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HONBA ZA
SMARAGDY
Šance pro Evropany
Nerostné bohatství Kolumbie
zahrnuje jednu zásadní poloÏku:
smaragdy. Kolem jejich tûÏby se
v nedávné minulosti vedly krvavé
války a majitelé dolÛ patfií
k nejbohat‰ím lidem v zemi.
text: Jifií Roth; foto: Juraj Li‰ka
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dyÏ se posadíte
proti mladému
muÏi, jehoÏ ãelo
protíná velká
jizva, jen ztûÏí
uvûfiíte tomu, Ïe
smaragdov˘
byznys je prost ve‰kerého násilí.
Zvlá‰È kdyÏ se setkání koná ve
stejné dobû, kdy v pánském
magazínu vycházejícím ve v‰ech
‰panûlsky mluvících zemích
(takÏe skoro v celé Latinské
Americe) je ãlánek o nejvût‰ím
bossovi a vlastíkovi
smaragdov˘ch dolÛ a jeho
Ïivotní úrovni zahrnující
vlastnictví nûkolika domÛ po
celém svûtû, flotily letadel
a soukromé armády.

Souãasná situace v Kolumbii by se
dala popsat jako snaha o zmûnu
mediálního obrazu smaragdového
prÛmyslu. Nejvût‰í bossové se snaÏí
pfiesvûdãit zbytek svûta, Ïe jejich
podnikání je naprosto ãisté
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a v souladu se zákony. Jde to tûÏce,
ale jde to. DÛkazem je rostoucí zájem
zahraniãních investorÛ nejen
o surovinu, ale o tûÏbu jako takovou.
Pokud by snad nûco takového
napadlo i vás, máme pro vás
struãného prÛvodce.
KROK PRVNÍ: NIKDY NA
VLASTNÍ PÒST
Pfies otevfienost majitelÛ dolÛ
a deklarovanou vstfiícnost jsou
oblasti, kde se smaragdy tûÏí,
uzavfien˘m a pfiísnû stfieÏen˘m
územím. Vydat se tam na vlastní pûst
je to samé, jako jít sbírat houby na
stfielnici v dobû ostr˘ch stfieleb.
K tomu, abyste se dostali do dolÛ,
musíte mít propustku od jejich
majitele. K tomu, abyste se dostali
k majiteli, potfiebujete mít kontakt,
jenÏ vás k nûmu doporuãí nebo pfiímo
uvede. Takov˘ kontakt se ale
nezískává lehce, v této branÏi panuje
pomûrnû velká nedÛvûra, nikdo neví,
s jak˘m úmyslem za tûmi lidmi jdete.
Jsme v Kolumbii, kde si kaÏd˘ stfieÏí

své soukromí co nejpfiísnûji a kaÏd˘
cizinec je potenciální nepfiítel.
Nicménû jsme dÛkaz, Ïe pfii tro‰e
trpûlivosti, ‰tûstí a tûch správn˘ch
krokÛ lze i tyto pfiekáÏky zdolat.
KROK DRUH¯: ZAHOëTE
P¤EDSUDKY
Znáte to, co se fiíká v pfiípadû psÛ –
Ïe ucítí, jestli máte strach, a kousne.
Vstoupíte-li do kanceláfie
smaragdového bosse s pfiedsudkem,
Ïe budete mluvit s nejvût‰ím
mafiánem pod sluncem, právû jste
skonãili (ne snad fyzicky, ale
obchodnû urãitû). Kolumbij‰tí majitelé
dolÛ jsou velmi hákliví na to, co si
o nich myslíte a neomylnû to poznají.
Úvodní fáze jednání není rozhodnû
pfiíjemná a budete ãelit skoro aÏ
dotûrn˘m dotazÛm. KdyÏ ji ale
pfiekonáte, poznáte velmi ochotné lidi,
ktefií s vámi budou chtít udûlat
obchod. Pak se ov‰em pfiipravte na
to, Ïe Ïádná náv‰tûva se neodmítá.
Jakmile jednou k˘vnete, Ïe se
podíváte do oblastí, kde se tûÏí,

Na horním snímku
ukazuje Fernando
Andrade Hoyos,
prezident obchodní
společnosti, úrodu
smaragdů z jednoho
z jeho dolů.
Fernando je
pozoruhodný i tím,
že na vlastní kůži
zažil práci
v dolech. Deset let
dobýval smaragdy
a výhodně prodával
malé kousky, až se
vypracoval na
jednoho z bossů.
Dnes se snaží
o vylepšení obrazu
o smaragdovém
byznysu.

PRÁCE V DOLECH
NENÍ ŽÁDNÝ MED.
ZVLÁŠŤ KDYŽ
HORNÍCI NEBEROU
ZA SVOU PRÁCI
ŽÁDNÝ PLAT, JENOM
ÚLOMKY KAMENŮ.

V HRSTI PRÁVĚ
DRŽÍME ZHRUBA PŮL
MILIONU KORUN.
TOLIK BY STÁLA TATO
SUROVINA V BOGOTĚ.
V EVROPĚ PAK JEŠTĚ
MNOHEM VÍCE.
Ceny smaragdů se
odvíjí mimo jiné od
místa, kde je
nakupujete.
V místě, kde se
těží, stojí zlomek
toho, co v Bogotě.
Jenomže abyste
dobře nakoupili,
musíte tomu
alespoň trochu
rozumět nebo mít
někoho, kdo se
v tom vyzná.
Napohled kvalitní
surovina se může
ukázat jako zcela
nevhodná k dalšímu
zpracování.

setkáte se se v‰emi dÛleÏit˘mi lidmi.
I kdyby byly uÏ dvû hodiny po
pÛlnoci, vy jste dva dny nespali a jste
celí ‰pinaví od toho, jak jste prolézali
dÛlní chodby. Oni na tom prostû trvají
a vy nesmíte odmítnout. Jediné, co
vás udrÏí na nohou, je káva, které pfii
setkáních vypijete neskuteãná kvanta.
behem hodiny klidnû i tfii ‰álky – oni
jsou tak zvyklí.
KROK T¤ETÍ: NEPOCHYBUJTE
Cel˘ tamní systém je se fiídí trochu
jin˘mi pravidly, neÏ jste zvyklí
z Evropy. Pfiedev‰ím jsou zde v˘razné
rozpory ve formálním a skuteãném
vlastnictví. V‰echny doly v Kolumbii
jsou majetkem státu. Ve skuteãnosti
o tûÏbû, nájmu a otevírání nov˘ch
dolÛ rozhodují velké soukromé
spoleãnosti, respektive jejich ‰éfové.
Ve‰keré jednání musíte vést s nimi
a vûfiit, Ïe je z jejich strany ãestné.
Obchod obvykle vyústí v zaloÏení
spoleãnosti, kde jste spolumajiteli
a hlavními investory. MÛÏete si pak
vybrat nûkter˘ z neposkvrnûn˘ch

kopcÛ a zaãít kutat ‰achty.
A spoléhat na ‰tûstí. I kdyÏ vám
místní jsou schopni pomûrnû
spolehlivû urãit místo, kde by mohly
b˘t kvalitní smaragdy, neznamená to,
Ïe tam opravdu jsou. Jistí Rusové
museli vykopat asi pÛl kilometru
horizontálních chodeb, aby zjistili, Ïe
to, co na‰li, není je‰tû „zralé“. âeká je
tedy kopání vertikální, do vût‰ích
hloubek, coÏ samozfiejmû cel˘ projekt
prodraÏuje. Aby alespoÀ na nûãem
vydûlali, zaãali stavût mezi dvûmi
sousedními kopci pfiehradu, kde
chtûjí chovat ryby pro luxusní
restaurace a na svazích vysázeli
rajãata. Mezitím pokraãují v raÏení
dal‰ích chodeb – pokud bude v‰e
podle jejich pfiedstav, mohli by za pût
let narazit na první skuteãné
smaragdy a zaãít platit dûlníkÛm.
KROK âTVRT¯: AKCEPTUJTE
ZDEJ·Í ZVYKLOSTI
V Kolumbii je relativnû laciná pracovní
síla – nikdo tu nemá stál˘ plat
a pracuje za pfiíslib pozdûj‰ího podílu

z trÏeb. Nicménû je nemÛÏete nechat
umfiít hlady – pokud uÏ tûÏíte
smaragdy, je nutné se smífiit s tím, Ïe
jim ãas od ãasu nûjak˘ uvízne za
nehty. Pokud jenom kopete, musíte
se jinak postarat o to, aby mûli va‰i
dûlníci alespoÀ co jíst. Zvládnout
divokou náturu také není jen tak
a spolupráce s místními lidmi je tak
nutností. Styk s oficiálními místy si
vezme na starost místní spolumajitel
va‰í spoleãnosti. Ten jedin˘ se vyzná
v dÏungli byrokratick˘ch pfiíkazÛ
a omezení a v lidech na dÛleÏit˘ch
místech, s nimiÏ je nutné patfiiãnû
spolupracovat.
Nemusíte ale hned volit tu
nejnároãnûj‰í variantu spolupráce,
tedy otevírání vlastního dolu, i kdyÏ to
dûlají uÏ Rusové, Kanaìané nebo
Japonci. MÛÏete tfieba jenom
prodávat smaragdy v místech, kde
nemají bossové vlastní odbyti‰tû. Ale
to uÏ bychom prozrazovali pfiíli‰. Kdo
má opravdov˘ zájem, cestu ke
smaragdov˘m magnátÛm si najde,
nebo si od nás nechá poradit. 
EUROZPRAVODAJ 77

