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PO SKOTSKU  AUTOSTOPEM   
 
Milý domove, tady máte další reportáž. Na noc je nutná st�echa nad hlavou. K tomu se 
hodí  noclehárny, zde se jim �íká hostels. Jsou roztroušeny jako u nás chaty K�T. 
Nocleh stojí 2 ½. Spí se na dvouposcho�ových palandách, v jedné místnosti je 6 až 10 
paland. P�ísn� se dbá na odd�lení d�v�at a kluk�. V�tšinou  jsme samí studenti. 
 
Platí zásada, že  nocležník  smí spát v jedné noclehárn� nejvýše t�ikrát za sebou a 
potom se musí odporou�et. P�i p�íchodu kontroluje pan správce legitimace a spací 
pytle. Z hygienických d�vod� se nesmí spát jen pod dekou.  Kdo nemá vlastní pytel 
jako já, vyp�j�í si �istý za dalších 2 ½.  Spací pytel je sešitý ze dvou prost�radel 
s kapsou pro polštá�. P�ed snídaní rozd�lí  správce služby, t�eba vymetení krbu, umytí 
podlahy, oken a  tak r�zn� co je pot�eba. Na tom je  nejlepší, že nikdo nešvindluje.  
 
Ráno se po�ádn� najím. Vydrží mi to v�tšinou celý den a k ve�e�i bych jedla h�ebíky. 
N�který správce  prodává konservy a chleba, ale žádné teplé jídlo. Va�ení v kuchy�kách  
mi  ušet�í hodn� pen�z. Není to vlastn� žádné va�ení  -  oh�átá konzerva, vejce, chleba, 
raj�ata. N�co z toho je na potravinové lístky. Stravenky na slaninu, margarin  a maso 
prodávám a tím pádem provozuji zakázanou šmelinu. 
 
Z Edinburghu jsem jela na Stirling krajinou zakulacených travnatých kopc� se 
strakatými a bílými flí�ky – to jsou krávy a ovce. Tu a tam pole a  lesík. Žádné vesnice, 
jen samoty. Myslím, že m�j první autostop byl na jedni�ku. Impozantní hrad Stirling 
má d�ležité místo ve spletité historii skotských klan�, z níž jsem pochopila to hlavní: 
boj  s Angli�any, boj mezi klany zbran�mi i lstí, mordy a popravy. 
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       Hrad  Stirling 
  
Ptám se �idi�� i nocležník�, studuji velkou automapu a pr�vodce po Skotsku (obojí jsem si 
koupila v Edinburghu). Vždycky ve�er vymýšlím, kam se chci p�ibližn� druhý den dostat. 
Žádný p�esný itinerá�, n�co nechávám náhod� a t�ším se na další autostopování, kterému se 
�íká hi�hajking.  
 
Ze Stirlingu jsem m�la p�vodn� namí�eno do Trossachs, jak mi doporu�il Jihoafri�an 
Vietzke, ale jeden nákla�ák mi nabídl svezení (�íkají tomu lift) jiným sm�rem. Lilo jak ze 
dvaceti konví. Kabina se zdála  obsazená. Sed�li tam dva muži a  nabídli mi  místo  na 
motoru mezi �idi�em a závozníkem. Motor byl zastr�ený dovnit�. To byla pro mne novinka. 
M�la jsem výhled a to se mi  líbilo. Vysadili m� na rozcestí a vysv�tlili mi cestu, což bylo 
nutné, protože krom� hustého dešt� byla i hustá mlha. Silný bo�ní vítr se mnou cloumal a 
cht�l m� svléknout z  pršiplášt� paní pastorové.Tápala jsem zna�ný kus  po kamenité p�šin� 
až jsem š�astn� dotápala k noclehárn� u jezera   Loch Lomond.    
 
Zaradovala jsem se, že jsem v noclehárn� sama, všechno jsem ze sebe svlékla a rozv�sila 
kolem. Rozervaný pršipláš� jsem slepila náplastí, kterou mi poskytl pan správce, promá�ené 
kalhoty jsem složila jako na žehlení a zasunula je pod spodní deku. Zabalila jsem se do 
spacáku a usnula v nad�ji, že je svým teplem vysuším. Probudila jsem se pozd� odpoledne: 
venku sluní�ko a jasná obloha. P�ed okny  louka s ove�kami, za ní živý plot, za ním schovaná 
silnice a pak ohromná plocha jezera a mohutné hory. Byla jsem nad tou krásou celá pry�. 
Hodila jsem na sebe své vlhké svršky a šupajdila  ven na umytou vo�avou louku. Na mou 
duši, i ty ovce von�ly. P�elezla jsem zídku k lesní cest�. Byla ozna�ená jako soukromá. 
Všechno je zde soukromé, do lesa se nesmí, ale já jsem do n�j vkro�ila. Nezast�elili m�. 
 
 Jsem ve skotské vyso�in� Highlands. Ovce zde mají �erné hlavy a bílé, trochu ucourané 
kožichy  až na zem. Je tu spousta králík� a zajíc� a jsou skoro krotcí jakoby se vyno�ili 
z pohádky. Až do tmy jsem sed�la na zídce a koukala, koukala, koukala. 
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Jezero  Loch  Lomond  po dešti 

 

 
 
Jela jsem  podél západního b�ehu jezera Loch Lomond, od jeho jižního konce  k severu. �ást 
cesty až do Connel Ferry jsem hi�hajkovala s policajtem (v civilu a na dovolené) ze Sev. Irska. 
Sed�li jsme na podlaze,  opírali se o n�jaké bedny a moc jsme toho z krajiny nevid�li.   Stopa� 
si nem�že vždycky porou�et. Takže když nás �idi� vysypal u svého cíle, vyšlápli jsme sm�rem, 
kam jsme m�li namí�eno, až jsme se dostali na tu správnou silnici. Usadili jsme se do  trávy   a 
najedli  se ze svých zásob. Pan policajt mi nabídl kousek jablka s kondenzovaným mlékem. Oni 
to tak jedí místo šleha�ky.   V�d�l o zásluhách �s. letc�. Odlesk jejich slávy padal  na celý 
�eský národ a trochu i na mne, až jsem se styd�la. P�átelsky jsme pohovo�ili o po�así jako 
podle  u�ebnice angli�tiny. 

 
Vyjasnilo se. Na rozcestí jsme si to namí�ili každý jinam. Nebyla bych to já, abych nem�la 
št�stí. Za Connel Ferry m� sebral islandský léka�  a dovezl m�  do Glen Coe, p�estože to byla 
pro n�ho objíždka:  p�es Benderloch, kolem Loch Creran, Appin a Duror, podél pob�eží Loch 
Linnhe do Ballachulish. Byl to pomalý vyhlídkový výlet. Pan doktor mluvil anglicky  ješt� h�� 
než já a byl o to  upovídan�jší. Pou�il m�, že v údolí Glen Coe se stal  roku 1691 strašný 
masakr, v n�mž byli pobiti state�ní  mužové jednoho skotského klanu, který jako poslední 
vzdoroval v divokých horách anglickému králi (snad to byl James nevímkolikátý). Mezi �e�í mi 
nabídl návšt�vu  Islandu. Má tam d�m a skleníky, kde p�stuje raj�ata, ale jen pro sebe. Moje 
jemné odmršt�ní p�ijal s jemným úsm�vem. On byl gentleman.   
 
Západní pob�eží je B Á J O a Glen Coe ? To se nedá popsat co p�íroda dovede ud�lat 
z nevzhledného kamene a trochy zelen�. Hory jsou  rozložité, vysoké,  vrás�ité a d�stojné. Bez 
jediného strome�ku. Jen kámen, tvrdá tráva a v�es, který práv� kvete bíle a fialov�, takže ty 
kopce jsou krásn� barevné. (Básník by to asi �ekl p�kn�ji). Desítky praménk�, st�íbrných 
stružek a krajkových vodopád� zm�k�ují úctyhodnost skal a utíkají dol� po t�ch obrech do 
t�sného údolí k asfaltové silnici první t�ídy. Všude na mírn�jších svazích, jak by ne, ove�ky. 
S panem doktorem jsme si vym�nili vizitky (jednostrann�;  já vizitky nemám). 
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Pr�smyk  Glen Coe 
 

V hostelu v Glen Coe jsem se náhodou sešla s Evou a Honzou. Bylo to fajn, ale za dva dny 
jsme se zase rozlou�ili. Pustila jsem se  do p�kného lijáku a m�la jsem št�stí. Mými 
stopa�skými hostiteli byli usm�vaví manželé. Té  paní jsem byla užite�ná, protože jsem jí 
v�novala zavírací špendlík. Byli celí diví do vodopád� a kde zahlédli n�jakou 
„dol�tekoucí“ vodu, zastavili, vystoupili, p�tkrát �ekli „Lovely!“ a jelo se dál. Myslela 
jsem, že t�eba  p�i tom obdivování cht�jí být sami a zkusila jsem z�stat sed�t v autu. 
Málem se urazili.  – Déš� mi nevadí, protože vždycky zase  p�estane pršet. 

 
 Jeli jsme pod nejvyšší horou britských ostrov� Ben Nevis p�es Fort William podél  

krásných jezer Loch Lochy, Loch Linnhe  a  Loch Ness až do Inverness.  Bublaly ve mn� 
samé superlativy z té kombinace skal, hor, vody, celé škály zelen�, fialového a bílého 
v�esu.  Za každou záto�inou to bylo krásn�jší a krásn�jší. Omlouvám se; moc  se  opakuju.   
 
Z Loch Ness se žádná obluda nevyno�ila. Loch je ve skotském ná�e�í jezero a sea loch 
(mo�ské jezero) je úzký dlouhý záliv, tedy fjord. Skotské ná�e�í mi d�lá potíže, oni mají 
spoustu  jiných slov, ale se mnou se snaží mluvit  spisovnou angli�tinou. 
  
Inverness d�lá záv�r za svitou jezer dlouhou 60mil a je hlavním m�stem oblasti  
Highlands. Muzeum bylo zav�ené, tak jsem se prošla kolem hradu a p�emýšlela co dál. 
M�la jsem stopadesátdev�t chutí podívat se na sever. Lákají m� Orkney, o jejichž osudu za 
války mi vypráv�l John. (N�mci tam potopili britskou vále�nou lo� v p�ístavu, o kterém se 
Britové domnívali, že je dob�e schovaný. Byla to snad první tragedie na za�átku války.) 
Jenže už nemám �as. Brzy kon�í platnost mé jízdenky z  Lockerbie do Londýna. Cestuji 
nalehko jen s taškou p�es rameno a v Barony mám  kufr který si  musím vyzvednout. Taška 
je �asto promo�ená a málokdy sta�í uschnout, ale po�ád drží pohromad�. 
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Z Inverness p�es poho�í Grampian do Perth a Barony. 
 
Zase jsem m�la  št�stí; vezla jsem se s panem �idi�em na jeden zátah až do m�sta Perth. 
Domluvili jsme se, že ten pán je po své mamince �ech, ale �esky nemluví.  Za války byl 
agentem sabotérem ve službách britské koruny. Jako parašutista sesko�il na území �ech a 
p�sobil na Morav�, Slovensku, Polsku a v Jugoslávii.  Zná mnoho �sl. d�stojník�  a 
partyzán�. Zval m� strašn� moc ke své matce do Halifaxu. (st�ední Anglie). Hezky se nám 
spolu povídalo, ale já musím do jižního Skotska  a on musí za svou �eskou maminkou. 
�lov�k nem�že mít všechno. 

Cesta byla zajímavá, protože zajímav� vypráv�l a také proto, že jsme p�ejížd�li romantické a 
majestátní Grampianské hory. Když jsme se potom  sešoupli do nížiny, p�ipadala jsem si 
jako v �eském Ráji. M�sto Perth je p�kné. Architektonickou pam�tihodností je gotický 
kostel St.John´s ze 13.století.   

 
 Trossachs je vzorník Skotska se všemi p�vaby. Je to malá oblast na východ od jezera Loch 

Lomond. Potulovala jsem se kolem jezera Loch Katrin, posedávala  na kamenných zídkách a 
snažila jsem se kreslit ovce p�i pastv�.  

             
 
 

Glasgow. Ráno jsem vyhledala doky a lod�nice, kde se staví lodi. Bylo to napínavé. 
P�esv�d�ila jsem n�kolik lidí - vrátného a další d�ležité pány. �ím byli d�ležit�jší, tím byli 
mén� škrobení.  Všelijak se vyptávali. Nechápali, že se ženská  m�že zajímat o stavbu lodí. 
Nakonec souhlasili a dali mi doprovod. V tom rámusu jsem toho ze skotské angli�tiny 
pochytila jen málo. Doma Vám vylí�ím, jak to tam vypadalo. Ješt� jsem stihla sch�zku 
s Johnem, který mi v Barony nabídl, že mi ukáže své rodné m�sto a pozval m� ke své 
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mamince. Já nevím, co ti kluci tady po�ád s t�mi maminkami mají. Pohostili m� �ajem a na 
prohlídku m�sta nebyl �as. Odmítla jsem jízdenku do Lockerbie, kterou mi cht�l budoucí 
chudý u�itel koupit, ale byla jsem ráda, že mi pomohl vymotat se pavu�inou m�stské 
dopravy  a strefit se na A 74. 

 
Jist� jste pochopili, že moje reportáže mají �asový  rozsah n�kolika dn�. Už Vás  nezdržuji 
popisem nocleháren, jídel, po�así a vedlejších v�cí. Píšu na pokra�ování  v�tšinou dlouho 
do noci, tak si toho važte.  
 
Po silnici 1.t�ídy A 74 jsem m�la p�ed sebou 72 mil (asi 115km) a p�ipadalo mi to jako nic. 
T�i krátké jízdy m� pošouply ani ne o 40 mil a nastala tma. M�la jsem v�d�t, že �ádný 
ob�an se nemá v noci potulovat a zastavovat auta.  Ob�asné sloupce sv�tel m� míjely bez 
povšimnutí. Mám si lehnout nap�í� silnicí?  Až dosud mi všechno klaplo, takže podle 
zákona velkých �ísel musel jednou p�ijít kiks. Bylo tma,  zt�ží jsem p�e�etla silni�ní 
ukazatele. Aby mi ušel �as, p�epo�ítávala jsem míle na kilometry. Rázovala jsem 
sokolským krokem mezi živými ploty. Zdejší živé ploty nejsou jako zast�ihovaný buksus 
na naší zahrádce, ale  vysoké k�ovinaté neproniknutelné hradby. Provoz ustal a za živým 
plotem na levé stran� silnice se ozývalo n�co jako �apkání, k�upkání, plížení  -  t�žko 
popsatelné zvuky.  N�jaká zví�ata nebo no�ní cvi�ení parašutist�. Ty�kovitá dví�ka 
v houštin� živého plotu otev�ela výhled na pastvinu. I ve tm� je bylo vid�t! P�i�inliv� 
p�ežvykující kravi�ky. Ušla jsem p�šky v jednom kusu p�t hodin. Byla p�lnoc a když se 
blížilo auto,  ani jsem se už o nic nesnažila. 	idi� zastavil sám, což je d�kaz, že �lov�k se 
nemá nikdy vzdávat. Dovezl m� až p�ed vrata Barony. Dlouho jsem zvonila a bušila, než 
mi otev�eli. 
GLOSY  -  podle mého strojopisu „Poznámky o cest� do Skotska, Irska a 
          Portugalska 1987“. 
 
 Loch Lomond  bylo stejn� nádherné, jeho b�ehy neposkvrn�né, hora Ben Lomond  temná a regule 
kolektivních zájezd�  pevné. „Vpravovidítevlevovidíte“. Tak to ne!! Poda�ilo se mi dát podn�t 
k p�estávce. Deset minut. Seb�hla jsem ke hladin� na úzký oblázkový proužek omývaný vodou a 
neum�le jsem si na�rtla horu Ben Lomond.. Ruce a špi�ky mých  spartakiádních trepek ochutnaly 
chladivé jezero. Tohle políbení musí sta�it. 
 
„Déš� nevadí, protože vždycky zase p�estane“( viz str.15). Po 20. létech použil tém�� stejnou v�tu 
pan Svitá�ek v Hovorech H. Doklad  shodných okruh� lidského myšlení všech optimist�. Nedivila  
bych se, kdyby byl  n�co podobného zaznamenal Caesar  v  Zápisech o válce galské 
 
Orkney Islands. P�ed �asem se mi náhodou dostal do ruky �lánek z Nat.Geographic a potvrdil 
správnost Johnovy kusé informace. Scapa Flow, úzká �lenitá zátoka mezi ostr�vky byla zdánliv� 
bezpe�ným kotvišt�m Královského vojenského námo�nictva. V �íjnu 1939 do ní pronikla  n�mecká 
ponorka a potopila vále�nou lo� Royal Oak s více než 800 muži na palub�. Po této katastrof� dal 
Churchill p�íkaz k vybudování mohutného valu v mo�i. Na obtížnou práci, která trvala n�kolik let, 
byli p�ivezeni italští vále�ní zajatci z bojiš� v severní Africe.Po dokon�ení valu se dali Italové do 
stavby velké kaple, sochy sv.Ji�í a dalších budov. Kaple s okolím se postupn� stala poutním místem 
ostrovan� a symbolem snášenlivosti..   

 
Edinburgh. Jeho atmosféra se nezm�nila. Žádné  monstrózní  stavby. Doklad  setrvalosti  potvrdila 
hlavní  pošta: no�ní provoz není zaveden a o víkendech je zav�eno – jako tenkrát.P�eci jedna 
novinka: Na Princes street p�ibyly lavi�ky opat�ené bronzovými desti�kami, jako t�eba: 
      In loving memory to Alice Allan, dedicated teacher of the young. . . 
      In appreciation of happy days spent in this city . . . 
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      In memory of comrades of the Royal Scots Greys Assoc. . . . 
 

Vzdala jsem se spole�ného programu. Bloumala jsem   strmými uli�kami a  byla bych ráda našla 
potomky t�ch dvou micek, protože se mi stýskalo po mé Micince, kterou jsem nechala doma 
v Eduardov� pé�i. Jakpak tam ti dva hospoda�í? -  Na plácku pod širým nebem tan�ila skupinka 
mladých lidí skotské tance. Hopkavé krokové variace jak m� je u�il John. Vykra�ovali s nataženými 
špi�kami nohou. Ku�eravý dudák v typickém vzp�ímeném  postoji všech dudák� si podupával stejn� 
jako kdyby byl od Domažlic. Peníze nevybírali, tan�ili pro radost. – Co asi d�lají tehdejší holky a 
kluci? John Ross(nyní pan u�itel),  Vietzke van der Westhuizen(nyní MUDr), Rose Marie z Kanady, 
Helene  a Trudi  ze Švýcarska, Francoise, Jean Petit Jean (žurnalista) a další?  A laskaví �idi�i 
všech možných vozidel? A milí veselí souputníci? A náhodní chodci, kte�í snaživ� navigovali mé 
kroky složitou m�stskou strukturou? A zlatá dívka Olive, jejíž p�íjmení jsem ztratila? A pan taxiká� 
se širokým úsm�vem a dobrým srdcem? 

 
Naše lo� vyplouvala. Zapadalo slunce a p�ísná hmota hradu se na chvíli zm�k�ila. Je�áby  nehnut� 
salutovaly. Z m�sta z�stal  úzký tmavý  pruh jako máznutí št�tcem,  nad ním robustní zelené kopce, 
porostlé v�esem a po staletí spásané ovcemi.Radovala jsem se, že se na nich nic nezm�nilo, že se po 
nich nerozlezla zástavba chatová, vilová ani jiná z �etných druh� zástaveb, a že na ty kopce žádné 
stavební chamtivé projekty  nedosáhly. Zatím. 
 
Lodní siréna �ty�ikrát zahoukala. 
 

Resumé ke Skotsku 
 

Skotsko mi dalo vnit�ní svobodu. Po prvé jsem byla volná, nesvázaná.   
Z�stal tam kousek mé duše. 
 
ÚTRŽKY    z dopis� po návratu  ze  Skotska. 
 
Zdravím Vás všechny, . . . . ale v Barony jsem nem�la žádnou korespondenci, ani zde 
v Londýn�. . . . . a v noci jsem bloumala kolem londýnských divadel, je jich tady f�ra a 
všechna pohromad�. Byla bych ráda vid�la  The Winslow  Boy, jenže ceny nejsou pro 
mne. Dop�ála jsem si alespo� luxus kina. V kinech se kou�í a po filmu se hraje hymna. 
 
. . . z toho vidíte, že mám št�stí na hodné a zajímavé lidi. Londýn je sice p�kný, ale nyní   
p�esunu své p�sobišt� mimo hlavní m�sto. 
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GLOSY 
 

 
 

 “ Na pam�� p�íslušník� �eskoslovenských pozemních a leteckých sil, kte�í p�išli do naší zem� jako 
spojenci a bojovali za osvobození Evropy“. 

 
 

Z n�kolika dn� londýnského intermezza i z mého  pozd�jšího putování chyb�jí celé stránky.  
 
M�la jsem opravdu št�stí na  zajímavé a hodné lidi. Nemohu opomenout epizodu s dívkou 
jménem Olive, která mi nabídla pomoc, když jsem nemohla najít levné ubytování. Všechny t�i 
noclehárny YHA byly  obsazené. Doporu�ili mi m�stské noclehárny  adaptované z leteckých 
kryt�  hluboko pod metrem. Stála jsem s kufrem na ulici a z  oblohy se lily proudy dešt�. Zeptala 
jsem se jedné mladé ženy, jak se do té noclehárny dostanu. Rázn� takovou možnost zavrhla a 
odvedla m� k sob�. Spala jsem u ní t�i noci. Její manžel byl britským vojenským letcem a sloužil 
na základn� v Egypt�. Když odešla ráno do práce, užívala jsem si Londýna. To užívání bylo 
skromné, protože jsem každou penci t�ikrát obrátila. Olive mi darovala svou sukni. Já jsem jí 
dala vyšívanou halenku, vyšívaný šál a bižuterii.   Ráda jsem její sukni nosila, ale v dob� mého 
d�lnického  p�sobení se mi n�kdo vloupal do sk�ínky v  šatn� a sukni rozst�íhal.Jela jsem dom� 
v montérkách a bylo mi smutno z lidské zloby. Ned�lala jsem z toho aféru; a� si myslí, že 
takových sukní mám habad�j. 
 
Díky, Olive, za Tvé dobré srdce a krásný úsm�v. 

 
 

 
 
 
 

 


