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UHLOBARONI

Reportéři Reflexu v indickém pekle
„Černé peníze,“ říká mi indickou angličtinou náš řidič a průvodce
po uhelných dolech v indickém Dhanbadu, zatímco ukazuje
na zcela černé ženy i muže nakládající ručně uhlí na náklaďáky
předělané ze starých autobusů. Místní Ind tím nemyslí, že peníze
pocházejí z černého uhlí; myslí tím, že všichni kolem nás uhlí
kradou. Ti jsou na tom ale ještě lépe. Mnozí zde na žhnoucím
a mnohdy i hořícím uhlí i žijí. Vítejte v pekle na zemi.

TEXT Petr Holec
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Stojíme na rozcestníku hlav
ních prašných cest protínajících
jedny z největších povrchových
i hlubinných uhelných dolů v In
dii, zemi se čtvrtými největšími
zásobami uhlí na světě, jež podob
ně jako Čína zažívá průmyslovou
i energetickou revoluci. Je to lekce
z podnikání, jaké v případě státních
či polostátních firem známe i z Čes
ka, jen v méně brutální, středoev
ropské podobě, kde veřejné zloději
ny ještě aspoň kamuflujeme.
Paralelně totiž v Dhanbadu fun
gují trojí doly: za prvé ty oficiální,
znárodněné v roce 1972 a dodnes
spravované státním pokusem
o veřejnou společnost (nejlépe si
představte ČEZ) jménem Bharat
Coking Coal. Za druhé doly ne
oficiální, z nichž se uhlí souběžně
krade ve velkém. I ty jsou spravo
vány státním pokusem o veřejnou
společnost jménem Bharat Coking
Coal, v tomto případě ale ještě roz
šířeném o uhelnou mafii, politiky
a policii.
A za třetí tu najdete i „doly“
místních chudáků, obvykle žen
a dětí; ty holýma rukama dolují ne
dotěžené uhlí, na hlavách je nosí
ke svým chatrčím a poté přepálené
prodávají ve městě pro domácí po
třeby, především na vaření a tope
ní. Jako suverénně nejmenší zloději
všude na světě žijí suverénně nej
nuznějším životem. Máloco totiž
trumfne život na hořícím uhlí.
„Legální peníze, černé pení
ze,“ rozšiřuje průvodce svůj výklad
o další druh zdejších peněz. Legál
ními nebo vzhledem k rozsáhlým
podvodům i v oficiálních dolech
aspoň pololegálními penězi mys
lí obří důlní náklaďáky vyvážející
uhlí z hlubokých kráterů pod námi,
případně vytěžené z hlubinných ša
chet; jejich posádky kontrolují ces
tou hlídky, jež jim podepisují firem
ní papíry. Po chvíli sledování celého
systému kontroly bych nicméně

kteří při vysypání uhlí vždy zmizí
v hustém černém oblaku, což berou
jako nejlepší příležitost pro cigare
tu. Ti, zcela černí, zpocení, oblečení
ve špinavých hadrech a pracující
od východu do západu slunce, tak
hle primitivně naloží v dobrém týd
nu až dvě tuny uhlí. Vše holýma ru
kama za zhruba tři sta korun.

Všichni lidé
žijící v dolech
permanentně sbírají
nebo pálí uhlí, svou
jedinou obživu.
Výjimkou není ani
tato rodina.

Jedeme na diskotéku
„Váránasí,“ slyším od průvodce od
pověď na otázku, kam se odváží
ukradené uhlí, protože desítky plně
naložených náklaďáků denně ne
schováte ani v Indii, kde i mnohé
poslance vyšetřují kvůli podezře
ní z činů jako vražda či znásilnění.
Ve Váránasí, na bídné indické po
měry jednom z lepších měst, kde si
turisté rádi fotí a natáčejí rituální
pálení mrtvých lidí, funguje uhel
ný trh. Právě sem směřuje ukrade
né i neukradené uhlí, často od stej
né společnosti.
Přivážejí ho sem i oficiální vlaky,
není v tom ale zas až takový rozdíl.
Zatímco náklaďáky s kradeným uh
lím používají na cestu tzv. disko
papíry (jak lyrický název!) vydané
místními zkorumpovanými úřady
ve spolupráci se stejně zkorumpo
vanou policií, jež krádež legalizují,
krade uhelná mafie uhlí i z oficiál
ních vlaků, často stojících na dhan
badském nádraží. Krátce před naší
návštěvou zde našli v jednom vagó
nu mrtvolu muže. Podle místních
médií zemřel na následky jistých
nesrovnalostí v neoficiálních uhel
ných účtech. Zdaleka nebyl sám.
Dhanbad je v Indii známý pojem,
v podstatě synonymum uhelné ma
fie. Vloni v červnu dokonce přišel
do kin bollywoodský film na toto
téma, Gangs of Wasseypur. Sofistiko
vaná síť zkorumpovaných politiků
a úředníků, hlavounů veřejné uhel
né společnosti, policistů, mafián
ských kmotrů kandidujících nejen
do místních samospráv a soukro
mých obchodníků s uhlím se logic
ky začala spřádat po znárodnění
dolů v roce 1972. Po čtyřiceti letech

Nevidím to jen tady. Dhanbadské
doly, rozlohou i podobou připomí
nající měsíční krajinu, permanent
ně doutnají či hoří skoro celé. Nad
cházející večer je pomalu zahaluje

Dhanbad je v Indii známý pojem, v podstatě synonymum
uhelné mafie. dokonce o něm natočili film.
řekl, že se nápadně podobá tomu,
který známe z dob komunismu. Ani
po něm toho v zemi moc nezbylo.
Černými penězi náš průvod
ce myslí uhlí, jež k nám svážejí
a na hromadu vysypávají stejné ná
klaďáky. Hned poté je, už coby ukra
dený proviant, přeloží na menší
náklaďáky skupiny nakladačů a na
kladaček najatých uhelnou mafií,
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pečlivé práce přikrývá nejen těž
bu, přepravu a obchod s uhlím, ale
i praní peněz a černý trh s kořalkou.

Peklo na zemi
„Vidíte? Hoří to tady všude,“ uka
zuje průvodce v západu slunce
na modrooranžové plameny šleha
jící ze stěny hlubokého uhelného
kráteru, na jehož dně se ještě těží.

do šera, z něhož plameny stále záři
věji vystupují. Připomínají pozem
ské peklo. I Stanislav Gross by se
měl smažit o něco výš.
Ve dne, kdy zdejší slunce i v úno
ru rozpálí vzduch nad třicet stup
ňů, sice plameny tolik nevidíte, o to
víc je ale cítíte. Když jsem se na vr
cholu odpoledne vydal trochu níže
za ženami dolujícími zbytky uhlí

zhruba ve třetině hloubky odtěže
ného kráteru, pochopil jsem, proč
chce jen málokdo zemřít mučed
nickou smrtí Jana Husa. S každým
krokem níž cítíte, jak vás horký
tetelící se vzduch začíná spalovat.
Že jsem měl o něco solidnější boty
než místní ženy a děti drásající uhlí
pode mnou, jistě nemusím dodávat.
Stejně jako fakt, že jsem tu potkal
i bosé děti.
To, že téměř celé doly perma
nentně hoří, se přičítá právě bez
trestné masívní zlodějině. V Dhan
badu se totiž nikdo moc nestará, co
s vytěženými jámami, v nichž ještě
zůstává uhlí; vše končí tím, že se
těžba jen přesune dál. Problém je, že
v rozlehlé uhelné oblasti stále žije
asi 15 000 lidí. Deset tisíc jich míst
ní vláda už přesídlila, se zbytkem to

hodlá v rámci „akčního plánu“ udě
lat do několika let. Ne všichni ale
chtějí odejít.

Nechte nás shořet!
„Moje rodina tady žije už padesát
let. Nikam se stěhovat nechci,“ říká
mi mladý muž. Jako jeden z mála
ovládá aspoň primitivní angličti
nu, na rozdíl od mnohých totiž cho
dil do školy. Prý se jmenuje Rádžív
a snad je to i pravda. Stojíme na kra
ji původní hornické vesnice, kde
těžební společnost kdysi postavila
rodinám horníků domky. Nebo spíš
strohé betonové příbytky o jedné
místnosti s malým okénkem, jež
ze všeho nejvíc připomínají kobky,
abych byl objektivní.
Zpravidla v nich žijí i tři genera
ce rodin, od starých prarodičů leží

cích většinu času na dekách a sle
dujících v televizi bollywoodské
pohádky přes rodiče žijící z různé
a různě legální práce s uhlím až
po spoustu malých dětí, které se
i v černé uhelné bídě vždy doká
žou upřímně radovat. Během mé
návštěvy třeba jen z toho, že vidí
divného bělocha s ještě divnějšími
otázkami.
Rádžívův otec byl horník, jeho
syn už ale s uhlím nemá nic moc
společného – tedy kromě toho,
že na něm pořád žije. K rodinné
mu hornickému příbytku si podle
vlastní fantazie přistavěl několik
dalších menších příbytků různých
tvarů, ostatně jak to známe i z čes
kého venkova. Ve vesnici, kde s lid
mi žijí i vypelichaná prasata, kozy
a psi válející se celé dny ve fekáli

ích, provozuje stánek se skromným
občerstvením.
„Žije se mi dobře,“ říká mi Rád
žív. Ujistím se pro jistotu, jestli
fakt řekl, co si myslím, že jsem
slyšel, a on říká, že fakt ano. Má
příbytek s vystaveným bohem
Šivou, malou televizí a taky co
jíst, což mi s úsměvem naznaču
je poplácáním břicha. A zítra ráno
ve vesnici začíná festival, tak proč
se stěhovat?
Vlastně má pravdu, život skuteč
ně může být ještě mnohem horší.
Jen kousek od původní hornické
osady se totiž nachází něco, co bych
nazval absolutním dnem: středově
ké bludiště z hlíny i uhlí splácaných
příbytků plných úplně černých lidí
s rudýma očima, včetně nejmen
ších dětí. Všichni jsou tu tak černí,

že se vedle svých tmavých chatr
čí potažených vrstvou sazí úplně
ztrácejí. Náš průvodce mě upozor
ňuje, že i některé z příbytků dout
nají podobně jako doly. Když si sáh
nu na jednu ze zdí, je úplně žhavá.
„Dobré,“ říká průvodce a usmívá se
na mě. „Teplo.“
Teplo zde ale nesálá jen z příbyt
ků; všude kolem hoří hranice z uhlí.
To sem celé dny přinášejí na hla
vách ženy a děti, často pro ně chodí
i několik kilometrů. Doma ho pak
rozbijí na malé kousky, zapálí, pět
hodin nechají hořet, a když vše vy
chladne, odnesou ho prodat do měs
ta jako domácí palivo. Dostanou prý
sto rupií za kilogram, tedy necelých
čtyřicet korun. „Měli bychom jít,“
upozorňuje mě znovu náš průvod
ce. „Uhelná společnost, no good!“
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Běžný život největších nuzáků z nejhorších chatrčí
v Dhanbadu. Takhle to vypadá, když kradete málo uhlí.

Teplo zde nesálá jen
z příbytků; všude kolem
hoří hranice z uhlí.
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Idylický život v hornické vesnici, který mnozí
nechtějí opustit. Obvykle tu takhle žijí už po generace.

Chvíle pro odpočinek, jak si ho většina z nás nepředstavuje.
Unavený horník ležící vedle hranice hořícího uhlí.
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Emancipace po indicku. Z náklaďáku překládají uhlí muži
i ženy. Přímo z dolu je však vynáší pouze „slabší“ pohlaví.

Takhle se legální uhlí mění na nelegální. Místní si je prostě
z „oficiálního“ náklaďáku přenesou na ten svůj.

To, že téměř celé doly
permanentně hoří, se
přičítá právě beztrestné
masívní zlodějině.
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V Dhanbadu se lidé na uhlí rodí i umírají.
Možná i proto jim život v dolech přijde normální.
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