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Cayo Piedra, rajský ostrov Castrových

Jachta Fidela Castra se plaví v Karibském moři. Vypluli jsme
před deseti minutami, a už se k nám na petrolejově modrých
vlnách jižního pobřeží Kuby připojují bílí delfíni. Hejno devíti či deseti savců patroluje po pravoboku, blizoučko trupu
lodi; jiná skupina kytovců nás sleduje v kýlové brázdě tři desítky metrů vzadu za levobokem. Připomínají motorizovanou
eskortu hlavy státu na oﬁciální návštěvě…
„Střídání stráží, můžeš si jít dáchnout,“ říkám Gabrielu
Gallegosovi a ukazuju na množství hřbetních ploutví brázdících plnou rychlostí vodní hladinu.
Kolega se mé žertovné poznámce usmívá. Nepředvídatelní
živočichové však po třech minutách mění směr, vzdalují se
a mizí za obzorem.
„Jen co se objevili, už jsou v tahu! Jak neprofesionální…,“
vtipkuje Gabriel.
Pokud jde o profesionalitu, on i já jsme v ní kovaní. Oba
jsme k osobní ochrance „Comandanteho“ nastoupili před patnácti lety. V roce 1977. Na Kubě není nic, co by bylo víc pro,
tedy důležitější, víc ceněno a co by šlapalo lépe než ochrana
hlavy státu. I sebebanálnější Fidelova vyjížďka na moře, dokonce i kvůli chvilce obyčejného rybaření nebo podmořského
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lovu, mobilizuje působivou sestavu vojenské ochrany. Proto
i Aquaramě II – tak se jmenuje jachta Fidela Castra – soustavně
zajišťují eskortu Pionera I a Pionera II, dvě hlídkové lodě,
dlouhé pětapadesát stop (sedmnáct metrů), téměř identické,
z nichž jedna je navíc vybavena tak, aby mohla „Veliteli“ poskytnout lékařskou péči v případě zdravotní nepříjemnosti.
Do těchto tří plavidel je rozděleno deset členů stráže vyskytující se ve Fidelově těsné blízkosti, elitního sboru, k němuž
patřím – na souši jezdíme ve třech vozech. Námořní plavidla
jsou do jednoho opatřena těžkými kulomety a vybavena zásobami granátů, kalašnikovů typu AK-47 a munice, aby byla
připravena na všechny eventuality. Je pravda, že nad Fidelem
Castrem od začátku kubánské revoluce visela hrozba atentátů – CIA připustila, že o nich uvažovala ve stovkách případů, například pomocí jedů, nebo per či doutníků obsahujících trhavinu.
V okolí, trochu dál na moři, se ve stavu mobilizace nachází
rovněž některá z obrněných hlídkových lodí pobřežní stráže.
Ta zajišťuje radarovou, námořní i vzdušnou ostrahu daného
sektoru. Rozkaz zní: každou loď, která se přiblíží na vzdálenost tří námořních mil (5,5 kilometru) od Aquaramy II, neprodleně zajistit. V této věci si dobře vede i kubánské letectvo –
na letecké základně v Santa Claře, vzdálené stovku kilometrů,
má pohotovost stíhací pilot v bojové kombinéze, připravený
naskočit do svého Migu-29 sovětské výroby, aby v případě
potřeby za necelé dvě minuty vzlétl a nadzvukovou rychlostí
se připojil k Aquaramě II.
Toho dne je krásné počasí. Na tom ostatně není nic divného, léto je v plném proudu, píše se rok 1990, dvaatřicátý
rok vlády třiašedesátiletého Fidela Alejandra Castra Ruze.
Předchozího roku na podzim padla Berlínská zeď. Americký
prezident George Bush se připravuje na spuštění operace
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„Pouštní bouře“ – invazi do Iráku Saddáma Husajna. Fidel
Castro směřuje ke svému soukromému, přísně utajenému
ostrovu na palubě své lodi, jediného luxusního plavidla, jímž
Kubánská republika disponuje.
Elegantní loď s bílým trupem o délce devadesáti stop
(27,5 metru) byla uvedena do provozu počátkem sedmdesátých let. Je to zvětšená replika noblesní jachty jménem Aquarama I, zkonﬁskované člověku blízkému režimu Fulgencia
Batisty – který, jak známo, svrhla 1. ledna 1959 kubánská revoluce, již vedli Fidel a šest desítek barbudos (vousáčů) po dobu
dvou a půl let formou partyzánského boje v pohoří Sierra
Maestra. Loď je kromě dvou kabin pro dva, z nichž jednu má
pro sebe Fidel, vybavena soukromými toaletami a disponuje
ubytovací kapacitou pro dvanáct dalších osob. Šest křesel
v hlavní obývací místnosti se dá rozložit a používat jako lůžka.
Dvě lehátka se nacházejí v místnosti s radiokomunikačním
zařízením a další čtyři v kabině v přídi, vyhrazené posádce.
Aquarama II podobně jako každá jachta hodná toho jména
skýtá veškerý moderní komfort: klimatizaci, dvě koupelny,
WC, televizi a bar.
Ve srovnání s hračkami ruských a saúdských zbohatlíků,
které dnes křižují antilské vody nebo Středozemní moře,
může Aquarama II navzdory půvabné patině a vintage stylu
působit nemoderně. Ale v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech se tato luxusní loď, kompletně obložená
vzácnými druhy dřeva dovezeným z Angoly, nemusela bát
srovnání s těmi, které se pohupovaly u mola v jachtařských
přístavech, tzv. marinách, na Bahamách nebo v Saint-Tropez.
Svou silou je přitom dalece převyšuje. Její čtyři motory,
které Fidelu Castrovi věnoval Leonid Brežněv, jsou ve skutečnosti identické s těmi, jimiž jsou vybaveny hlídky sovětského
námořního loďstva. Když jedou na plný výkon, pohánějí
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Aquaramu II fenomenální rychlostí 42 uzlů, tedy 78 kilometrů
za hodinu! Je nepřemožitelná.
O existenci téhle jachty, jejíž domovský přístav je schovaný
v jednom malém, pro většinu smrtelníků utajeném, nepřístupném zálivu na jižní straně slavné Zátoky sviní, asi sto padesát
kilometrů na jihovýchod od Havany, nemá na Kubě nikdo,
nebo téměř nikdo ani tušení. Právě zde, uprostřed vojenského
pásma, se na přísně střeženém místě zvaném La Caleta del
Rosario od šedesátých let ukrývá Fidelova soukromá marina
a jedna z jeho četných rezidencí využívaných k přechodnému
pobytu. U ní se ve zvláštní přístavbě nachází i malé osobní
muzeum Fidelových rybářských trofejí.
Odtud to má Comandante tři čtvrtě hodiny ke svému rajskému ostrovu Cayo Piedra. Kdybych měl spočítat, kolikrát
jsem tuhle cestu absolvoval, došel bych k trojcifernému číslu.
Pokaždé jsem uchvácen modrou barvou nebe, čistotou vody,
krásou mořského dna. Prakticky při každé druhé plavbě se objevují delfíni, aby nás přivítali, plují po našem boku, dokud je
to nepřestane bavit, a pak zase odplouvají.
Hrajeme mezi sebou hru na to, kdo je zahlédne jako první;
v tu chvíli někdo zvolá: „Aquí están (Tady jsou)!“. Od kubánských břehů až sem nás také často sledují pelikáni. Mám rád
jejich těžkopádný, poněkud nemotorný let. Pro nás, členy kubánské vojenské elity, tato pětačtyřicetiminutová plavba představuje vítanou chvíli oddechu, neboť ochrana tak náročné
osobnosti, jakou je Fidel, vyžaduje neustálou pozornost a ani
na okamžik neskýtá možnost dát si pauzu.
Během cesty se „El Jefe“ (Šéf), jak mu mezi sebou říkáme,
běžně zdržuje v hlavní obývací místnosti. Obvykle se usadí
ve svém velkém křesle potaženém černou kůží, v němž nikdy
nespočinula zadnicí žádná jiná lidská bytost. V tlumené atmosféře tohoto salonu se se sklenkou své oblíbené whisky Chivas
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Regal on the rocks v ruce noří do souhrnných zpráv tajných služeb, důkladně pročítá přehled zpráv z mezinárodního tisku,
který mu připravil jeho kabinet, luští výběr pořízený z kabelového vysílání tiskových agentur jako France-Presse, Associated
Press nebo Reuters.
El Jefe toho využívá také k tomu, aby probral některé běžné
věci se svým věrným pobočníkem „Pepínem“. Pepín, vlastním
jménem José Naranjo, s Fidelem sdílel každý okamžik jeho
profesního života do chvíle, než v roce 1995 zemřel na rakovinu. (Tehdy ho nahradil Carlos Lage, který se později stal
místopředsedou Rady ministrů a Rady státu a působil v těchto
funkcích do svého odvolání v roce 2009.) Samozřejmě je zde
i Dalia. Dalia Soto del Valle, matka pěti z devíti Fidelových dětí,
s ním tajně sdílela život od roku 1961, ale Kubánci se o tom
dozvěděli až během první dekády 21. století! A konečně je zde
i profesor Eugenio Selman, do roku 2010 Fidelův osobní lékař,
u něhož El Comandante oceňuje nejen odbornost, ale i schopnost bavit se o politice. Prvořadý úkol tohoto elegantního, pozorného muže těšícího se úctě všech bez rozdílu zajisté spočívá
v tom, že bdí nad šéfovým zdravím. Ale Fidelův osobní lékař
poskytuje drobnou péči i celému svému okolí.

Jen vzácně se na palubě objeví nějaký host, třeba podnikový
ředitel či státník. Ale stát se to může, například když ho El Comandante pozve, aby ho doprovázel na horní palubě, odkud
se lze kochat panoramatem kubánského pobřeží, obzvláště
Zátoky sviní, odkud pokaždé vyplouváme. Jak se od ní Aquarama II vzdaluje, líčí Fidel jako rozený vypravěč svému hostu
přímo na místě tragické hodiny dnes už slavného vylodění
na březích zátoky. Ze zadní paluby se díváme, jak se pouští
do velkého vysvětlování doprovázeného mohutnými gesty
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a ukazuje prstem na různá místa močálovité oblasti zamořené
komáry. Učitel štědře udílí svému momentálnímu žáku hodinu historie v autentických kulisách.
„Vidíte tu pláž támhle, na samém konci zálivu? Tak to je
Playa Girón! Právě tam se 17. dubna 1961 přesně v jednu hodinu patnáct minut po půlnoci vylodil kontingent patnácti set
kubánských exulantů vycvičených CIA, aby přepadl a rozvrátil naši vlast s cílem zmocnit se jí. Ale tady se nikdo nevzdává!
Po třech dnech hrdinného lidového odporu se vetřelci museli
stáhnout právě na Playa Girón. A složit zbraně.“
Tahle operace, naplánovaná pod vedením Dwighta Eisenhowera, ale spuštěná až na začátku prezidentského mandátu
Johna F. Kennedyho, nakonec skončila naprostým ﬁaskem:
1 200 členů expedičního sboru bylo zajato a 118 zabito. Na
straně Castrových stoupenců bylo napočítáno 176 mrtvých
a několik set zraněných. Pro Washington to byla naprostá potupa. Poprvé v historii utrpěl „americký imperialismus“ ostrou
vojenskou porážku, zatímco Fidel Castro se prosadil na mezinárodní scéně jako nepochybný čelný představitel třetího
světa. Od té doby byl otevřeným spojencem SSSR a s velkými
mocnostmi jednal jako rovný s rovným.
Fidelův host, na horní palubě omráčen palčivým sluncem,
nábožně poslouchá muže, který je nesporně aktérem dějin
s velkým „D“. Uchvácený host má dojem, jako by tu bitvu
zažíval v přímém přenosu. Na těchto několik hodin strávených na jachtě Fidela Castra bude nepochybně vzpomínat do
konce života. Oba muži se pak vrátí do salonu, kde se setkají
s Dalií a profesorem Eugenem Selmanem. Ale to už kapitán
Aquaramy II ubírá rychlost a voda dostává smaragdový odstín – blížíme se ke Cayo Piedra.
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** *
Za to, že Fidel Castro objevil pro své letovisko právě toto
místo, ironií osudu vděčí právě americké invazi, kterou spustil
„JFK“.
V dubnových dnech roku 1961, následujících po nezdařeném vylodění v Zátoce sviní, Fidel tuto oblast prozkoumával
a při té příležitosti se seznámil s místním rybářem, jemuž nikdo
neřekl jinak než el viejo Finalé. Fidel „starého Finalého“ požádal, aby mu ukázal okolí. Rybář se zbrázděnou tváří ho na své
rybářské lodi bez meškání vzal na Cayo Piedra, malý „klenot“,
nacházející se patnáct kilometrů od pobřeží, o němž věděli jen
domorodci. V té době tam jako poustevník žil jediný člověk,
který se staral o údržbu tamního majáku. Fidel se do tohoto
místa, vyznačujícího se divokou krásou a hodného Robinsona
Crusoea, okamžitě zamiloval. Strážce byl vyzván, aby ostrov
opustil, a maják byl vyřazen z provozu a následně odstraněn.
Slovo „cayo“ na Kubě označuje rovinatý písečný ostrov,
často protáhlý a úzký. Kubánské pobřeží jich čítá na tisíce.
Dnes mnohé z nich vyhledávají turisté, milovníci potápění.
Ten Fidelův se táhne do délky půldruhého kilometru a opisuje
mírný kruhový oblouk natočený severojižním směrem. Skalnaté pobřeží na východě přechází do volného moře v barvě
petrolejové modři s velkými hloubkami. Na západní straně,
v závětří pokrývá břehy jemný písek a voda je zbarvená tyrkysově. To místo připomíná ráj, obklopený zázračným podmořským dnem. Všechno je téměř tak netknuté jako v dobách
velkých objevů, které učinili evropští mořeplavci. Kdo ví, jestli
si na něm někdy neudělali zastávku piráti, aby si odpočinuli
nebo tam zakopali poklad…
Pro přesnost je třeba dodat, že název Cayo Piedra neoznačuje jeden ostrov, ale dva – nad původním ostrovem se totiž
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přehnal cyklon a tak došlo k jeho rozpůlení. Ale Fidel z téhle nevýhody dokázal vytěžit – obrátil se na architekta Osmanyho Cienfuegose, bratra hrdiny castristické revoluce Camila Cienfuegose, a mezi oběma částmi Cayo Piedra nechal vybudovat most
dlouhý dvě stě patnáct metrů. Jižní ostrov, o něco málo větší než
ten druhý, tvoří hlavní prvek, kde si na místě původního majáku
Castrovi dali postavit přízemní dům se čtvercovým půdorysem
a terasou na východní straně s výhledem na širé moře.
Velmi funkční zděné stavení nemá nic společného s okázalým luxusem. Vedle ložnice Fidela a Dalie je dětský pokoj, kde
spí děti, kuchyně a jídelna, z níž se vychází na terasu obrácenou k moři, vybavenou velmi prostým dřevěným mobiliářem.
Na stěnách domu visí místo obrazů kresby nebo fotograﬁe
s motivy rybolovu či podmořského života.
Z francouzských oken této místnosti, umístěných vpravo,
je vidět na heliport. Kus dál, ve vzdálenosti asi sto metrů, stojí
dům určený nám, členům Fidelovy tělesné stráže. Naproti
němu se zvedá budova pro vojenskou posádku, v níž je ubytován zbytek personálu – kuchaři, mechanici, elektrikáři, spojaři s hodností důstojníků a asi deset ozbrojených vojáků, kteří
mají na Cayo Piedra stálou službu. Ještě o něco dál se nachází
sklad paliva, zásobárna sladké vody (dopravované z pevniny
na lodi) a miniaturní elektrárna.
Na západní straně ostrova směrem k zapadajícímu slunci si
Castrovi nechali postavit šedesát metrů dlouhé přístaviště. Nachází se přímo pod domem, na malé pláži s jemným pískem
lemující vnitřní stranu „caya“ ve tvaru kruhového oblouku.
Aby tam mohly přistávat Aquarama a obě hlídkové lodě, Pionera I a Pionera II, nechali Fidel s Dalií také vyhloubit kilometr
dlouhý kanál, jinak by se jejich ﬂotila k ostrovu, kolem dokola
obklopenému písčitou mělčinou, kvůli svému ponoru dva
a půl metru ani nemohla přiblížit.

