
Ná‰ terénní pick-up plnû naloÏen˘
batohy a vûdeck˘m vybavením, za-
stavuje voják se samopalem. Jsme
na hranici frankofonní kamerunské
oblasti Pfiímofií a anglofonního Jiho-
západního regionu. Ozbrojenec si
pfiísn˘m zrakem prohlédne posádku
tvofienou tfiemi Evropany a dvûma
Kamerunci a nechává nás jet dál. 

PLÁNOVANÁ NEZÁVISLOST
„Máme ‰tûstí, obvykle, kdyÏ vidí lidi
z Evropy, fieknou si o úplatek,“ za-
svûcuje mû do zdej‰ích pomûrÛ
technik a stromolezec ãeské vûdec-
ké v˘pravy Pavel Kratochvíl. Míjíme
pár dal‰ích aut a vojákÛ. Nûktefií drÏí
v ruce dfievûnou tyã probitou hfiebíky,
která slouÏí k propichování pneuma-
tik. To pro pfiípad, Ïe by se fiidiã po-
kusil ujet.
Takov˘ch „check pointÛ“ mineme

pfii cestû z prÛmyslové metropole
Doualy do mûsta Limbe je‰tû nûko-
lik. Kontroly v posledních mûsících
zesílily v reakci na nepokoje a de-
monstrace ve mûstech Buea a Ba-
menda. Separatisté plánovali 1. fiíj-
na loÀského roku vyhlásit nezávis-
lost. Kamerunsk˘ prezident Paul Bi-
ya v reakci na to poslal do anglofon-
ních oblastí tisíce vojákÛ, aby jaké-
koliv pokusy o nezávislost tvrdû po-
tlaãili.
Kamerunci i pfiesto vy‰li do ulic.

Datum 1. fiíjna je pro nû symbolické,
na tento den totiÏ pfiipadá v˘roãí ne-
závislosti na britské koloniální nad-
vládû. V˘sledkem byly násilné stfiety,
pfii kter˘ch podle oficiálních zdrojÛ
zemfielo osm lidí. Neoficiálnû se

mluví aÏ o ãtyfiiceti zabit˘ch a dal-
‰ích desítkách zranûn˘ch, uvûznû-
n˘ch a „zmizel˘ch“. Oblasti také byly
na nûkolik t˘dnÛ bez internetu, kter˘
jako „nástroj pro organizaci protes-
tÛ“ nechal Biya vypnout. 

DOUTNAJÍCÍ SPOR
Nepokoje zaãínají ohroÏovat i práci
ãesk˘ch v˘zkumníkÛ. Vûdci
z Univerzity Karlovy a Akademie vûd
na úpatí hory Mount Cameroon uÏ
nûkolik let zkoumají, jak se se
zmûnou nadmofiské v˘‰ky mûní
biodiverzita rostlin, ptákÛ a hmyzu
(TR 8/2018). 
„Bál jsem se, Ïe budeme muset

na‰im studentÛm fiíct, aby za námi
nejezdili,“ fiíká mi jeden z vedoucích
ãeského v˘zkumu entomolog Robert
Tropek, kdyÏ se potkáváme v tábofie
v dÏungli. „Nechceme riskovat, Ïe
se jim tu nûco stane. Nakonec se
ale situace uklidnila a expedice pro-
bíhají víceménû bez problémÛ,“ do-
dává. Podot˘ká ale, Ïe reakce obou
stran konfliktu jsou stále vyhrocenûj-
‰í.
První hlasy volající po odtrÏení se

v anglofonních regionech objevily
v první polovinû devadesát˘ch let.
Ale pro pochopení sporu mezi ang-
lick˘m a francouzsk˘m Kamerunem
musíme je‰tû o pár desítek let zpût.
Britská kolonie JiÏní Kamerun získa-
la nezávislost v roce 1953. Obyvate-
lé ustanovili autonomní vládu a z Bu-
ei udûlali své hlavní mûsto. Organi-
zace spojen˘ch národÛ pak v roce
1961 uspofiádala referendum, ve
kterém si místní odhlasovali pfiipoje-

ní k francouzskému Kamerunu, kte-
r˘ získal nezávislost na Francii o rok
dfiíve. Anglofonní oblasti dostaly pfii-
slíbenou znaãnou autonomii. 
„Ale pak nás zradili. Zru‰ili angliã-

tinu jako úfiední jazyk, anglické zvy-
kové právo, anglick˘ systém ‰kol-
ství. V‰e je sjednoceno pod nadvlá-
du frankofonní ãásti zemû,“ vysvûtlu-
je mi situaci asistent ãesk˘ch vûdcÛ
a obãansk˘ aktivista Nestor Formin-
ka. A na nespokojenosti b˘valé brit-
ské kolonie má velk˘ podíl dnes pû-
taosmdesátilet˘ prezident Biya. 
Ten je u moci od roku 1982 a ãa-

sopisem Parade Magazine byl zafia-
zen na devatenácté místo z dvaceti
dnes Ïijících nejhor‰ích diktátorÛ
svûta. Kamerun je od zaãátku jeho
vlády mezinárodním spoleãenstvím
kritizován za poru‰ování lidsk˘ch
práv. Organizace spojen˘ch národÛ
dokonce fie‰í pfiípad údajné genocidy
na univerzitû v Buei. Místní studenti
poslali OSN petici s detaily o brutál-
ním policejním zásahu, kdy do‰lo ke
znásilnûní fiady studentÛ.

NEJDE JENOM O JAZYK
Obyvatelé anglofonního severozápa-
du a jihozápadu ale Biyu nekritizují
jen kvÛli násilnému potírání protes-
tÛ. „Vláda v Yaoundé chce na‰i ro-
pu. A my máme ze ziskÛ jen zlo-
mek,“ fiíká Forminka, kdyÏ po t˘den-
ním pobytu v dÏungli koneãnû odpo-
ãíváme na pláÏi s vychlazen˘m pi-
vem v ruce. Na obzoru vidíme línû
plující tankery, které mífií do pár kilo-
metrÛ vzdáleného Limbe. Pod hnû-
doãern˘m sopeãn˘m pískem, kter˘

v nekoneãn˘ch pásech pokr˘vá tuto
ãást Guinejského zálivu, se totiÏ
skr˘vá nejv˘znamnûj‰í zdroj kame-
runsk˘ch financí – ropa. 
V mofii kolem Limbe stojí fiada

ropn˘ch tûÏebních plo‰in. A ve mûs-
tû je i v˘znamná rafinerie. Kousek
od ní se nachází lihovar, kter˘ vyrábí
palivo místních nosiãÛ – plastové
pytlíãky s whisky a rumem. Zlí jazy-
kové tvrdí, Ïe se nápoje vyrábûjí ze
zbytkÛ ropné produkce. Beru to
s úsmûvem, ale obsah skuteãnû
chutí trochu pfiipomíná petrolej. 
Kamerunská ekonomika je na ro-

pû uÏ desítky let silnû závislá. A její
zásoby leÏí právû na pobfieÏí anglo-
fonních oblastí. Pokud by se odtrhly,
reÏim v hlavním mûstû Kamerunu
Yaoundé by byl odkázán v podstatû
jen na zemûdûlství a relativnû
skromnou prÛmyslovou produkci
v nejvût‰í kamerunské metropoli
Douala. 
Kromû toho je Limbe i vyhlá‰e-

n˘m cílem turistÛ. Mûsto láká na
zbytky koloniální architektury, bota-
nickou zahradu nebo záchrannou
stanici pro primáty. Evropané sem
podle místních ãasto jezdí i za pfií-
zemnûj‰í zábavou. Za levn˘m alko-
holem, relativnû dostupn˘mi lehk˘mi
drogami a sexuální turistice. Pfiímofi-
ské vesniãky pak obklopuje fiada ví-
ce ãi ménû luxusních hotelov˘ch re-
zortÛ, které jsou sv˘m standardem
(i cenou) srovnatelné s vyspûl˘m
svûtem. Kromû EvropanÛ sem mífií
i kamerunská spoleãenská elita. 
A právû ekonomická nerovnost je

dal‰ím trnem v oku anglofonních se-
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·rámy na tváfii tropického ráje
Kamerun je jednou z mála africk˘ch zemí, jeÏ nepoznaly peklo obãanské války. Napûtí v anglofonních oblastech, které tvofií men‰í ãást jinak
francouzsky hovofiícího státu, ale v posledních letech roste. Obyvatelé Severozápadního a Jihozápadního regionu sní o vytvofiení nezávislého
státu Ambazonie. Chtûjí mít opût jako úfiední jazyk angliãtinu a peníze z tûÏby ropy. Kamerunsk˘ prezident Paul Biya ale jakékoliv snahy
o autonomii tvrdû potírá. A pokusy získat autonomii pfiinesly uÏ fiadu mrtv˘ch a zranûn˘ch.
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Místo vzrostlého pralesa jsme na místû jedné z vûdeck˘ch ploch na‰li jen banánovníkovou plantáÏ. âe‰tí vûdci pfiitom správû projektu Bimbia-Bonadikombo zaplatili
nemalé peníze za ochranu sv˘ch ploch.



paratistÛ. Biya je znám˘ tím, Ïe stá-
le více ãasu tráví ve ·v˘carsku nebo
Francii, kam pr˘ jezdí „pfiem˘‰let
bez ru‰iv˘ch domácích vlivÛ“. Po-
vûstn˘m se stala jeho dovolená ve
Francii v roce 2009, kdy za ãtyfiicet
tfii hotelov˘ch pokojÛ pro sebe a svÛj
doprovod utratil ãtyfiicet tisíc dolarÛ
dennû. Pro srovnání, kamerunsk˘
hrub˘ domácí produkt na hlavu vloni
ãinil jen tfii tisíce tfii sta padesát osm
dolarÛ.

BYROKRACIE
A ÚPLATKÁ¤STVÍ
Kamerun má ale sv˘ch problémÛ
dost i bez separatistÛ. Zemi drtí tûÏ-
kopádná byrokracie a v‰udypfiítomné
úplatkáfiství. Podle organizace Trans-
parency International je Kamerun
v Ïebfiíãku korupce na 153. místû ze
175 hodnocen˘ch zemí. Navíc se si-
tuace stále zhor‰uje, protoÏe v roce
1996 tato tropická zemû zaujímala
relativnû slu‰nou 49. pfiíãku. âesko
se pro srovnání pohybuje kolem 50.
místa. 
„Úplatky po nás chtûjí úplnû bûÏ-

nû. Od kontroly na leti‰ti v Douale
pfies vojáky na kontrolních stanovi‰-
tích aÏ po úfiedníky na minister-
stvech. Pfiitom si ale nikdo nesmí
fiíct o úplatek pfiímo, protoÏe by mûl
problémy. TakÏe se vÏdycky snaÏí na-
jít nûjaké chyby v dokumentech ne-

bo v‰echno neuvûfiitelnû zdrÏují. Po-
ãítají, Ïe jim nûco dáme a je tûÏké
jim vysvûtlit, Ïe takhle to v Evropû
nefunguje,“ dodává Robert Tropek.
„A to se pak pfielévá i do zbytku

spoleãnosti,“ fiíká technik a stromo-
lezec Pavel Kratochvíl. „Hroznû tûÏ-
ko se tu tfieba podniká. KdyÏ má nû-
kdo úspû‰nou firmu, tak ho zaãnou
vydírat úfiedníci. Z cizích zemí tu pak
nejvíc investují âíÀané, protoÏe na
rozdíl od firem ze Západu pro nû ne-
ní problém dát nûkomu úplatek. Nic
jim za to nehrozí,“ objasÀuje místní
situaci.
Velké problémy má Kamerun

i s Ïivotním prostfiedím. Národní par-
ky, jako napfiíklad ten na hofie Mount
Cameroon, vznikají jen díky zahraniã-
ní pomoci a zahraniãní subjekty se
podílejí i na jejich provozu. „Parky
ale fungují docela dobfie. Chodí tam
ozbrojení stráÏci, párkrát do roka pfii-
jdou ãety na úklid odpadkÛ a pfiírodû
ta ochrana jednoznaãnû prospívá,“
fiíká Tropek. Dodává v‰ak, Ïe ne
o v‰ech projektech se dá mluvit po-
zitivnû. 
V Limbe proto sedáme na motor-

ky a po pÛlhodinû jízdy pra‰nou les-
ní cestou zastavujeme na malém
plácku pod vzrostl˘mi stromy. Jsme
v komunitním lese Bimbia-Bonadi-
kombo. Financuje ho Svûtová banka
a jde o projekt, kter˘ chce skloubit

ochranu pfiírody a zároveÀ udrÏitelné
vyuÏívání lesa. „Je to katastrofa,“
vytrhuje mû ze zasnûného pohledu
na tu nádheru kolem Tropek. „Tento
prales je jedním z posledních zbytkÛ
pÛvodních pfiímofisk˘ch lesÛ, které
byly dfiív kolem celého Guinejského
zálivu. Je tu ohromná biodiverzita.
Místní komunity to tu ale bohuÏel
místo ochrany za chvíli vykácejí,“ vy-
svûtluje za zvuku motorov˘ch pil, je-
jichÏ fiev se nese pralesem.
Vûdci mají na posledních pár hek-

tarech pralesa nûkolik v˘zkumn˘ch
ploch, za které místním komunitám
i zaplatili. Asi po dvaceti minutách
chÛze jedním z nejkrásnûj‰ích lesÛ,
jaké jsem kdy vidûl, se pfied námi
ale otevírá m˘tina, na které ãerstvû
rostou banánovníky. „Tady je‰tû
pfied rokem byla na‰e plocha a teì,
jak vidí‰, je tu plantáÏ,“ fiíká smutnû
Tropek. 

POTEâE KREV, 
ALE POMÒÎE TO
Kamerunská armáda nemá k dispo-
zici Ïádné sofistikované moderní
zbranû, ale její pozemní sloÏky jsou
velice dobfie vycviãené. Jednak kvÛli
ozbrojencÛm z Boko Haram, ktefií na
severu zemû pronikají z Nigérie.
A také právû kvÛli potlaãení domá-
cích nepokojÛ. Hrozba krveprolití ale
anglofonní separatisty neodrazuje.

„Myslím, Ïe kdyÏ vyhlásí referen-
dum, vût‰ina místních bude hlaso-
vat pro odtrÏení. Hodnû lidí zemfie
a nejspí‰ dojde k válce, ale lidé do
toho i pfiesto pÛjdou,“ sdûluje mi
své postfiehy o náladách mezi obyva-
teli prÛvodce Francis Luma.
Sociální sítû po nepokojích v Ba-

mendû oblétla fotografie velkého gu-
mového praku, kter˘ demonstranti
pouÏili proti pofiádkov˘m silám.
Skepticky se ptám Nestora Formin-
ky, zda si myslí, Ïe místní mají proti
samopalÛm ‰anci. „Bude to tûÏké,“
uznává, ale vzápûtí dodává, Ïe
„vznik Ambazonie je ale i tak jen
otázkou ãasu.“ 
Celé území plánovaného nového

státu ob˘vá asi ‰est milionÛ lidí, te-
dy zhruba ãtvrtina v‰ech Kamerun-
cÛ. A název Ambazonie vychází ze
zálivu Ambas Bay, na jehoÏ pobfieÏí
leÏí mûsto Limbe. Naposledy se roz-
hlíÏím po jeho pobfieÏí posetém pal-
mami a vlnách, z nichÏ trãí ropné
plo‰iny, a nasedám do taxíku smû-
rem zpût do Doualy. Po cestû opût
projíÏdíme check pointy, u kter˘ch
postávají vojáci se samopaly. Zasta-
vujeme jen jednou. Voják mi kontro-
luje pas a s úsmûvem mi pfieje
‰Èastnou cestu. Doufám, Ïe aÏ se
sem pfií‰tû vrátím, bude mÛj prÛjezd
opût tak hladk˘.
� Ondfiej Novák, redaktor âRo Plus
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Na nespokojenosti b˘valé britské kolonie má velk˘ podíl dnes
pûtaosmdesátilet˘ prezident Kamerunu Paul Biya

Kamerunská ekonomika je na ropû uÏ desítky let silnû závislá. A její zásoby leÏí
právû na pobfieÏí anglofonních oblastí.

„Bez prÛvodce Francise bychom tu nedokázali pracovat. Zná opravdu kaÏdého
a je na nûj spoleh,“ fiíká entomolog Robert Tropek

Vût‰ina ãtvrtí takfika stotisícového mûsta Limbe mÛÏe jen tûÏko pfiipomínat
civilizaci
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