvem.
Bella Rosa je zařízena s přepychem. Plyšové koberce, řady pokojů, haly, prosklené terasy.
Na zahradě pěstěný trávník, dřevěné chodníky, bazén, tenisové kurty. To vše naznačuje větší
finanční příjmy majitele.
Tři hodiny probíhala jednání o dalších možných obchodech mezi ČSSR a Západní Austrálií.
Závěrů se zúčastnili představitelé vlády v čele s předsedou vlády Burkem a ministrem Parkrem.
Oběd pro třicet lidí připravovali objednaní profesionální kuchaři a obsluhu řídila i prováděla
paní Hanckoková osobně. Má třicet devět let a je Filipínka. Trošku snad mladá k panu
Hanckokovi, ale protože je atraktivní, má tamní tisk občas o čem psát.
Večer se vracíme do Perthu, kde strávíme ještě dva dny jednáním s australskými firmami Mac
Mahon a Penant. Město je moderní s širokými ulicemi a spoustou zeleně. Výstavná centrální,
obchodní a správní část Perthu má řadu mrakodrapů. Sídlí zde banky, společnosti, jsou zde
hotely a obchodní domy. Okolí centra tvoří jedno až dvoupatrové nebo přízemní soukromé
domky. Tak jsou postavena všechna miliónová australská města – Sydney, Melbourne,
Adelaide i Brisbane. Všude je vzorná čistota, odpadky na ulicích jsou pečlivě uklízeny.
Viděli jsme maminku, která bez řečí. „vlepila“ pětiletému synovi pohlavek za to, že na ulici
odhodil papírek od žvýkačky na zem, a ne do koše. U nás v Ostravě by těch facek bylo třeba
nepočítaně, že?
Perth má svůj přístav, který se jmenuje Frimantl. Je to překladiště zboží, loděnice i rekreační
oblast. U mola kotví snad tisíce lodí, lodiček, plachetnic i člunů. Obyvatelé mají určitě moře
i lodě rádi a využívají každé volné chvíle k projížďkám po slané vodě.
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Navštívili jsme místo, kde před dvě stě lety (leden 1788) přistáli první Evropané, aby osídlili
Austrálii. Byli to odsouzení zloději, prostitutky, trestanci a jejich hlídači, vesměs z Anglie.
Australané to přiznávají bez ostychu a dodávají, že ty špatné vlastnosti museli nechat na moři,
protože jen tvrdá a poctivá práce mohla osídlencům zajistit přežití na novém kontinentu. Dvě
stě let práce a historie, to opravdu není mnoho.
Původní obyvatelé Austrálie se jmenují Aboridžinci. Dosud jich žije asi dvě stě tisíc, ale
převážně již v našich civilizovaných podmínkách. Mají své vlastní vzdělané lidi a začali
uplatňovat dědičná vlastnická práva na půdu i přírodní bohatství. Ale těch dvě stě tisíc
potomků původních obyvatel nemá velké šance proti patnácti miliónům potomků
přistěhovalců z Evropy i Ameriky a jejich kapitálu.
A přece se museli Evropané hodně od Aboridžinců učit, jak přežít v suchém a horkém podnebí.
Všechno živé a jedlé je pod žhavým písečným povrchem. Tam původní domorodci hledali
ještěrky, brouky a jinou jedlou havěť. Z tenkých kořenů stromů vyráběli oštěpy a další lovecké
nářadí i bumerangy. Ale vyrábět v buši pitnou vodu z čerstvého listí a plastikové fólie se naučili
domorodci od vojáků až nyní. Dříve se voda musela vždy vyhrabávat.
To bylo okénko do historie. Ale zpět do současnosti. Zarazila, mne ohromná rozloha měst.
Všichni obyvatelé žijí v rodinných domcích, které se tísní na kilometry od mrakodrapů v centru.
Domky jsou převážně dřevěné nebo kombinované se zdivem. Ty dražší jsou zděné. Nejlevnější
domek lze koupit asi za 50 000 AUD. Zahrádky kolem domků nejsou většinou oplocené a je
na nich jen tráva, nikde květiny. Zelenina se zásadně kupuje, kdo by se mařil s jejím pěstováním
u domku. Na všech střechách jsou sluneční kolektory pro ohřev vody. Podle jejich umístění
jsme bezpečně určili sever.
V Austrálii se jezdí vlevo. Nikdy jsem si nemyslel, že i mně jako chodci může toto pravidlo dělat
problémy. Ale zvyk je železná košile. Chci přejít ulici, mrknu okem vlevo, nic nejede, udělám
půl kroku a auto se mi mihne okolo nosu. Zvyk říká „jede špatně, zabije se“, rozum ale křičí
„zase jsi zapomněl, že jsi v cizině“.
Nejhorší to bylo zpočátku na křižovatkách, tam opravdu bylo nutno chvíli přemýšlet, jak
vlastně ta odbočující auta pojedou. Za pár dnů jsme si zvykli (dávat pozor a přecházet až po
dvojím rozhlédnutí). Osobní auta jsou převážně dovoz z Japonska, ale i vlastní značka Holden
získává úspěšně trhy.
Náš pobyt a obchodní jednání v Perthu končí. Ve volných chvílích jsme ještě navštívili přírodní
park Cohunu, který se rozkládá na pahorcích za městem a je učebnicí australské přírody.
Klokani, orli, pelikáni, vzácní medvídci koala i papoušci skřehotavě volající „helou“ a další
domorodá zvířata jako jsou pštros Emu a černá labuť se procházejí důstojně mezi návštěvníky.
Krmit zvířata je možno praženou kukuřicí za půl dolaru u vchodu. Často se stává, že kornoutek
snědí lidé dříve, než dojdou ke zvířatům. Ani se tomu nedivím, mně taky křupavé bílé
chomáčky chutnaly.
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Zajeli jsme také do skanzenu, který zachytil život původních přistěhovalců v době před dvěma
sty lety. Obydlí, řemeslnické dílny, obchody, kostelík, a dokonce i důl na uhlí jsou svědectvím
tvrdých začátků civilizace na pátém kontinentě.
Dnes i zde ve skanzenu však vládne obchod a snaha vydělávat. Ve starobylých domech
s klimatizací jsou klenotnictví, restaurace, knihkupectví, obchůdky s ovocem a všudypřítomná
nabídka suvenýrů. Klokani, bumerangy, koaly, pštrosi, lodě atd. Mezi nimi jsem objevil
i plátěnou dečku s klokanem „Made in Czechoslovakia“. Kdo by to byl čekal a já ji málem
koupil, tak se mi líbila.
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Obrázek 15: Na lodi na řece Swan
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Obrázek 16: Ukecaný papoušek Willie; jsme stejně mladí

Obrázek 17: Emu v ZOO
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8.

Brisbane

Ráno naposled zamáváme z paluby letadla DC 10 krásnému hlavnímu městu Západní Austrálie.
Letíme na východ přes Adelaide, Melbourne, Sydney do Brisbane. Trasa je 4 100 km dlouhá
a vede nad jižním obydleným pobřežím Austrálie. Je jasno, dohlednost maximální.
Krajina pod letadlem je plochá, pečlivě obdělávaná a zřejmě i úrodná. Kilometrové lány jsou
rozděleny přímými cestami. Je to jako ohromná zelená šachovnice. Ale kde jsou domy
a vesničky, tak typické pro Evropu? Zde není široko daleko žádné stavení.
Letíme nad mořem, opět žádná loď. Až později vidíme jeden parník plující na jihovýchod. Tam,
kde leží ostrov Tasmánie s hlavním městem Hobart. Je to nejjižnější část Austrálie. Odtud na jih
je už jen studená Antarktida.
Přistáváme v Adelaide. Město je starší, průmyslovější a skromnější, ale má příjemné podnebí.
Je od vnitrozemí odděleno pohořím. Mořská pláž Indického oceánu je přímo ve městě.
Další zastávka je v Sydney, kde přistáváme za tmy a se zpožděním jedné hodiny. Máme obavu,
abychom stihli linku do Brisbane, hlavního města státu Queensland. Podařilo se, a tak ve 23.00
hod. místního času přistáváme na nejvýchodnějším bodu celé cesty, v Brisbane. Oproti Perthu
je zde +2 hodiny, oproti Praze +9 hodin. V Praze jsou 2 hodiny odpoledne.
Na letišti jsme očekáváni pracovníky našeho zastupitelství a odjíždíme osvětlenými ulicemi
do středu města, do výstavního hotelu Hilton.
Hotel má perfektní vybavení. Zvlášť impozantně působí centrální hala. Je tak veliká, že by se
do ní dala vestavět celá naše 1. vysoká pec i s odlévárnou. Obvod haly tvoří průběžné balkóny,
v každém ze 24 pater těchto balkónů jsou vchody do pokojů. Je to působivé a přehledné.
Po stěně haly tiše jezdí prosklené kabiny rychlovýtahů.
Do každého patra se jezdí zásadně výtahem. Ale až do odjezdu nám zůstalo záhadou, jakým
způsobem lze ten pekelný stroj přinutit, aby zastavil tam, kde jsme chtěli, to je v přízemí nebo
ve čtrnáctém patře, kde jsme bydleli. Sjížděli jsme až do garáží nebo vyjížděli do sedmnáctého
patra.
Bylo zábavné pozorovat kamarády, jak v prosklené kabině jezdí nahoru a dolů, než náhodou
vymáčkli správný bod na ovladači.
Mně se to stalo také. V jednu hodinu v noci jsem chtěl vyjet sám z přízemí do čtrnáctého patra.
Výtahová kabina tiše a úslužně zastavila v sedmnáctém patře. Řekl jsem si „sportovče, tři patra
hravě seběhneš a nemusíš pokoušet výtah“. Vystoupil jsem a spěchám ke dveřím s nápisem
„východ“. Dveře jsem tiše otevřel, a abych nebyl moc nápadný, jemně je zase zavřel. Zaklaply.
Chodba se zúžila a přede mnou se ocitly další dveře. Rychle je otvírám, abych již byl na schodišti
dolů. Dveře opět tiše zaklaply. Byl jsem v úzké betonové kolmé šachtě s kulatým schodištěm.
Nyní si teprve všímám, že je to protipožární úniková cesta z hotelu. Říkám si „nevadí, světlo je
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tady, tři patra seběhnu“. Ve čtrnáctém patře jdu ke dveřím, ale s úžasem zjišťuji, že směrem
od protipožární šachty do chodby je nelze otevřít. Spěchám o poschodí výše a totéž,
i o poschodí níže.
Polil mě studený pot. Ze šachty nelze vyjít k pokojům. Rychle počítám, že mi zbývají čtyři
hodiny do našeho odjezdu z hotelu, za tu dobu musím něco vymyslet a udělat pro své
osvobození. Volat přes dvoje dveře nemělo smysl, mobily nebyly, tak zbývala cesta nahoru
nebo dolů.
Zvolil jsem cestu dolů, čtrnáct pater. Ale co tam? Cestou dolů po spirále jsem přemýšlel, kdy
a kde mě začnou kamarádi ráno hledat a jak dlouho tady asi o hladu a žízni vydržím.
Zkoušel jsem každé dveře; všechny byly v perfektním pořádku, tzn. pečlivě uzavřené. Škoda,
kdyby alespoň jedny jediné dveře nefungovaly.
Se vzrůstající nervozitou jsem doběhl až dolů. Co tam bude? Logika mi napovídala, že tam by
měly být dveře do nějakého volného prostoru mimo hotel. Co kdyby opravdu hořelo? Ale
budou ty poslední a nejdůležitější dveře otevřené, anebo také pro bezpečnost před zloději
zavřené?
Už jsem dole, sáhnu na kliku... otevřeno! Sláva jsem na osvětlené ulici, tedy přímo před
parkujícími taxíky. Řidiči si mě velmi nedůvěřivě prohlížejí, všichni vědí, odkud ty dveře vedou.
Je mi stydno podruhé. Dovedu si představit, co si o mně myslí. Zastavím se a před jejich očima
pokrčím rameny, jako bych říkal „no co mám dělat, když už jsem do té šachty vlezl“.
Hned bylo mezi námi jasno. I vrátný se shovívavě usmál, když jsem procházel vrátnicí znovu
k tomu ďábelskému skleněnému výtahu.
Pro jistotu jsem si opsal ovládací kód do čtrnáctého patra. A dojel jsem dobře, sice nadvakrát,
ale dobře. V šachtici jsem byl patnáct minut, které opravdu stály zato.
Časně ráno cestou na snídani pozoruji stavbaře, kteří staví nový hotel v centru města. Přesná
organizace, všechny montáže se provádějí mimo ulici i chodníky, v úrovni druhého patra.
Provoz není přerušen ani v těsné blízkosti zdí nového hotelu, jen chodník je zúžen o 1 metr.
Dobře vymyšleno i provedeno. Naši stavbaři by si měli vzít příklad.
Jedeme auty na audienci k předsedovi vlády Queenslandu panu Pedersenovi, kde náš
generální ředitel jedná o možnosti dodávek strojů pro povrchovou těžbu uhlí v dole Clermont.
Předseda vlády nám nabídl prohlídku areálu světové výstavy Expo 88. Je již před dokončením,
ale podle mínění všech, její úroveň nedosáhne účasti ani náplně předcházející výstavy.
Vystavovat bude od dubna do října 38 států, z toho jen 8 evropských. Z východních evropských
zemí bude vystavovat jen SSSR a Maďarsko. Předpokládá se 8 miliónů návštěvníků, kteří si
prohlédnou exponáty na téma „Volný čas ve věku technologie“.
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Projíždíme také rekreačním střediskem Gold Coast, které stejně jako Brisbane leží na pobřeží
Jižního Pacifiku. Ke středisku patří také kasino Jupiter. Je to opravdová herna, kde se hraje
o velké peníze. Prohlídka nás lákala, a tak jsme zvědavě přihlíželi a studovali pravidla různých
hazardních her. Naše kapesné na hazard nemohlo stačit, ale jeden z nás to přece risknul. Vsadil
a my s úžasem pozorovali, jak za třicet sekund vyhrál 50 dolarů. To je štěstí.
Teď rychle zpět na letiště v Brisbane, abychom stihli Boeing do Sydney
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9.

Sydney

V Brisbane jsme se dostali na nejvýchodnější bod celé cesty a odjezd z tohoto města znamená
postupný návrat domů po trase, která je delší než 17 000 km. První část zpáteční cesty končí
v Sydney, kde Boeing přistál asi po hodinovém letu.
Zde nás očekávají zástupci československého obchodního zastupitelství. Obchodní rada Petřík
je rodák z Frýdku-Místku, a tak otázky na krajany a jeho spolužáky jen pršely. Jeho
korespondentka je dokonce z Palkovic, které sousedí s mou rodnou vesnicí. Nikdy bych si
nepomyslel, že ten svět je opravdu malý a že krajana je možno najít všude.
Jsme ubytováni v motelu přímo na pobřeží Pacifiku. Pláž se jmenuje Bondai a je hodně známá
z filmů o Sydney. Bydlíme ve druhém patře a k moři to máme jen přes cestu a padesát metrů
po písečné pláži. Ta má podobu rohlíku. Na každém konci jsou instalovány výstražné sirény,
které zapnou pobřežní hlídky v případě nebezpečí v podobě žraloků. Dověděli jsme se, že
zrovna zde minulý měsíc ukousl žralok mladé ženě nohu pod kolenem. A to stála jen po pás ve
vodě. Ani houkačky nepomohly.
Pláž je stále zalévána tří a čtyřmetrovými vlnami, které se bez ustání valí z otevřeného oceánu
od Nového Zélandu. Je to ráj pro majitele surfů, kteří tráví celé hodiny jízdou na vlně.
Zdá se to velmi jednoduché. Oblečete si neoprenový oblek, to abyste se nepodřeli o písek při
pádu v závěru jízdy. Polystyrénové prkno si uvážete šňůrkou za nohu a jdete proti vlnám. Když
je voda po kolena, lehnete si na břicho na prkno a rukama veslujete asi 150 až 200 m od břehu
do míst, kde mají vlny ten správný tvar, to je velmi strmou přední stěnu. Tam se na prkno
pevně, ale volně postavíte a čekáte, až vás pořádná vlna zvedne a vy po její přední stěně jedete
slalom. Jedna jízda trvá 10-20 s a končí v písku pláže. Jistě jste viděli podobné záběry v televizi.
Zde těch mladíků jezdí celé stovky na miliónech vln.
Plavců nebylo v moři mnoho. Bylo nám to divné, vždyť slunce pálilo a voda byla čistá. Šel jsem
to vyzkoušet. Zpočátku bylo všechno v pořádku. Pak ale čtyřmetrové vlny předvedly, co
dovedou. Každá vás zvedne, a když se na její vrcholek dostanete, v okamžiku, kdy se „zlomí“
a vytvoří rotující tunel, nevíte, kde je nahoře a kde dole. Vlna si s vámi dělá, co chce, točíte se
v ní jako káča, tlačí vás ke břehu, kde jste propuštěn ze zajetí. To již zoufale lapáte po dechu ...
ale není ještě všemu konec. Voda, která byla velkou silou vržena na pláž, se začíná vracet
do moře. Je to jako silný říční proud, proti němuž musíte plavat, když chcete z vody. Já jsem
těch 200 m ke břehu s maximální snahou plaval skoro dvacet minut. Kamarádi na mne volali,
ať spěchám, že už musíme odjet, ale nešlo to rychleji. Na břeh jsem vylezl pořádně utahaný,
a to si o sobě myslím, že plavu dobře.
Jak spěchat z vody, když se ukáže žralok, to nevím dodnes a velkým vlnám se raději vyhnu.
Australané mají moře rádi ve všech podobách. Každé ráno i večer běhají mladí i staří po pláži
za zdravím a dýchají mořský aerosol. Pokud mají volno, utáboří se na břehu na celý den,
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sportují, grilují si oběd a odpočívají. Vůbec se nezdá, že je to přímo ve tří a půlmiliónovém
městě.

Obrázek 18: Most v Sydney s vítkovickými mýty

Obrázek 19: Sydney, Bondai beach
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10.

Australské vysoké pece

Ráno jsem místo dne odpočinku odjel autem do vysokopecního závodu firmy BHP v Newcastlu.
Pracovníci našeho zastupitelství mi tam zajistili exkurzi na aglomeraci a vysoké pece.
Stokilometrovou vzdálenost ze Sydney jsme zvládli po přeplněných cestách za tři hodiny. Byl
jsem nesmírně zvědavý na vybavení i sociální podmínky v podniku. Provázel nás pan Jeff
Fletcher, vedoucí provozu.
V závodě mají dvě vysoké pece s denní produkcí 5,5 tisíce tun. Dosahují velmi dobré kvality
železa i spotřeby koksu. Pece mají průměrné technické vybavení, ale mimořádně dobrou
vsázku a vybavení měřící a regulační technikou. Aglomerát o rovnoměrném chemickém složení
je velmi pevný. Závod kupuje pouze prvotřídní suroviny. Na rudu má vlastní doly v oblasti
Pilbary.
Od průvodců jsem dostal všechny měsíční výsledky dosažené na pecích a také příslib, že pan
Fletcher a ještě dva vedoucí provozů z dalších vysokopecních závodů v Austrálii by přijeli na
naši mezinárodní vysokopecařskou konferenci v roce 1989 do Ostravy s přednáškou o jejich
závodech.
Sociální vybavení závodu mne trochu zklamalo. Nic, co u nás nemáme, žádná zvláštnost. Pouze
dobře fungující automaty na pití a jídlo u pecí je jim možno závidět. A také polohu závodu
přímo na břehu moře.
Z aglopásu je při dobrém odrazu možno skočit přímo do mořského zálivu mezi lodě s rudou
a vápencem, který závod kupuje v Japonsku a je dodáván již pomletý a vytříděný.
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11.

Opět Sydney

Do našeho motelu na pláži Bondai se vracím z Newcastlu až večer. Cesta přes osvětlené a auty
přeplněné Sydney nám trvá více než hodinu (25 km).
Zbylo nám i několik hodin na prohlídku města a jeho dominant. Velmi známá je Opera,
postavená na břehu zálivu. Stavba tvaru lastur je ultramoderní, sklobetonový kulturní stánek.
Je to cíl snad všech návštěvníků města. Průvodce říkal, že střechu tvoří asi milión speciálních
střešních tašek, dodaných ze Švédska. Tašky jsou přilepené a o kvalitě svědčí fakt, že po deseti
letech provozu se teprve dvě tašky uvolnily a musely být znovu upevněny.
Opeře hostují umělci z celého světa.
Ústřední část města — City je živá, přeplněná mrakodrapy, každý rok přibývají alespoň dva.
Stará přírodní část města je přestavěna na turistickou atrakci. Hospůdky, obchůdky
s nejrůznějšími suvenýry jako bumerangy, luky, šípy, oštěpy domorodců, obrazy, knihy, žraločí
tlamy velké i malé, koráli, klokani, krabi, lodě, čluny, pruty na ryby atd. Pěkná podívaná. Koupil
jsem si publikaci s barevnými fotografiemi z australské přírody, je to lehké do letadla.
Pracovníci našeho zastupitelství nás pozvali na odpolední výlet na pláž trochu si povykládat
před odletem domů. Slupli jsme pár chlebíčků, vypili skleničku vína a potom nás vyzvali
k fotbalovému zápasu. Mají prý dobré družstvo a ještě neprohráli. Byl to krutý boj. Sportovní
srdce a znalost různých fint z televize tvrdě kontrastovaly s pohyblivostí nohou a zadýchaností
hráčů, zvyklých spíše na pochod než běh sem a tam. Ale byli jsme asi morálně vyspělejší, a tak
jsme vyhráli o gól (8:7). Druhý den jsem byl rád, že už letíme, a tudíž nemusím moc chodit.
Jedna drobnost, víno, mimo jiné velmi dobré a kvalitní, se v Austrálii prodává v zajímavém
balení. Jsou to papírové pětilitrové krabice s držadlem. Uvnitř je plastikostaniolový sáček
s vínem. Po zakoupení se promáčkne na označeném místě otvor do papírové krabice a vytáhne
se gumový uzávěr sáčku (pípa) a ten se upevní na stěnu krabice. Víno pak volně vytéká
po zmáčknutí jazýčku uzávěru. S odčerpáním obsahu se sáček smršťuje, až je prázdný. Víno tak
nikdy nezvětrá jako u nás v odzátkovaných lahvích. Krabice je velmi skladná, tak jsem jednu
dovezl až domů a plnou.
Další část cesty domů ze Sydney do Singapuru absolvujeme v Boeingu společnosti Singapoore
Airlines. Start je ve 13.30.
Pomalu se loučíme s pohostinnou, přátelskou a atraktivní Austrálií i s našimi pracovníky
v Sydney. Po hodině letu přistáváme v Melbourne. Zde prší a je zima. Australané tvrdí, že
Melbourne má nejhorší počasí, které je dané polohou a mořskými proudy. Zdržíme se zde
pouze hodinu a znovu na start.
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12.

Nad Austrálií a mořem

Naše letová trasa vede přímo přes střed Austrálie nad městem Alice Springs a dále nad přístav
Darwin, jehož letiště ztratilo svůj význam s rozvojem dálkové letecké dopravy.
Mraky se rozplynuly, jakmile jsme se vzdálili od jižního pobřeží Austrálie. A tak z výše 11 tisíc
metrů vidíme krásně celou centrální část země. Je to plochá, neobydlená, pustá krajina,
většinou bez zeleně. Vyschlá jezera kontrastují s dlouhatánskými rovnými a stejným směrem
orientovanými pruhy hornin.
Při fotografování jsem využil okna ve dveřích v přední části letadla. U dveří se docela dobře
stálo, a hlavně tam byl vynikající výhled i přímo pod letadlo. Jako udělané pro fotografy,
ale dole je země příliš jednotvárná. Zato jsem se díval, jak hodně se prohýbá křídlo letadla se
dvěma těžkými motory. Motor měl výkyv minimálně půl metru nahoru a dolů. Někdy se zdálo,
že Boeing křídly doslova mává, to když jsme prolétávali termikou.
Letíme nad Indonésií. Ostrovy, moře, bujná zeleň, ostré kužele hor sopečného původu se pod
námi rychle střídají. Dole se začíná stmívat. Ostrovy Borneo, Sumatra jsou z výšky tak pěkné,
jsou blízko, blizoučko a současně nedosažitelné. Škoda. Ve tmě blikají světla na ostrovech i na
moři, na lodích. Ale jsou to světla žárovek, žádné ohně lidojedů.
V letadle je promítán film. Opět je málo zajímavý. Nelíbil se nám. Chvíli píšu a chvíli spím.
Začínáme pomalu klesat. Drobounká, útlá letuška ve slušivé tunice s národními ornamenty
nám přináší jídlo a teplou mokrou utěrku na osvěžení. Blížíme se k rovníku do Singapuru, kde
budeme spát a po jednodenní přestávce pokračovat v cestě domů.
Přistáváme. Dýchlo na nás horké vlhko rovníku.
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13.

Singapur

Vystoupili jsme za tmy na letišti v Singapuru. Jako každé pořádné letiště, má i to zdejší své
jméno. Jmenuje se Changi. Ale schválně, zkuste si vzpomenout na některá jiná jména letišť
kromě Mošnova a Ruzyně, půjde to? Asi ne, ale to nevadí.
Letištní budova je ohromná. Aspoň pro deset tisíc cestujících. Jsou zde restaurace, stánky
s občerstvením, obchody se suvenýry i spotřebním zbožím, odbavovací salóny, směnárny,
výtahy, pojízdné schody i pojízdné chodníky a úschovny zavazadel. Všechno je v provozu
čtyřiadvacet hodin denně a celá budova je klimatizována chladným vzduchem. Neustálý pohyb
a přesuny cestujících vytvářejí zdánlivý zmatek, ale po chvíli zjišťujeme obvyklý řád a systém.
Z letadla do haly, kontrola, úschovna, taxík a pryč z lidského mraveniště. Hledali jsme
úschovnu. První byla plná, druhá (na jiném konci budovy) plná, třetí je poblíž té první a tam
jsme odložili kufry. Jen s taškou v ruce spěcháme shánět dopravu do hotelu ve středu města.
Jde to úplně hladce, protože před budovou stále čeká alespoň dvě stě taxíků, které dispečer
přivelí na pouhé zvednutí ruky.
Jedeme do centra. Singapur je město, ostrov i republika současně. V době naší návštěvy mělo
2,7 mil. obyvatel na ploše 617 km2. Žilo zde 76 % Číňanů, 15 % Malajců, 7 % Indů a Pákistánců
a jen 2 % tvoří další národnosti. Republika, která byla dříve britskou kolonií, získala nezávislost
až roku 1965 a má ve znaku červenou lví hlavu na bílém podkladě.
Od taxikáře jsme se dověděli, že je zde soustředěn obchod s textilem a elektronikou všeho
druhu pro oblast od Perského zálivu až po Nový Zéland. Díky bezcelní zóně je zde průmyslové
zboží nejlevnější a také nejkupovanější.
Po ubytování v hotelu jdeme na procházku. Je 23 hod., na ulici stačí deset minut chůze podél
výkladních skříní a košile se může ždímat. I v tuto noční hodinu je 28 °C a vlhko jako v prádelně.
V klimatizovaném hotelovém pokoji je mnohem příjemněji.
Ráno si z taxíku prohlížíme město. Mrakodrapy, hotely a obchodní centra v nové části, pouliční
prodavači, zboží na chodníku v té části, které se říká stará. Nikdy bych nevěřil, že je možno
tolik výstavby a moderní techniky soustředit přímo na rovníku, který se mi vždy zdál být
symbolem vedra a nedotčené přírody, kde není místo pro přebujelou civilizaci.
Odpoledne se vracíme zpět (již potřetí) na letiště Changi, odkud večer startuje již naše linka
na trase Singapur —Praha.
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Obrázek 20: Ulice na rovníku
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Obrázek 21: Pagoda v Singapuru
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14.

Do Prahy

Po čtyřiceti minutách letu máme první mezipřistání v Kuala Lumpur, hlavním městě Malajsie.
Další hodinový odpočinek je v indické Bombaji. Při ranním svítání přelétáváme obávaný Perský
záliv, kde se stále ještě válčí a nad Damaškem a Larnakou se blížíme k Aténám, s další chvílí
odpočinku. Krásná, slunná řecká metropole nám již silně připomíná domov.
Opět start, přelétáváme Bělehrad, Sofii, Budapešť a letuška hlásí: „Prosím, připoutejte se,
za několik minut přistaneme na letišti v Praze. Teplota vzduchu +10 °C, déšť“.
To znamená, že jsme již opravdu doma.
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