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Úvod 

Historie těžby, zpracování a vývozu ledku v provinciích 

Tarapacá a Antofagasta (dnes sevemí Chile) tvoří důležitou součást 

historie chilského homictví a počátků industrializace regionu, který 

do tzv. ledkové války patřil Peru a Bolívii. Přesto bylo toto téma 

chilskými historiky opomíjeno až do poloviny 20. století, kdy 

zaznamenáváme rozvoj ekonomické a sociální historiografie. Dalším 

faktorem, který v určité míře přetrvává do dnešní doby, byla jistá 

okrajovost zájmu centra o sevemí region, vzdálený jak z hlediska 

geografického, tak z hlediska mocenského. Zpracováním tohoto 

tématu se zabývali a zabývají vedle chilských historiků i autoři 

z dalších zemí (Peru, Bolívie, USA, Velká Británie) a nepřekvapí, že 

ve svých analýzách docházejí k často odlišným závěrům. A třebaže 

těžba ledku nemá dnes prakticky téměř žádný význam, jeden 

z následků pacifické války - ztráta přístupu Bolívie k moři -

představuje stále živý problém, nehledě na fakt, že oblast dříve 

bolívijské Antofagasty je nejvýznamnějším, dnes chilským, 

nalezištěm mědi v LA a jedním ze základních zdrojů chilského 

národního bohatství. I současný vývoj v bolívijsko- a peruánsko

chilských vztazích svědčí o tom, že rány z minulosti nejsou zdaleka 

zaceleny i přes existenci vzájemných smluv formálně situaci 

upravuj ících. 

Relativně rychlé konstituování nezávislého chilského státu a 

o rozvoj zahraničního obchodu jako reakce na období kolonie, kdy 

Chile exportovalo prakticky pouze do Peru, umožňuje historikům mít 

k dispozici oficiální informace a statistické údaje z poměmě raného 

období chilského státu. Již od roku 1834 publikovalo ministerstvo 

financí své každoroční Memorias, J které obsahují rozbory 

ekonomické situace a rovněž statistické údaje podle jednotlivých 

I Archiv ministerstva financí Chile v Národním archivu,vol. 85, 262, 273, 389, 
582. Santiago. 
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sektorů národní ekonomiky. Na konci 19. století publikovalo 

Generální ředitelství účetnictví tzv. Přehled vdejného jmění Chile 

od získání nezávislosti do r. 1900,2 kde je velmi podrobně uveden 

pohyb veřejných financí, vnitřního dluhu, spolu s návrhy úprav 

celních poplatků v námořním obchodě. Z dalších statistických údajů 

2. poloviny 19. století jsou k dispozici různé publikace Centrálního 

statistického úřadu, např. údaje o sčítání lidu (Censos generales de 

población),3 uskutečněném v letech 1854, 1865, 1885, 1907, 1920 a 

1930, z nichž lze vyčíst demografické údaje o severních hornických 

provinciích. Ještě důležitější je Anuario estadístico de la República 

de Chile4 pro období 1860-1930. Kromě jiných důležitých dat 

obsahuje tato ročenka údaje o obyvatelstvu, jeho zaměstnání a 

těžební produkci.5 Někteří soudobí autoři nicméně zpochybňují 

přesnost těchto údajů a docházejí k závěru, že je nutno počítat 

s určitými chybami v registrech. Podobným zdrojem je Estadística 

Comercial de la República de Chile,6 která vycházela ročně od r. 

1862 pod dohledem Vrchního inspektorátu celnice a po roce 1910 

Centrálního statistického úřadu. Za zmínku dále určitě stojí přehled 

zpracovaný Albertem Herrmannem "La producción en Chile de los 

metales y minerales más importantes, de las sales naturales, del 

azufre y el guano desde la conquista hasta fines del ano 1902",7 

který byl publikován v roce 1903 v Santiagu. Objevují se zde 

podrobné údaje o výrobě, obchodě a cenách pro všechny kovy a 

minerály vytěžené v Chile do začátku 20. století. Proto je tento 

2 Tamtéž. 
3 Sinopsis Estadística y geográfica de Chile. Santiago. 
4 Archiv Centrálního statistického úřadu. Oficina Central de Estadística. Santiago 
de Chile: 1860-1930. 
s Od roku 1911 se tyto údaje publikovaly ve zvláštním svazku určeném pouze 
těžebnímu a metalurgickému průmyslu. 
6 Archiv Centrálního statistického úřadu. Oficina Central de Estadística. Santiago 
de Chile: 1860-1930. 
7 Herrmann, Albert. La producción en Chile de los metales y minerales más 
importantes, de las sales naturales, del azufre y el guano desde la conquista hasta 
fines del ano 1902. Santiago: 1903. 

2 
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pramen jedním z nejcitovanějších autory pozdějších studií 

s tématikou těžební produkce a obchodu. 

Mezi hlavní prameny ke zpracování výlučně ledkové 

problematiky patří studie ledkové sekce ministerstva financí z r. 

1925 s názvem "Antecedentes sobre la industria salitrera", 8 která 

nabízí všeobecný pohled od roku 1878, s částečnými údaji od r. 

1830. Jsou zde údaje o výrobě, exportu, národnosti producentů, 

pracujících, fiskálních příjmech, světové spotřebě a další. Důležité 

statistické údaje rovněž publikovala Asociación Salitrera de 

Propaganda, vytvořená ledkovými producenty v roce 1894 za účelem 

propagace spotřeby ledku na světové úrovni. Tento orgán publikoval 

různé statistické údaje v tříměsíčních, půlročních a ročních 

intervalech. V neposlední řadě jsou k dispozici statistické údaje. 

Národní důlní společnosti (Sociedad Nacional de Minería), která 

byla vytvořena v r. 1883 na podporu rozvoje těžebního průmyslu.9 

V oblasti pracovních a životních podmínek je k dispozici 

Boletín de la Oficina del Trabajo,1O publikovaný v letech 1911-1925 

vládní institucí stejného jména. Obsahuje mnoho údajů, přehledů, 

hlášení o pracovních i životních podmínkách pracovníků na 

ledkových polích a v přístavech. 

Cenné informace obsahují i studie, které publikovali experti a 

inženýři, kteří přicházeli z ciziny. Jejich pohled zahrnuje mnohem 

více než jen ryze technickou či technologickou stránku věci. V této 

oblasti k nejdůležitějším patří Ignacio Domeyko, Amado Pissis, 

Francisco Marcial Aracena či Enrique Sewell Gana. V pracích všech 

8 Archiv Ministerstva financí Chile. 
9 Estadística Minera, publikovaná v pěti svazcích, pod vedením Ing. GuiIlerma 
Yunge, Santiago, 1905-1913. 
ID Archiv Úřadu práce. Národní Archiv, Santiago de Chile. 
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uvedených najdeme vedle odborných informací o těžbě a pracovních 

úkolech i údaje politického a kulturního charakteru. I I 

Rovněž k pacifické válce lze najít v chilských archivech 

velké množství autentických dokumentů, tištěných i ručně psaných a 

dnes dokonce digitalizovaných. Jsou to jednak oficiální dokumenty 

z té doby, články, osobní dopisy vojenských a politických 

představitelů, dobové fotografie, vojenské listiny (např. soupisy 

vojenského materiálu) atd. Jedním z kořenů pacifické války byl 

bezesporu fakt, že od koloniálních dob nebyla přesně stanovena 

hranice mezi Chile a Bolívií. Oblast pouště Atacama, téměř 

neobydlená, byla považována za bezcenné území, a tak přesné 

vymezení hranic mezi Chile a Bolívií se dostalo do popředí zájmu 

politiků obou zemí až téměř v polovině 19. století, kdy se zde ve 

větší míře začalo těžit guano, stříbro, ledek a kolem Antofagasty 

měď. 12 V dohodě o hranicích z r. 1874 je upraven režim těžby ledku, 

jehož porušení bolívijskou vládou označuje většina chilských 

historiků za původní příčinu pacifické války. Dalšími důležitými 

dokumenty jsou Pacto de tregua, 1884; Tratado de paz y amistad, 

1895; Tratado de paz y amistad, 1904. 13 Stejně tak existuje série 

vzájemných smluv mezi Chile a Peru, z nejdůležitějších z této doby 

je Tratado de paz y amistad (Ancón), 1883, dohoda, která upravuje 

hraniční poměry opět územním ziskem Chile a do budoucna zakládá 

problém državy Tacna-Arica. Vynikající prací je obsáhlá dvoudílná 

II 19nacio Domeyko (1802-1889), inženýr a vědec polského původu, byl jedním z 
nejdůležitějších organizátorů technického a technologického vzdělávání v Chile. 
Byl jedním z iniciátorů geologického průzkumu v Chile a mnoho let působil jako 
rektor Universidad de Chile. Z jeho bohatého díla jmenujme alespoň studii 
Elementos de mineralogía, 1844; Obras, sebrané spisy vycházející 1879-1903 atd. 
12 Tratado de límites entre la República de Chile y la República de Bolívia, 1866; 
Tratado de límites, 1874. 
13 V posledně uvedeném dokumentu je zakotven průběh hranice Chile-Bolívie, 
který odděluje Bolívii od Tichého oceánu. Právě tato dohoda je bolívijskými 
představiteli zpochybňována a označována za vnucenou vítězem v pacifické válce. 
V roce 1976 vydalo MZV Chile souhrnně všechny bilaterální smlouvy s Peru: 
"Tratados, Convenciones y Arreglos lnternacionales de Chile. 1810-1 976. Tratados 
bilaterales Chile-Perú". Ministerio de RR.EE. de Chile. Tomo J, Santiago. 1976. 

4 
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studie Juana José Fernándeze Valdése, chilského diplomata, který 

pracoval v letech 1945-1990 na mnoha diplomatických misích 

v oblasti bilaterální i multilaterální diplomacie. Analyzuje podrobně 

a s erudicí všechny prameny dostupné v archivu MZV a dalších 

vládních institucí Chile (diplomatické nóty, osobní dopisy, 

memoranda, podklady pro jednání atd.), ale rovněž prameny 

v archivech USA a Velké Británie. 14 

Obecná bibliografie k problematice chilského ledku, stejně 

jako k pacifické válce, je poměrně bohatá. Někteří chilští historikové 

20. století se však nedokázali vyhnout jednostranným interpretacím a 

glorifikaci chilského vítězství ve zmíněném válečném konfliktu, 

které byly založeny na nacionalistických hlediscích 19. století. 15 U 

peruánských a bolívijských autorů 16 pochopitelně nacházíme 

interpretace zcela odlišné. Tak např. bolívijský historik Valentín 

Abecia tvrdí, že chilská expanze byla motivována hlubokou vnitřní 

krizí, která hrozila zhroucením ekonomiky.17 Příčinami a důsledky 

pacifické války se na bolívijské straně zabýval např. vynikající 

bolívijský diplomat (v letech 1994-1997 velvyslancem Bolívie 

14 Fernández Valdés, Juan José. Chile-Perú. Historia de sus relaciones 
diplomáticas entre 1819 y 1879, Santiago, 1997; Chile y Perú. Historia de sus 
relaciones diplomáticas entre 1879 y 1929, Santiago, 2004. 
15 V r. 1881 vydal tehdejší ministr zahraničních věcí (a pozdější prezident) 
Balmaceda cirkulární nótu k pacifické válce, která měla m.j. "mi sión civilizadora 
de Chile" en Tarapacá peruano ... Diario Oficial, 25.12.1881. Vynikající studií je 
práce W.F. Satera "The Heroic Image of Chile: Arturo Prat, Secular Saint", 
University of Califomia Press, 1973; která rozpracovává použití A. Prata pro 
vytvoření modelu chilského národního hrdiny, který bez váhání pokládá život za 
vlast a tím za spravedlivou věc. Den jeho smrti 21. květen je slaven jako chilský 
státní svátek a Den námořních sil a je dosud příležitostí k bilančním projevům 
politiků a národním oslavám, zatímco peruánský obrněný křižník Huáscar, zajatý 
během pacifické války (po té, co potopil Pratovu korvetu Esmeraldu), kotví jako 
plovoucí svědek chilského hrdinství v přístavu vojenské námořní základny 
Talcahuano. 
16 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI. México. 
1980. 
17 Abecia Baldivieso, Valentín Las relaciones internacionales de Bo/ivia. 
Academia de Ciencias de Bolivia, 1979. 

5 
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v Peru) Jorge Gumucio Granier. 18 Na peruánské straně se 

vzájemnými vztahy s Chile zabýval významný historik Jorge 

Basadre, který se narodil v Tacně, v době její chilské okupace v r. 

1903, což považoval za svou celoživotní motivaci ke studiu 

peruánsko-chilských vztahů, i když zde žil pouhých devět let. 19 

Z chilských historiků je nutno jmenovat Francisca Antonia 

Encinu, který ve dvaceti svazcích zpracoval chilskou historii od 

počátku až do r. 1891 a podrobně se věnoval i chilsko-bolívijským 

vztahům?O Z novějších prací je k dispozici skvělý text autorů 

Simona Colliera a Williama F. Satera Historia de Chile 1808-1994, 

Madrid 1998. 

Ke "klasickým" chilským historikům, kteří se zabývali 

těžební problematikou zejména z hlediska ekonomického, patří 

Benjamin Vicuna Mackenna, který je považován za jednoho ze 

zakladatelů moderní chilské historiografie. Ve své trilogii věnované 

těžbě zlata, stříbra a mědi21 , varuje své současníky mj. před 

jednostrannou závislostí chilské ekonomiky na exportu těchto a 

dalších surovin. Jeho zájem však nevyvolal žádný Výrazný ohlas, 

s výjimkou několika místních historiků v regionech, kde se rozvíjela 

nějaká významnější těžební činnost. Ve svých studiích se nicméně 

Vicufía Mackenna omezuje na popis dané problematiky, aniž by 

předkládal významnější analýzu z hlediska socioekonomického. 

Ve 20. století se tématu rozvoje těžebního průmyslu, 

tentokrát již se zaměřením na ledek, chápe jako. jeden z prvních 

18 Gumucio, Jorge G. Estados Unidos y el mar boIiviano. Testimonios para la 
historia. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, La Paz, 1985. 
19 Basadre Grohmann, Jorge. Historia de la República del Perú. Lima, 1961-64. 
La vida y la historia. Lima, 1975. 
20 Encina, Francisco Antonio. Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891. 
Santiago, 1940-1952; Las relaciones entre Chile y BoIivia 1841-1863. Santiago 
1963. 
21 Vicufia Mackenna, Benjamin. La edad de oro en Chile. Buenos Aires, 1969. EI 
libro de la Plata. Buenos Aires, 1978. EI libro del cobre y del carbón de piedra en 
Chile. Buenos Aires, 1978. 

6 
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historik a novinář Roberto Hemández. Kromě podrobného 

zpracování z hlediska ekonomického a obchodního, široce zpracoval 

téma i z hlediska politických souvislostí a dopadů. Obsáhl celé 

období tzv. století ledku, tj. od r. 1830 do r. 1930.22 Dalším 

významným autorem, který podal ucelený pohled na těžbu, 

získávání, zpracování a export ledku a dalších derivátů, je Oscar 

Bermúdez ve své knize Breve historia de salitre, Santiago, 1987. 

Pro většinu profesionálních historiků však téma těžby surovin 

zůstávalo okrajovým až do 50. let 20. století. Impulsem zájmu 

chilských historiků byla historiografie evropská, zejména britská. I 

v Chile v této době probíhala politická diskuse, která podnítila zájem 

blíže prozkoumat dějiny Chile z ekonomického a sociálního 

hlediska, jak uvidíme dále. Autorem jednoho z prvních článků z r. 

1942 byl Charles W. Centner, který se zaměřil na podíl britských 

investic v chilském těžebním průmyslu. O šest let později ho 

následovali O. Hardy a J. F. Rippy, kteří se snažili zmapovat 

souvislosti mezi ledkovým průmyslem a problémy, kterým čelil 

prezident Juan Manuel Balmaceda.23 

Zájem britských historiků o téma chilského ledku byl 

pochopitelný - britské investice hrály významnou, ne-li klíčovou roli 

v těžbě a vývozu. V zemích Latinské Ameriky navíc sílila debata o 

závislosti ekonomik jednotlivých zemí na zahraničním kapitálu, 

22 Hernández, Roberto. EI salitre: resumen histórico de su descubrimiento y 
exp!otación. Valparaíso, 1930. V této studii zmiňuje s odvoláním na monografii 
autorů Sempera a Michelse, publikované v Berlíně v r. 1904, i jistého Němce 
jménem Tadeo Haenke, který žije v Bolívii, a jako první dal v r. 1809 impuls 
k využití ledku draselného získaného ze suroviny (caliche) z Tarapacá. 
23 Centner, Charles William. "Great Britain and the Chilean Mining 1830-1914". 
Economic HistOly Review. London, 1942; Hardy Osgood: "British Nitrates and the 
Balmaceda revolution". Pacific Historica! Review, vol. 17, 1948, London; Rippy J. 
F. "Economic Enterprises ofthe Nitrate King and his Associates in Chile". Pacific 
Historica! Review, vol. 17, 1948, London. Poslední z uvedených článků vyšel i ve 
španělštině pod názvem "Iniciativas económicas del rey del salitre y de sus socios 
en Chile" , Revista Chilena de Historia y Geografia, No. 113, Santiago 1949. V 
roce 1954 se J. Rippy k tématu vrátil v pojednání "British Investment in the 
Chilean Nitrate Industry", lnter-American Economic Affairs, Nr. 8, 1954. 

7 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studii FF UK 

stejně jako o "imperialismu". Harold Blakemore snad nejlépe 

zpracoval tyto tendence výkladu a od r. 1955 věnoval dvacet let 

profesionálního života zkoumání aktivit britského ledkového 

podnikatele Johna Thomase Northa, nazývaného "ledkový král" (v 

Chile je symbolem ekonomického imperialismu 19. století), a jeho 

propojení s politikou prezidenta Balmacedy. Jeho studium 

vyvrcholilo v roce 1974, kdy byla publikována kniha British Nitrates 

and chilean politics 1886-1896: Balmaceda and North. Španělské 

vydání vyšlo o tři roky později v překladu Sofie Varelové pod 

názvem Gobierno chileno y salitre inglés 1886-1896: Balmaceda y 

North. Je považována za klíčové dílo pro pochopení důležitých 

souvislostí politických rozhodnutí a propojení investic v chilském 

ledkovém průmyslu. 

Téměř současně s pracemi Blakemora se v USA objevila 

doktorandská disertační práce autora Josepha R. Browna nazvaná 

The chilean nitrate industry in the nineteenth century. Po několika 

letech tento autor publikoval několik dalších článků, které se 

soustřeďovaly na krizi těžby ledku, na vznik kartelových společností, 

rozvoj železnice, a sociopolitických důsledků "století ledku,,?4 

V souladu s probíhajícími akademickými a politickými 

diskusemi a v neposlední řadě i na základě radikalizace chilského 

politického života v 60. a 70. letech 20. století přibývalo amerických 

historiků, kteří se začali zajímat o problematiku, zejména o příčiny 

pádu ledkového průmyslu a jeho následky v politickoekonomické 

rovině. Mezi nimi JSou za nejvýznamnější považováni Michael 

Monteón, Thomas O'Brien a Lawrence Stickell. Přijížděli na 

přelomu 60. a 70. let do Chile a vypracovávali zde své doktorandské 

24 Brownova původní disertační práce byla představena v roce 1954 na Lousianské 
státní univerzitě. Dalšími zmíněnými články jsou "Nitrate Crises, Combinations 
and the Chilean Govemment in the Nitrate Age", Hispanic American Historical 
RevieJll (HAHR), No. 43, 1963. "The chilean nitrate railways controversy", HAHR, 
No. 4, 1958, s. 465-481, "The frustration of Chile's nitrate imperialism", Pacijic 
Historica! Review, No. 32, 1958. 
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práce, z nichž některé pak později vydávali knižně.25 Žádná z nich se 

však nedočkala španělského překladu, snad jako následek kulturní a 

politické izolace, v níž Chile žilo v době vojenské vlády gen. 

Pinocheta. Nicméně staly se v pozdější době významným přínosem 

pro další autory, zejména chilské, neboť nabízely jiný úhel pohledu, 

oproštěný od nacionalistického či ideologického nánosu, k němuž 

často inklinovali dřívější chilští historikové. 

V Chile se v 50. letech minulého století jedním z průkopníků 

obnoveného zájmu o téma těžby a exportu ledku stal historik Hernán 

Ramírez Necochea. Toto téma zpracovával zejména ze sociálního 

hlediska, mapoval počátky dělnického a odborového hnutí v Chile, 

pronikání zahraničního kapitálu do chilské ekonomiky, což 

považoval za zhoubné pro její vyvážený rozvoj v "národním" duchu. 

Tento zájem jej přivedl, stejně jako Blakemora,ke studiu "protipólů" 

- prezidenta J. M. Balmacedy a "ledkového krále" Northa. Jeho 

závěry však jsou od Blakemorových odlišné, současnými chilskými 

historiky považované za marxistické?6 Dalším významným autorem 

25 Monteón, Michael. "The Nitrate Miners and the Origins of the Chilean Left 
1880-1925", doktorandská disertační práce, Harvardská Univerzita, 1974. Monteón 
dále publikoval tyto články: "Cultural Bases ofEconomic Imperialism: the British 
in the Atacama Desert", Journal oj Economic HistOly, No. 35, 1975; "The 
Enganche in the Chilean Nitrate Sector 1880-1930", Latin American Perspectives, 
No. 6, 1979; knihu Chile in the Nitrate Era - the Evolution oj the Economic 
Dependence 1880-1930. University ofWisconsin Press, 1982; Thomas F. O'Brien 
Jr. prezentoval v r. 1976 na Connecticutské univerzitě svou doktorandskou práci 
"British Investors and the Decline of the Chilean Nitrate Entrepreneurs, 1870-
1890", kterou pak vydal knižně pod názvem The Nitrate 1ndustlY and the Chile's 
Crucial Transition 1870-1891. New York, 1982; další O'Brienovy články na téma 
jsou: "Chilean Elites and Foreign Investors: Chilean Nitrate Policy 1880-1882", 
Journal oj Latin American Studies, vol. ll, No. 1, 1979; "The Antofagasta 
Com pany: a Case Study of Peripheral Capitalism", HAHR, vol. 60, No. 1, 1980; 
"Rich beyond the Dream of Avarice: the Guggenheims in Chile", Business HistOly 
Review, No. 63, 1989. A. Lawrence Stickell svou doktorandskou práci pod názvem 
"Migration and Mining: Labor in Nothern Chile in the Nitrate Era 1880-1930" 
prezentoval na Indianské univerzitě v roce 1979. Knižně vydána nebyla. 
26 První Ramírezovo přiblížení k tématu je v knize z roku 1951 La guerra civil de 
1891. Antecedentes economicos. Další jeho knihou je Balmaceda y la 
contrarrevolución de 1891 z roku 1958, znovu vydána v roce 1969 s významnými 
úpravami. Za zmínku rovněž stojí i jeho kniha Historia del imperialismo en Chile 
z r. 1960. 
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je antofagastský historik Oscar Bermúdez Miral, který se zhruba ve 

stejné době pustil vyčerpávajícím způsobem do studia tématu od 

počátků do vypuknutí pacifické války.27 Spíše než o podrobnou 

analýzu konkrétního historického problému se Bermúdez Miral 

pokoušel o zachycení všech hledisek a souvislostí ledkového 

průmyslu, včetně technologických, obchodních, ekonomických, 

pracovních a politických aspektů. Jeho studium se stalo podkladem 

pro další monografie a články v odborných časopisech.28 Dvacet let 

po první Bermúdezově knize vyšla Giž po smrti autora) druhá 

monografie Historia del salitre, podrobně mapující a analyzující 

klíčové období první dekády, kdy se ledkový průmysl nacházel pod 

chilskou politickou správou.29 

Bermúdezovo dílo inspirovalo další studium ledkové 

problematiky z moderních historických výzkumných hledisek. Toto 

studium, které trvá dodnes, dělí chilská historiografie do čtyř 

základních směrů: 

1. vliv dělníků v ledkovém průmyslu na utváření soudobého 

dělnického hnutí 

2. dopad rozmachu ledkového průmyslu na ostatní odvětví 

národní chilské ekonomiky 

3. důsledky prosperity ledkového průmyslu, zejména ve 

vztahu k příčinám pacifické války (1879-1883) a 

občanské války (1891) 

4. charakter a fungování zahraničního obchodu s ledkem. 

27 Bermúdez Miral, Oscar. Historia del salitre, desde sus origenes hasta la guerra 
del Pacifico. Ed. Universidad de Chile. Santiago, 1963. 
28 Nejdůležitějšími jsou: Origenes históricos de Antofagasta, Antofagasta, 1966; El 
salitre de Tarapacá y Antofagasta durante la ocupación milUar chile na. 
Antofagasta, 1966; "EI doctor Nicolás Palacios y la industria de! salitre", Revista 
Chilena de Historia y Geografia , No. 136, 1968; "Estudios de Antonio O'Brien 
sobre Tarapacá", Publicaciones Universidad del Norte, Antofagasta, 1975. 
29 Bermúdez Miral, Oscar. Historia del salUre, desde la guerra del Pacifico hasta 
la guerra civil de 1891. Santiago, 1984. 
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První studie o formování moderní dělnické třídy se shodly na 

jednotném názoru, že zakládající úloha patří právě dělníkům 

z ledkových polí a přístavů provincií Tarapacá a Antofagasta. První 

monografická studie na toto téma se objevila v roce 1973 pod 

názvem "EI desarrol/o se la conciencia proletaria en Chile (el cic/o 

salitrero) " autora Enrique Reyese Navarra. Práce podrobně 

popisovala všechny práce a úkony spojené s těžbou a zpracováním 

ledku, včetně popisu panujících pracovních podmínek. Politická 

situace v Chile po r. 1973 neumožňovala studium rozvoje dělnického 

hnutí, a tak téma bylo na čas odloženo a zkoumáno pouze v zahraničí 

již zmíněnými autory M. Monteónem a L. Stickellem (oba USA). Po 

roce 1980 nastalo mírné uvolnění vnitropolitických poměrů, a tak 

v roce 1981 mohla být na akademické půdě FLACSO-Chile3o 

představena dvoudílná studie historiků Ximeny Cruzat a Eduarda 

Devése o Combinación Mancomunal de Obreros, první organizaci 

zřetelně syndikálního charakteru v Chile, jejíž kolébka se nachází 

v ledkových přístavech. Rok poté historik Julio Pinto podrobil 

analýze první generální stávku na ledkových polích severu. V roce 

1985 historička María Angélica Apey představila svou studii "EI 

trabajo en la industria del salitre 1880-1930" 31, doprovozenou 

příspěvkem francouzského historika Pierre Vayssiere o dělnických 

projevech v regionálním tisku v ledkových provinciích.32 V roce 

1988 publikoval Manuel Fernández svou práci "Proletariado y 

salitre en Chile, 1890-1910" 33 a zhruba ve stejné době vyšlo první 

vydání kroniky o masakru ve škole Santa María de Iquique autora 

30 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, zal. 1957 (www.flacso.c1) 
31 Studie byla publikovaná v Dimensión Histórica de Chile, No. 2, Santiago,1985. 
Článek Julia Pinta ,,1890: Ull ano de crisis en la sociedad del salitre" vyšel v 
časopise Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile v r. 1982. 
32 Vayssiěre, Pierre. Militantisme et messianisme ouvriers au Chili á travers la 
presse de la Pampa Nitriere (J 900-1930). Paris: Caravelle, 1986. 
33 Femández, Manuel C. "Proletariado y salitre en Chile, 1890-1910", Monograjias 
de Nueva Historia, London, 1988. 
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Ed d D ' 'L . t Id" 34 uar a evese s nazvem " os que van a monr e sa u an , 

popisující jednu z nejčernějších stránek chilské novodobé historie. 

Začátkem 90. let, po změně politických poměrů v zemi, 

dochází opět k oživení zájmu o život lidí na ledkových polích v době 

rozkvětu těžby a exportu. Systematicky se tomuto výzkumu začíná 

věnovat Středisko regionálních studií (TaIIer de Estudios Regionales 

- TER) v Iquique, zejména jeho zakladatel Sergio González. V roce 

1991 vydal monografickou studii založenou na ústních pramenech.35 

V systematickém studiu pokračoval v 90. letech i historik Julio Pinto 

VaIIejos a téma vztahů různých sociálních skupin na ledkových 

nalezištích se stalo tématem jeho disertační doktorandské práce.36 

Geografická izolace ledkového průmyslu, spolu s orientací 

téměř výhradně na export suroviny do zahraničí a rovněž převaha 

zahraničního kapitálu způsobily, že v prvních studiích byl tento 

průmysl definován jako "enkláva". Historikové, kteří definovali a 

rozvíjeli tuto teorii, měli za to, že efekt z výnosů ledkového 

průmyslu pro chilskou ekonomiku jako takovou byl prakticky 

nulový. Někteří dokonce docházeli k závěrům, že přínos byl 

negativní, neboť ze země byly odvedeny přebytky, které se mohly 

stát základem národního bohatství. V průběhu 70. let se někteří 

ekonomičtí experti zaměřili na problém z tohoto hlediska, aby 

dokázali, že rozvoj ledkového průmyslu, s ním související 

34 Devés, Eduardo. Los que van a morir te saludan: historia de una masacre. 
Escuela de Santa María de Jquique 1907. Santiago, 1997. . 
35 González Miranda, Sergio. Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el 
ciclo del salitre (primera parte). Iquique, 1991. Další články a studie k tomuto 
tématu lze nalézt v časopise Camanchaca, vydávaném TER od r. 1987. 
36 Disertační doktorandská práce Julia Pinta pod názvem "A desert cradle: State, 
foreign entrepreneurs and workers in Chile's early nitrate age. Tarapacá 1870-
1890" byla předložena na univerzitě v Yale v r. 1991. Další autorovy články z této 
doby jsou: "La cal dera de! desierto: los trabajadores de! guano y los inicios de la 
cuestión social", Proposiciones, No. 19, Centro de Estudios de! Sur, Santiago, 
1990; "La transición laboral en el norte salitrero: la provincia de Tarapacá y los 
orÍgenes de! proletariado en Chile", Historia, No. 25, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago 1990; "EI balmacedismo como mito popular: los 
trabajadores de Tarapacá y la guerra civil de 1891" v "La guerra civil de 1891. 
Cien anos hoy", Santiago 1991. 
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koncentrace pracovní a lidské síly na severu v neobývaných 

oblastech, daly významný impuls k rozmachu dalších odvětví, např. 

zemědělství, chov dobytka, řemeslná výroba, bankovnictví, rozvoj 

železnic, telegrafu atd. 

Nejznámějšími pracemi této linie jsou studie historiků Oscara 

Munoze (Estado e industrialización en el ciclo de expansión del 

salitre), Carmen Cariolové spolu s Osvaldem Sunkelem (Expansión 

salitrera y transformaciones socioeconómicas en Chile).37 V pracích 

těchto autorů je teorie "ledkové enklávy" vážně zpochybněna a stává 

se tématem dalších odborných diskusí. 

Na debatu a pochybnosti iniciované Munozem a dvojicí 

Cariolová-Sunkel reagoval Manuel Fernández, který ve svém článku 

"EI enclave salitrero y la economía chilena 1880-1914", obhajoval 

teorii "ledkové enklávy". V roce 1991 kniha spoluautorů Julia Pinta 

a Luise Ortegy Expansión minera y desarrollo industrial: un caso de 

crecimiento asociado (Chile 1850-1914) rozpracovává teorii 

propojeného a vzájemně souvisejícího rozvoje těžebního průmyslu, 

který významně stimuloval rozvoj vnitřního obchodu, stejně tak, jako 

dalších oblastí. Kniha přináší ucelený obraz nejen ledkového 

těžebního průmyslu v 19. století, ale dává do souvislostí i těžbu mědi 

a stříbra, která se rozvíjela již před pacifickou válkůu.38 

Dalším zajímavým úhlem pohledu, který vzbuzoval zájem 

historiků, byl vliv rozvoje ledkového průmyslu na politická 

rozhodnutí, a to zejména v obdobích krize. Zvláště podrobně byly 

diskutovány dopady, které měl zájem o kontrolu tohoto bohatství na 

vznik pacifické války. Podle názoru chilské historiografie je zejména 

37 Tato studie se rovněž objevila v knize obou autorů Un siglo de historia 
económica de Chile. 1830-1930. Madrid, 1982. Oscar Mufioz, "Estado e 
industrialización en el cicIo de expansión del salitre", Estudios Cieplán, No. 6, 
1977; Carmen Cariola a Osvaldo Sunkel, "Expansión salitrera y transformaciones 
socioeconómicas en Chile", CLACSO, 1976 
38 Práce Manuela Femándeze byla publikována v odborném periodiku Nueva 
Historia, No. 3, 1981, London; kniha Julia Pinta a Luise Ortegy byla vydána v r. 
1991 na Universidad de Santiago de Chile. 
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mezi peruánskými a bolívijskými historiky široce rozšířen názor, že 

tehdejší chilská vláda rozpoutala pacifickou válku právě s úmyslem 

zmocnit se plné kontroly nad ledkovými nalezišti.39 V Chile bylo 

téma vztahu mezi ekonomickými zájmy a příčinami pacifické války 

rozpracováno zejména autory Johnem Mayo a Luisem Ortegou,40 

zatímco Manuel Ravest Mora se ve svých pracích spíše přikláněl 

k názoru, že tehdejší propojení ekonomických a politických zájmů 

bylo minimální.41 A konečně je nutno uvést i velmi cennou disertační 

doktorandskou práci Juana Alfonse Brava, který vyčerpávajícím 

způsobem analyzoval za použití dosud nezkoumaných peruánských 

pramenů téma vyvlastňování ledkových nalezišť peruánskou vládou 

v období před pacifickou válkou. Podle některých historiků právě 

vyvlastňování významným způsobem posílilo válečnické nálady, 

které přispěly k vypuknutí pacifické války v r. 1879.42 

Téměř stejné pozornosti badatelů jako téma předcházející se 

těšilo i téma vlivu ledkových ekonomických zájmů na politiku 

prezidenta Balmacedy a příčiny občanské války v r. 1891. 

Nejznámější debatu na toto téma vedli autoři Hernán Ramírez 

Necochea a Harold Blakemore v již zmíněných dílech. Ramírez 

Necochea zastával názor, že britské ekonomické zájmy měly zcela 

rozhodující vliv ve vytváření opozice k Balmacedově vládě, zatímco 

Blakemore tuto tezi příčin občanské války zpochybňoval. Do diskuse 

se vmísil americký historik Thomas O'Brien svou studií" The nitrate 

industry and Chile's crucial transition 1870-1891 ", v níž nabídl 

39 Příkladem této teze je studie bolívijského historika Roberta Querejazú Calvo 
Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacíjico. La Paz, Cochabamba, 
1979. 
40 Mayo, John. "La compafiía de salitre de Antofagasta y la guerra del Pacífico", 
Historia, No. 14, 1979; Luis Ortega, "Los empresarios, la política y los orígenes de 
la guerra del Pacífico", Contribuciones FLACSO, No. 24, 1984. 
41 Ravest Mora, Manuel. La Compafíía Salitrera y la ocupación de Antofagasta, 
1878-1879. Santiago, 1983. 
42 Bravo, Juan Alfonso. "The peruvian expropriation of the Tarapacá nitrate 
industry", doktorandská disertační práce, McGill University, Montreal, 1990. 

14 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

jinou alternativu: byla to vládnoucí vrstva chilské společnosti, která 

s nelibostí sledovala růst veřejného sektoru a rozpoutala vnitřní 

nespokojenost ve společnosti. Ve svém důsledku to tedy nebyl 

"imperialistický zahraniční kapitál", který urychlil vznik konfliktu, 

ale snaha určité části chilské společnosti zajistit si přístup k výnosům 

z ledkového bohatství. A tak, i když se úhel různých analýz měnil, 

OrBrienova teze našla svůj odraz v dalších pracích a ledkovému 

bohatství tak byla přisouzena rozhodující role v pádu prezidenta 

Balmacedy. V každém případě odborná debata není uzavřena a 

vyvolává živý zájem chilských historiků.43 

S výjimkou prací, které se věnují dělnické třídě v ledkovém 

průmyslu, téměř všechny se situují do období, které kulminuje v r. 

1891 občanskou válkou. Následuj ící dekády nejsou příliš podrobně 

zpracovány, existují pouze ojedinělé, méně známé studie. Obchod 

s ledkem v prvních desetiletích 20. století se stal tématem 

doktorandské práce Manuela Fernándeze s názvem" The decline oj 

british influence in the chilean economy, 1895-1914" (University of 

Glasgow, 1978). Další doktorandská práce předložená ve Velké 

Británii byla od Juana Ricm'da Couyoumdjiana a nesla název Anglo

chilean commercial relations during the jirst world war and its 

aftermath, 1914-1920 (University of London, 1975) a byla později 

vydaná i ve španělštině,44 Pro období bezprostředně předcházející je 

k dispozici studie Enrique Reyese EI mercado mundial del salitre 

chileno y el problema de la especulación: 1889-1913, který se 

k tématu vrátil monografií Alejandro Bertrand y algunos de los 

43 Diskuse o politických souvislostech v průběhu ledkového století byla 
uspořádána Haroldem Blakemorem do dvou monografických studií z roku 1979: 
Frustrated Nationalism? Chile and Nitrates, 1870-1895. Ve španělském překladu 
vyšly pod názvem Dos estudios sobre salitre y politica en Chile (1870-1895), 
Santiago: Ed. Universidad de Santiago de Chile, 1991. Další prací na toto téma je 
kniha Marcose Garcíi de la Huerta s názvem Chile 1891, la gran crisis y su 
historiografia. Universidad de Chile, Santiago, 1981. 
44 Couyoumdjian, Juan Ricardo. Chile y Gran Bretafia durante la primera guerra 
mundial y posguerra, 1914-1921. Santiago: Ed. Andrés Bello, 1986. 
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principales problemas de la industria salitrera en su paso al siglo 

.xx, kde je zachycen vývoj techniky těžby a zpracování ledku.45 

Pronikání amerického kapitálu do ledkového průmyslu v jeho 

posledním desetiletí je tématem článku Thomase O'Briena "Rich 

beyond the dreams of avarice: the Guggenheims in Chile". 

Skupina historiků z Universidad de Antofagasta pod vedením 

Juana Panadése a Juana F. Recabarrena jsou autory několika studií o 

období, kdy se tato provincie stala nejdůležitějším producentem 

ledku v posledních desetiletích jeho rozmachu.46 

I přes několik málo uvedených studií je zřejmé, že počátek 

20. století představuje předěl, jehož překonání zůstává velkým 

úkolem chilské historiografie. 

Základním cílem předkládané práce je ukázat chilský ledek 

ve všech souvislostech jeho existence. Původně málo významné 

hnojivo se postupem času stalo politickým, ekonomickým a 

sociálním faktorem. Ledek byl předmětem burzovních spekulací. 

DUležitou roli hrály zahraniční zájmy, zejména britské a americké. 

Chilské vlády v průběhu ledkového století přešly od zcela liberální 

politiky až k zavedení monopolu státu na prodej ledku a jódu ve 30. 

letech 20. století. Ledek změnil tvář Chile v mnoha směrech. 

Financoval značnou část státního rozpočtu po dobu nejméně 50 let. 

Jeho naleziště přispěla rozhodující měrou ke vzniku válečného 

konfliktu, v němž si Chilané upevnili sebevědomí vůči svým 

sousedům a zjednali si respekt (mnohdy i nenávist). Území Chile se 

45 První článek se objevil v periodiku Nueva Historia, No. 15-16, 1985, London; 
druhý v časopise Camanchaca, No. 12-13, 1990, Iquique. 
46 Recabarren Juan Floreal, Obilinovich Antonio a Panadés Juan. Col oso, una 
aventura histórica, Antofagasta, 1983; Juan Panadés a Antonio Obilinovich, 
Pampa Unión: un pueblo entre mito y realidad, Antofagasta, 1988; Juan Panadés, 
Antonio Obilinovich a Ottorino OvaIle, "Salitre y ferrocarril, un esfuerzo 
cristalizado: Aguas Blancas, 1892-1912", Mundo Minero, Chile, Sig[os XIX y XX, 
Universidad de Santiago de Chile, 1991. O'Brienův článek byl publikován 
v časopise Business History Review, No. 63, 1989. 
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anexí peruánských a bolívijských území zvětšilo minimálně o 1/3. 

Následkem ledkového bohatství se Chile zbavilo nálepky chudé a 

zaostalé provincie peruánského místokrálovství. Ledek nastartoval 

nejen zahraniční investice, průmyslovou revoluci, ale i společenský 

pohyb a formování dělnického hnutí, vznik dělnických stran a 

odborových hnutí v Chile. Ledek stál u zrodu moderní důlní a 

těžební činnosti v oblasti severního Chile. 

Chilský ledek hrál významnou úlohu v zahraniční politice 

velmocí - Velké Británie, Německa, USA a dalších zemí. Stal se 

kromě zemědělského hnojiva, které zachránilo Evropu od 

hladomorů, i strategickou surovinou pro výrobu výbušnin. Chilský 

ledek od I. světové války vedl nerovný boj s německým umělým 

nitrátem, ale nejvíce utrpěl pádem cen a zhroucením exportů při 

velké hospodářské krizi v letech 1929-1930. Z této rány se již 

nevzpamatoval, i když jeho těžba v menším měřítku běžela ještě do 

60. let 20. století a ve třech zpracovatelnách běží dodnes. 

Chilský ledek sehrál svou roli i ve vzájemných chilsko

československých obchodních vztazích v období mezi I. a II. 

světovou válkou. 

Tadeáš Haenke a první ledkové krůčky 

Když byl v peruánských novinách Minerva Peruana dne 15. 

června 1809 publikován krátký článek s názvem "Descubrimiento 

importante", předznamenalo to 'počátek jedné velké kapitoly 

v dějinách Peru, Bolívie a Chile. Tímto důležitým objevem bylo 

třicet kubických mil nitrátové horniny na pobřeží provincie Tarapacá 

v Intendantuře Arequipa. 

Účast vynikajícího přírodovědce a botanika Tadeáše 

Haenkeho v samých počátcích ledkového průmyslu je nesporná, 

třebaže mnoho autorů se o ní nezmiňuje. Není v obecném povědomí 

ani chilských historiků, kteří se jinak ledkovému průmyslu věnovali 
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poměrně intenzivně. Žádný z nich mu však nepřisoudil výrazně 

průlomovou roli. Bermúdez Miral uznává, že Haenke byl jedním 

z prvních, kdo dokázal vyrobit louhováním caliche (ledkové horniny) 

dusičnan sodný a dusičnan draselný - surovinu pro výrobu střelného 

prachu. Rovněž uvádí, že stál u zrodu výroby zvané Paradas, první 

získávání čistého ledku louhováním a následnou krystalizací. 

Tadeáš Haenke, rodák z Chřibské, byl již ve svém poměrně 

mladém věku uznávaným botanikem a přírodovědcem. Na pražské 

univerzitě absolvoval studia matematiky, astronomie, fyziky a 

botaniky. V intenzivním studiu pokračoval i ve Vídni. Díky svým 

kontaktům a renomé se ve svých 28 letech dostal do vědecké 

expedice, kterou v letech 1789-1794 vedl italský námořní kapitán ve 

službách španělské koruny Alejandro Malaspina. Haenkeho cesta do 

Nového světa však byla na začátku zkomplikována administrativními 

průtahy, které způsobily, že výprava odcestovala z Cádizu bez něj. 

Měl však štěstí, nalodil se na obchodní loď plující do Buenos Aires, 

odkud pokračoval argentinskou pampou přes Andy až do Santiaga de 

Chile, kam dorazil v dubnu 1790. Zde se konečně připojil k expedici, 

aby se věnoval botanické a přírodovědné práci v údolí řeky 

Mapocho, v Coquimbu a navštívil rovněž rtuťové doly v Punitaqui. 

Poté s výpravou odplul do Peru, pokračoval do Mexika a Kalifornie. 

Na Filipínách se intenzivně věnoval přírodovědné práci a sběru 

materiálu botanického i zoologického charakteru. Pěšky prošel 

všechny ostrovy filipínského souostrovÍ. Do Chile se vrátil v roce 

1794 a odtud se vydal do Bolívie a Peru. Navštívil Potosí, La Paz, 

Santa Cruz de la Sierra, Puno, Arequipu i Cusco. V obtížných 

klimatických podmínkách se vším nadšením pokračoval ve svých 

přírodovědných výzkumech a sběru materiálu. Haenke až do své 

smrti v roce 1816 žil na své haciendě poblíž Cochabamby a do 

Evropy se již nevrátil, částečně i z obav, aby jej nestihl podobný 

osud jako kapitána Malaspinu, který byl po návratu ze zámoří 
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obviněn z velezrady a uvězněn. Ze španělského vězení ho osvobodily 

až napoleonské oddíly. 

Z významné a rozsáhlé Haenkeho přírodovědecké práce nás 

na tomto místě bude zajímat pouze její část týkající se zpracování 

ledkové rudy. Haenke dal své znalosti a dovednosti v přípravě 

střelného prachu do služeb peruánského místokrále Abascala již 

v roce 1806, když Angličané zaútočili na Buenos Aires. O využití 

caliche v zemědělství věděli už .staří Inkové a Haenke jej běžně 

používal ke svým botanickým účelům. Pravděpodobně začátkem 

roku 1809 Haenkeho navštívili dva peruánští podnikatelé - Matías de 

la Fuente a Sebastián de U garrisa, aby od něho získali návod na 

přeměnu dusičnanu sodného v draselný. Oba podnikatelé, kteří vážili 

strastiplnou cestu na vzdálenou Haenkeho haciendu v Horním Peru, 

se díky návodu, který jim poskytl, stali prvními pionýry ledkového 

průmyslu v provincii Tarapacá. 

Haenkeho práce získala postupně takového věhlasu, že 

upoutala pozornost buenosaireského místokrále Cisnerose, který 

v lednu 1810 nařídil intendentovi Cochabamby, aby zajistil 

Haenkeho návrat do Evropy z důvodu "neoprávněného pobírání platu 

z královské pokladny". Haenke byl donucen vypracovat svou 

podrobnou obhajobu, kde mj. představil i svou práci pro peruánský 

erár, která spočívala ve vyškolování důstojníků armády ve výrobě 

střelného prachu z horniny, která se nachází v provincii Tarapacá. 

Zdá se, že tento aspekt sehrál rozhodující roli v tom, že místokrál 

Cisneros netrval dále na tom, aby se přírodovědec vrátil zpět do 

Evropy. 

Poprvé se zmínka o Haenkeho pokusech s ledkem objevila 

v peruánském deníku Minerva Peruana 15. července 1809. Článek 

uváděl, že uvedenému přírodovědci se podařilo změnit krystalickou 

mřížku nitrátu z kubické na prismatickou, což v praXI znamenalo 

přeměnu nitrátu sodíku v nitrát draslíku. Další pozornost 
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peruánských médií si Haenke vysloužil koncem roku 1811, a to 

v době, kdy oba zmínění peruánští podnikatelé začínali investovat do 

ledku, který se stával, vzhledem k situaci v Evropě, lukrativní 

surovinou. Haenkeho zmiňují autoři jako např. Kaempffer, Semper y 

Michels, Belisario Díaz Ossa a další. Někteří jej označují jako "otce 

ledku", což chilští historikové jako Bermúdez Miral považují za 

poněkud nadnesené. Nepochybné však je, že posunul využití ledku 

nikoliv jako hnojiva, to bylo známo již dávno, ale zejména směrem. 

k výrobě kvalitního střelného prachu. 

Již zmínění obchodníci Sebastián de U garrisa a Matías de la 

Fuente zorganizovali první zásilku peruánského nitrátu do Španělska 

v roce 1811. Byla doplněna i menším množstvím střelného prachu, 

který z něj byl na zkoušku vyroben v limské továrně. Vynikající 

kvalita takto vyrobeného střelného prachu, který mohl být použit i 

v malých ručních zbraních, měla za následek stavbu další továrny 

v Limě, jejíž kapacita byla 20 quintálů47 denně. V období let 1810 až 

1812 vyrostlo v oblasti Negreiros, Pampa Negra a Zapiga již sedm 

výroben (oficinas), které zpracovávaly nitráty zatím primitivním 

systémem Paradas. Do počátku roku 1813 bylo z Tarapacá 

vyexpedováno do peruánského přístavu Callao přes 22 tisíc quintálů 

ledku. O ledkových nalezištích v samotné nehostinné a neobydlené 

poušti Atacama neměl zatím nikdo tušení.48 

Na chilském území se na konci XVIII. století vědělo o 

omezených nalezištích ledku v oblasti Coquimba. V koloniální době 

bylo Chile zásobováno střelným prachem z Peru, v malém množství 

jej vyráběli jesuité v Santiagu. Po jejich vyhnání z Nového světa sice 

výroba poklesla a zdražila, ale malá výrobna se zachovala v Santiagu 

a další vznikla v Concepciónu. Byla to opět zásluha dvou již 

47 1 quintál (španělský) = 46 kg (Hemández C.,R. Op. cit., s. 174.) 
48 Bermúdez Miral, Oscar. Historia de! saIitre desde sus orígenes hasta la Guen·a 
del Pacífico. Santiago: Ed. Universidad de Chile, 1963, s. 60-65. 
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zmíněných peruánských podnikatelů - La Fuente a Ugarrisy, kteří 

založili továrnu na střelný prach právě nedaleko Concepciónu, 

v Talcahuanu. Vysoké ceny peruánského caliche však znemožňovaly 

výraznější rozvoj tohoto průmyslového odvětví v Chile.49 

V počátcích hnutí za nezávislost Chile (1811-1812) byl 

zastaven dovoz peruánského ledku do Chile, neboť peruánský 

místokrál Abascal logicky nehodlal podporovat povstalecké nálady 

proti španělské koruně. Tento fakt urychlil průzkumy severních částí, 

kde se předpokládala existence ledkových nalezišť. I přes zákaz 

dovozu peruánské suroviny dokázala dvojice Ugarrisa-La Fuente 

dokončit výrobnu kvalitního střelného prachu v Talcahuanu, kde dále 

vybudovali výrobnu mýdla, rozsáhlé sklady a přístavní zařízenÍ. 

Z Peru dováželi další suroviny a disponovali vlastní lodní dopravou. 

V průběhu roku 1813 již prachárna běžela na plno a vyráběla 

měsíčně přibližně 500 quintálů kvalitního střelného prachu. 

V následujících měsících však osvobozenecký generál Carrera 

zaútočil při postupu na Concepción i na továrnu v Talcahuanu, která 

byla útokem téměř zničena. Zásoby surovin, potravin, zbraní a 

prachu byly cennou kořistí. Čtyři lodě byly zničeny. V bojích padl i 

royalista Matías de la Fuente, jeden z prvních průkopníků ledkového 

průmyslu. 

Války za nezávislost (nejen) Peru a Chile přinesly, kromě 

osvobození ze španělské nadvlády, zmatky a chaos. Staré struktury 

byly narušeny a nové ještě neexistovaly. To se odrazilo i v ledkovém 

průmyslu a zejména ve výrobě střelného prachu. Po skončení válek 

prudce poklesla poptávka po něm a s ní i cena. Limská továrna na 

střelný prach, kterou spravovala rodina Juana Miguela Castafiedy, 

přestala odebírat velké množství caliche, a tak dělníci v Tarapacá 

49 Bennúdez Miral uvádí, že za dva a půl roku byly vyrobeny pouze dva quintály 
prvotřídního střelného prachu a 164 quintálů černého prachu použitelného pouze 
v hornictví. Příležitostně se do Santiaga dovážela surovina k výrobě střelného 
prachu i z Argentiny - ta však byla velmi nekvalitní. (s. 71 op. cit.) 
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opouštěli hromadně nově vzniklé výrobny a hledali uplatnění jinde. 

Dříve vzácný vzorec na přeměnu nitrátu sodného v draselný dočasně 

ztratil svou důležitost a využití měl pouze nitrát sodný jako 

zemědělské hnojivo. Jemu však v této době úspěšně konkurovalo 

guáno, jehož těžba nebyla tak nákladná a zásoby zatím značné. A 

v této první ledkové krizi, v letech 1820-1825, vznikla myšlenka na 

export ledku do Anglie. 

Počátek " století ledku" a jeho exportu do Evropy 

První zásilky ledku, které stály za zaznamenání, byly 

z Tarapacá do Evropy a i do USA odeslány v polovině roku 1830. 

Většina vývozu směřovala do Francie, Itálie a Skotska. Ve Skotsku 

fungovala od roku 1825 Obchodní společnost Aikman, která se 

specializovala na obchod s Austrálií a Jižní Amerikou využívajíc 

otevření obchodních možností s nově vzniklými nezávislými 

republikami po pádu španělské koloniální nadvlády.50 Do Německa 

pronikl peruánský ledek právě z Anglie. Avšak v Evropě mu silně 

konkuroval ledek exportovaný z Indie (Bengálska), který byl 

kvalitnější. Peruánští producenti tak byli nuceni zkvalitnit výrobu a 

rafinaci, aby mohli bengálskému ledku na evropských trzích 

konkurovat. Zvyšující se poptávka rovněž iniciovala hledání dalších 

nalezišť. Na konci dekády 1840 se export ledku z Tarapacá dostal na 

50 tis. tun ročně. Zvyšující se spotřeba německých odběratelů vedla 

k tomu, že v této době ukončovali spolupráci se společností Aikman 

a navazovali přímé kontakty s peruánskými producenty. 

50 Bennúdez Miral se zmiňuje o kuriózních počátcích dovozu, když v roce 1830 
kapitánovi skotské obchodní flotily bylo v přístavu Iquique nabídnuto několik 
pytlů ledku jako doplnění zátěže. V Liverpoolu však vedení přístavu odmítlo 
náklad propustit s argumentem, že se jedná o výbušninu. Nezbylo, než ledek hodit 
do moře, ale 10 pytlů si kapitán na doporučení svého přítele-chemika ponechal 
jako hnojivo. V dalších letech už obchodník Aikman zvyšoval každoročně své 
dovozy do Anglie, která tak spotřebovala 60 % všech dovozů ledku z Tarapacá do 
Evropy. 
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Iquique, jeden z nejdůležitějších budoucích ledkových 

přístavů, čítající v době návštěvy Ch. Darwina v roce 1830, jen 

několik primitivních obydlí a malý přístav, zaznamenal bouřlivý 

rozvoj právě po roce 1830. Avšak rodiny, vlastnící výrobny ledku, 

např. Loayza či La Fuente, dávali přednost životu v Arequipě. 

V Iquique nebyly k dispozici zdroje sladké vody, která se musela 

dovážet z Pisaguy. Obyvatelstvo tvořili téměř výhradně černoši a 

Changové živící se rybolovem a příležitostnou prací v přístavu -

nalod'ováním nákladů minerálů a guána. První zmínka o celnici 

v Iquique je z roku 1811.51 Na začátku rozmachu Iquique stáli 

pokračovatelé - rodiny již zmiňované dvojice Ugarrisa-La Fuente, 

kteří kolem roku 1815 zahájili stavbu skladů a moderního přístavu. 

Kolem roku 1840 bylo Iquique místo rybářské vesnice ledkovým 

obchodním střediskem, a v roce 1855 bylo vládou deklarováno 

největším přístavem. Tíživý problém sladké vody částečně řešila 

instalace zařízení na její výrobu z mořské vody, o což se v letech 

1840 - 1849 zasloužil Francouz Bernard Digoy. 

V roce 1831 byly otevřeny další ledkové přístavy - Pisagua a 

Mejillones. Podle Darwina byl růst tak veliký, že v průběhu pěti let 

počet obyvatelstva vzrostl z několika stovek na tisíc. Všechny tyto 

přístavy byly zásobovány vším potřebným z Valparaísa. 

Po roce 1830 se rozpoutala doslova ledková horečka, kdy do 

Tarapacá začali proudit hledači ledku rozličných národností: 

Peruánci, Chilané, Irové, POliugalci, Francouzi. Byly zakládány 

výrobny, které se rozrůstaly podle bohatosti naleziště. 

V této době byla produkce ledku ještě relativně laciná a 

nevyžadovala výrazné investice. Levná byla zejména pracovní síla, 

neboť největší dřina ležela na bedrech nádeníků, jejichž odměna za 

práci byla skutečně mizivá. Naopak doprava ledku z výroben do 

SI Citováno podle Bermúdeze Mirala. 
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přístavu byla tím faktorem, který jeho cenu značně zvyšoval. 

Peruánská vláda od počátku chápala důležitost a přínos tohoto 

nového odvětví, a proto již v roce 1830 nechala bez poplatků dovoz 

veškerého nářadí a nástrojů potřebných k těžbě a práci v pampě. 

Obchodní transakce souvisej ící s exportem do Evropy se 

uskutečňovaly v CalIau, po roce 1835 jej začalo vytlačovat 

Valparaíso. Vobdobí 1832-35 se rovněž zkomplikovaly obchodní 

vZtahy mezi Peru a Chile právě v důsledku soupeření CalIaa a 

Valparaísa. Hrozící konflikt částečně vyřešila smlouva uzavřená na 

šest let, která sice přiznávala přístavu CaIIao hlavní práva na export 

ledku z Tarapacá, v praxi však, jak se ukázalo v následujících letech, 

rostoucí převahu Valparaísa nezastavila. 

Kolem roku 1840 byly objeveny velké zásoby guána na 

ostrovech La Chincha (Peru). Angličtí obchodníci zastoupení 

obchodním domem Miers Bland a spol. se zasloužili o uvedení na 

anglický a evropský trh. Tato surovina velmi brzy získala pověst 

kvalitního hnojiva. Mezi lety 1840-49 se z Peru do Anglie a dalších 

evropských zemí vyvezlo více než 513 tis. tun guána.52 

Konsolidace chilského nezávislého státu a úloha Diega 

Portalese 

V 19. století se Chile, zřejmě jediné ze všech 

latinskoamerických zemí bývalého španělského koloniálního 

impéria, těšilo ojedinělé pověsti právě z důvodu institucionálního 

pořádku a relativnímu vnitřnímu klidu. Bezprostředně po získání 

nezávislosti však byla země zmítaná zmatky, násilím a rozpadem 

koloniálních administrativních struktur, stejně jako ostatní mladé 

republiky na kontinentě. V těchto turbulentních dobách bojoval 

každý s každým - konzervativci s liberály, centralisté s federalisty a 

52 Bermúdez Miral, O. Op.cit., s. 119. 

24 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

místní malí i velcí caudillové mezi sebou. Mezníkem se stal střet u 

Lircay v roce 1830, kde konzervativci zvaní "pelucones" porazili 

liberální vojsko a mohl tak být nastolen režim konzervativního 

střihu. Začala tím nová éra v historii mladé chilské republiky, jež je 

charakterizována zejména působením Diega Portalese, osvíceného 

diktátora53
, jemuž se podařilo nastolit takový ústavní systém, který 

přetrval více než půl století. V tomto období je Chile nazýváno 

zahraničními historiky "modelovou republikou Latinské Ameriky". 

Nicméně vize jednoho muže by určitě nebyla dostatečným motorem 

změn, pokud by neexistovaly příznivé geografické a sociální 

podmínky pro její uskutečnění. Za pomoci poměrně represivní 

politiky rozdrtil militarismus a naučil armádu respektovat civilní 

výkonnou moc. Rovněž potlačil vliv místních caudillů, kteří, vedle 

ekonomické síly, disponovali rovněž nemalou vojenskou silou svých 

soukromých armád. Největším Portalesovým odkazem je ústava 

z roku 1833, která zavedla prezidentský systém vlády, respektující 

přesně ekonomické a kulturní podmínky tehdejší společnosti. 

Omezila volební právo na gramotné a movité občany a rovněž 

formulovala pasáže, které byly aplikovatelné na všechny: rovnost 

před zákonem, právo zastávat veřejné funkce, petiční právo, svoboda 

tisku.54 Ústava zavedla dvoukomorový legislativní systém a zejména 

zakotvila obrovské pravomoci výkonné moci, tj. prezidenta. Volen 

měl být napět let, s možností okamžitého znovuzvolení, čímž bylo 

prakticky odstartováno období desetiletých prezidentských mandátů. 

Jeho autorita byla obrovská. Kontroloval centrální i lokální soudy, 

byl vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenoval a odvolával o své 

53 Literatura na toto téma je rozsáhlá. Např. kniha Simona Colliera 1deas and 
Politics oj Chilean 1ndependence (Cambridge University Press, 1967) nabízí 
podrobný rozbor osobnosti Diega Portalese a charakteristiku jeho doby. 
54 Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 
1833. Santiago, 1833. Články 1-12. [online]. [cit. 2006-12-27]. Dostupné z: 
<http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_complexlO.1393.SCID%253D 10717%252 
6ISID%253D417%2526JNID%253DI2,00.html> 
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vůli ministry (v roce 1833 byli tři, později se jejich počet rozšířil na 

šest), uděloval rady a doporučení církevním autoritám. Intendanti a 

guvernéři byli jeho přímými reprezentanty. Prezident měl navíc 

k dispozici Státní radu, která byla jeho poradním orgánem a jejíž 

členy si vybíral on sám.55 Nejvyšší soudní instancí byl Nejvyšší 

soudní tribunál, jehož členy jmenoval prezident na doporučení Státní 

rady.56 Zvláštností bylo zavedení tzv. Konzervativní komise, která 

byla tvořena sedmi senátory. Suplovala práci Senátu během 

parlamentních prázdnin. Tato chilská ústava, svým pojetím téměř 

monarchistického typu, byla založena na osobní moci prezidenta, 

kterou podpořila bohatá oligarchie, schopná garantovat ji v případě, 

že žádná ze skupin nebude protěžována. Vojenská moc byla omezena 

na vojenské záležitosti. Prvním prezidentem zvoleným (nebo spíše 

samotným Portalesem prosazený) podle této ústavy se stal jeho 

chráněnec generál Joaquín Prieto. Ačkoliv jeho výjimečné 

pravomOCI vyvolávaly spory a protesty liberálů, centrální vláda 

nebyla nikdy zpochybněna. Autokratický způsob vlády uchránil zemi 

od vnitřního chaosu, který byl tak charakteristický pro mnohé země 

kontinentu. 

Liberální opozice, poražená v roce 1830, začala pomalu sbírat 

síly a v průběhu dekády 1840 začala prosazovat reformy vedoucí 

k oslabení autoritářské výkonné moci prezidenta, zejména v oblasti 

volebního práva. Ústava dávala prezidentovi obrovské pravomoci, 

takže mohl zcela regulovat či přímo manipulovat volební proces 

takovým způsobem, aby v obou komorách ústavodárného 

shromáždění zajistil potřebný počet hlasů pro svou stranu. Tato praxe 

vedla k nechutným manipulacím a nevídaným praktikám jako 

zastrašování, věznění, úplatky a falšování výsledků. Liberálové se 

však ve volbách roku 1850 neprosadili, třebaže k propagaci svých 

55 Tamtéž, články 59-107, 115-12l. 
56 Tamtéž, články 108-114. 

26 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

myšlenek používali nově založenou Společnost rovnosti. V roce 

1857 došlo následkem vnitrostranických sporů k rozštěpení 

Konzervativní strany - jablkem sváru byl vztah státu a církve. Tento 

rozkol byl šancí pro jejího rivala na politické scéně, Liberální stranu, 

která ovšem procházela podobným vývojem, i když její rozpolcení 

nebylo tak jasně zřetelné. Krize těchto dvou politických stran měla 

však ve skutečnosti za následek uvolnění autoritářského systému, což 

znamenalo větší možnosti při tvorbě aliancí mezi různými 

skupinami. 

Portalesovský autokratický systém se v ryzí podobě udržel až 

do roku 1861, kdy jej vystřídal liberální model, trvající pak 

následujících 30 let. Nicméně Portalesova ústava z r. 1833 byla 

v platnosti (s dodatky) i po celé liberální období, a vlastně s malými 

obměnami až do roku 1925. 

Během vlády Federica Errázurize Zafiartu (1871-1976) byl 

autokratický charakter ústavy modifikován. Reformy měly za cíl 

nastolit větší kontrolu Kongresu nad jednáním prezidenta a zejména 

zrušily možnost okamžitého znovuzvolení, čímž v roce 1871 

skončila éra desetiletých prezidentských mandátů. Reforma z roku 

1874 umožnila citelně oslabit vliv prezidenta na Kongres.57 

Neuskutečnila se však taková reforma, která by eliminovala vliv 

prezidenta na volební proces nebo která by jej zprůhlednila a zbavila 

nekalých praktik. 

Projekt peruánsko-bolívijské konfederace 

Zmatky, banditismus a nestabilita po válkách za nezávislost 

se nevyhnu ly ani oblasti Peru a Bolívie. I zde vládli caudillové, kteří 

57 Constitución política de la República de Chile de 25 de mayo de 1833 con las 
reformas efectuadas hasta el 10 de agosto de 1888. Santiago, 1888. Článek 52. 
[online]. [cit. 2006-12-27]. Dostupné z: 
<http://www.historia.uchile.c1/CDA/fh_complex/O.1393.SCID%253D 1 0717%252 
6ISID%253D417%2526JNID%253DI2,00.html> 
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ovládali celé regiony a disponovali nejen vojenskou a ekonomickou 

silou, ale i nemalými politickými ambicemi. Cítili se povoláni hrát 

rozhodující role v nově vznikajícím státě, a tak osvobozenecké a 

demokratizační snahy nezřídka narážely na protichůdné lokální 

zájmy a zaslepený nacionalismus. Hluboká ekonomická krize byla 

vyvolaná především zastavením produkce stříbra a dalších drahých 

kovů v průběhu válek, devastace zemědělské výroby, která trpěla 

nedostatkem dělníků, a stálým zadlužováním především u anglických 

a francouzských bankovních domů. 

ledním z mocných mužů velkých ambic byl i generál Andrés 

de Santa Cruz. Bojoval nejprve za royalistickou stranu až do roku 

1820, aby těsně před španělskou porážkou přešel na stranu 

independistů. Těšil se velké důvěře samotného Bolívara, zároveň byl 

protivníkem dalšího mocného generála Antonia de Sucre, jehož 

sesadil z prezidentského úřadu a sám se v roce 1828 stal bolívijským 

prezidentem. V čele tohoto mladého státu si počínal velmi obratně. 

Bolívar byl sice hnací silou v porážce Španělů a v získání 

nezávislosti, ale následné liberální reformy nestačily na politickou a 

ekonomickou stabilizaci mladých republik. Si1nta Cruz naproti tomu 

zkrotil místní vojenské šéfy, zavedl pořádek do státních financí, 

stabilizoval armádu. Povzbuzen těmito úspěchy v konsolidaci 

bolívijského státu obrátil svou pozornost k Bolívarově utopickému 

snu o vytvoření jednotného iberoamerického státu na 

latinskoamerickém kontinentu. Rozhodl se jej materializovat alespoň 

v menší podobě vytvořením peruánsko-bolívijské konfederace58
. 

58 Sergio VilIalobos ve své knize Chile y Perú: la historia que nos une y nos 
separa, uvádí, že Santa Cruz založil v r. 1829 za účelem vytvoření této 
konfederace zednářskou lóži s názvem Independencia Peruana. Pojmenoval ji 
Aristides jako znak identifikace s řeckým antickým generálem, hrdinným 
bojovníkem s Peršany. Lóže ukládala svým členům bojovat tajně a tiše, každý na 
svém místě, za sjednocení Peru a Bolívie a vytvoření mocného státu. Autor uvádí, 
že dokonce existují náznaky, že konfederace měla v úmyslu anexi Argentiny. 
S lóží spolupracovaly další významné osobnosti politického a ekonomického 
spektra, které z důvodu utajení totožnosti používaly krycí jména jako Coroliano, 
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K založení konfederace využil Santa Cruz okamžik, kdy byl v Limě 

svržen peruánský prezident Luis José de Orbegoso, jemuž nabídl 

pomoc proti Felipe Salaverrymu. Podmínkou pomoci bylo umožnění 

vytvoření vysněné Santa Cruzovy konfederace. Orbegoso jeho návrh 

přijal. Salaverry byl poražen a zastřelen, a Orbegoso se znovu ujal 

vlády v Limě. Peruánsko-bolívijská konfederace byla ustavena 

v únoru 1836 a přetrvala pouze dva roky. Přesto měla svoji vlastní 

ústavu, která stanovila územní i administrativní uspořádání. Měla 

však příliš mnoho nepřátel, jak mezi limskými, tak mezi bolívijskými 

elitami, které se obávali oslabení své ekonomické moci, čerstvě po 

získání nezávislosti nabyté. Největším nepřítelem však bylo Chile, 

kam se uchýlili někdejší protivníci Santa Cruze, zejména jím 

sesazený bývalý a budoucí peruánský prezident Agustin Gamarra.59 

Chile ukončilo existenci peruánsko-bolívijské konfederace 

ozbrojenou intervencí, která vyvrcholila 20. ledna 1839 bitvou u 

Yungay, v níž vstoupil na scénu vítězný generál a budoucí prezident 

Chile Manuel Bulnes. Zatímco Santa Cruz po prohrané válce prchl 

do ekvádorského a posléze francouzského exilu, do peruánského 

prezidentského úřadu opět nastoupil Agustin Gamarra, jemuž ovšem 

nebyla cizí snaha nikoliv o spojenectví s Bolívií, ale přímo o její 

anexi. O dva roky později vyhlásil Bolívii válku a v bitvě u La Pazu 

přišel o život. Další z aktérů, chilský ministr války Diego Portales, se 

chilského triumfu nedožil. Byl zavražděn vlastními vojáky na cestě 

do Valparaísa, čímž se v roce 1837 stal jednou z prvních obětí této 

Ulises, Nabucodonosor, Pachacamac, Cicerón, Camilo, Huáscar Inca, Antenor a 
Washington. Autor toto úsilí nazývá pubertální hrou zralých mužů, která však měla 
krvavé následky v podobě války s Chile. (s. 77.) 
59 Vztah Gamarry a Santa Cruze je příkladem propletených vztahů těchto mocných 
generálů-caudillů a téměř symbolem doby a latinskoamerické reality. Gamarra a 
Santa Cruz byli nejprve spojenci ve válce proti Španělsku, kteří konspirovali proti 
Bolívarovi s cílem vypudit jej z Peru. Když se jim to podařilo, Gamarra Santa 
Cruze odvrhl a stali se znich nepřátelé. Od této chvíle stáli na opačných stranách 
bojiště. (Tamtéž, s. 83.) 
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války. Jeho smrt byla interpretována jako hrdinský čin, který zajistil 

tomuto válečnému tažení všeobecnou podporu Chilanů. 

Ekonomické důvody chilského tažení proti konfederaci šly 

nesporně ruku v ruce s politickými. Jedním z takových důvodů byla 

finanční podpora Santa Cruze expedici Ramóna Freire, který se 

neúspěšně pokusil z peruánského exilu o destabilizaci pozice 

prezidenta Prieta. V neposlední řadě nelze ani zavrhnout domněnku, 

že za zavražděním Portalese byla konspirace Santa Cruze.60 Chile se 

jistě domnívalo, že má v konfederaci silného konkurenta v oblasti 

Pacifiku, který přímo ohrožuje počínající rozkvět chilských přístavů, 

zejména Valparaísa. Nicméně někteří chilští historici považují válku 

proti konfederaci za zbytečnou s odůvodněním, že tato konfederace 

nebyla schopna narušit ani rovnováhu v regionu, ani rostoucí 

chilskou hegemonii.61 

Ekonomická expanze Chile 

Chilská historiografie se brání tvrzení, že Chile vedlo 

pacifickou válku proto, aby se zmocnilo bohatých nalezišť kovů a 

minerálů, které se rozkládaly na peruánském a bolívijském územÍ. 

Tuto formulaci označuje za záměnu příčin a následků. Pokud 

bychom chilskou interpretaci přijali, konstatujme alespoň, že 

výsledky pacifické války byly pro Chile velmi blahodárné. 

Všechny tři země s tehdy pacifickým pobřežím, měly ambice 

stát se pacifickou velmocí, přičemž nejlepší podmínky mělo Chile, 

které bylo první nutnou zastávkou všech lodí plujících tehdy z jihu 

od Hornova mysu. Bolívie za vlády Josého Lamara a Santa Cruze 

rovněž hledala možnosti, jak zvýšit svůj vliv v Pacifiku. Jejím tehdy 

60 VilIalobos R., Sergio. Chile y PerlÍ, la historia que nos une y nos separa, 1535-
1883. Santiago: Ed. Universitaria., 2002, s. 42. 
61 Již zmíněný Sergio ViIIalobos tvrdí, že Portales zbytečně vyvolal válku proti 
fiktivnímu nepříteli, který by se rozpadl dříve či později. Konkurenční obchodní 
vztahy mezi Chile a Peru, datující se z dob peruánského místokrálovství, jsou však 
notoricky známé, stejně jako soupeření o nadvládu v Pacifiku. (Tamtéž, s. 89) 
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nejvýznamnějším přístavem byl Cobija, který již v roce 1825 

představoval jakousi volnou obchodní zónu.62 Během vlády 

prezidentů Sucreho a zejména Santa Cruze, navzdory finančním 

problémům země, byly investovány do rozvoje přístavu Cobija 

obrovské částky. Infrastruktura v podobě administrativního zázemí, 

skladů a obranných staveb vyrostla v relativně krátké době i přes 

nepřízeň přírodních podmínek. Výstavba silnice do Potosí, 

poštovních zastávek, povoznictví, zařízení na získávání vody, to 

všechno byly těžké úkoly, které bylo nezbytné splnit. V roce 1832 

odměnil sám prezident Santa Cruz toto heroické úsilí vyznamenáním 

přístavu zlatou medailí. Chile ovšem pohlíželo na toto úsilí 

s nedůvěrou a obavami. Chilské severní provincie disponovaly 

nalezišti stříbra, přičemž právě v roce 1832 byla objevena velmi 

bohatá a výživná žíla v Chafíarcillo, která nastartovala chilský 

ekonomický růst a zahraniční investice. Následovaly naleziště v Tres 

Puntas a další. K roku 1840 představovala těžba stříbra přibližně 40 

tun, spolu s produkcí Chafíarcilla dosáhla 215 tun ročně. Do začátku 

pacifické války se ustálila na hodnotě kolem 100 tun ročně bez 

započtení dolů v Caracoles, které bylo bolívijským územím, ale 

těžba byla z větší části v rukou chilských podniků. Ještě významnější 

byla těžba mědi, která k roku 1840 představovala 7 tis. tun a 

k začátku pacifické války stoupla na 46 tis. tun! Nejznámějším 

dolem byla Tamaya,jejíž vlastník José Urmeneta, postavil v místě 

celou infrastrukturu: zemědělskou výrobu k zásobování potravinami, 

železnici, přístavy, lodní dopravu atd. Chile se stalo největším 

světovým producentem mědi. Spolu s těžbou kovů se rychle rozvíjel 

metalurgický průmysl, dále např. výroba skla a další odvětví lehkého 

průmyslu. Mezi roky 1849 a 1852 byla postavena první železniční 

62 V říjnu 1831 popsal guvernér Litoralu (nyní Antofagasta), Gaspar Aramayo, 
pacifické ambice Cobiji, jako brzkého konkurenta Valparaísa, který je schopen 
strhnout na sebe veškerý obchod v Pacifiku a zásobit oblast od CaIIaa až po 
Kalifornii. (ViIIalobos R., Sergio. Op. cit., s. 67) 
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spOjnIce mezi městy Caldera a Copiapó, která byla v roce 1863 

rozšířena do Santiaga a odtud do Valparaísa. Zásluhou Američana 

Williama Wheelwrighta bylo zavedeno telegrafní spojení meZI 

Valparaísem a Santiagem v letech 1851-52; do roku 1876 

disponovalo tímto komunikačním prostředkem 48 chilských měst. 

Wheelwright rovněž položil kabel přes Andy, aby spojil Chile 

s Argentinou i s Peru. Zasloužil se rovněž o zavedení parní lodní 

dopravy, čímž se urychlil rozvoj těžby uhlí a jeho vývoz v oblasti 

provincií Arauco a Concepción. Jeho společnost Pacific Steam 

Navigation Company otevřela pravidelné paroplavební linky mezi 

Evropu a tichomořským pobřežím.63 

Rovněž zemědělská výroba zaznamenávala stálý vzestup. 

Export obilí se mezi lety 1850 - 1879 více než ztrojnásobil. Tato 

prosperita se odrazila v investicích do všech hospodářských sektorů. 

V centrálním údolí, nejúrodnější části Chile, se postavilo mnoho 

zavlažovacích zařízení, které pomohly rozšiřovat zemědělskou 

výrobu, začaly se pěstovat nové plodiny i chovat mnohá nová 

hospodářská zvířata. Rozšiřovala se mechanizace zemědělské 

výroby, i když zatím ne v masovém měřítku. Rozmach železnic a 

parních strojů všeho druhu byl značný. 

Kolem roku 1850 bylo nastartováno osídlování jižních 

regionů (Los Lagos, Bíobío) zejména německými osadníky. Vláda 

vytvořila příznivé klima pro soukromé podnikání jak chilských tak 

zahraničních podnikatelů. Od získání nezávislosti si vládnoucí 

představitelé republiky uvědomovali, že je nutno zvýšit počet 

obyvatel. V roce 1810 mělo Chile jen asi 500 tis. obyvatel, z toho 

150 tis. bělochů a 350 tis. mesticů,64 a tak Evropané měli v Chile 

vždy dveře otevřené. A však v první fázi to byly Argentina a 

63 Véliz, Claudio. Historia de la Marina Mercante de Chile. Santiago: Ed. 
Universidad de Chile, 1961, s. 67-74. 
64 Blakemore, Harold. Gobierno chileno y salitre inglés. Ira ed. Přeložila Sofia 
Vare1ová. Santiago: Ed. Andrés Bello, 1977, s. 12. 
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Uruguay, které absorbovaly evropské imigrační proudy. Portalesova 

administrativa měla zájem především o evropské a americké 

intelektuály, z nichž nejvýznamnější byli např. Francouz Claudio 

Gay, Polák Ignacio Domeyko a Venezolan Andrés Bello. Následující 

vlády v tomto trendu pokračovaly. 

BrUsko-chilské spojení 

Největší zahraniční komunitou v Chile byli v této době 

bezpochyby Britové.65 Obchodní vztahy nebyly jediným pojítkem -

námořní spojenectví bylo rovněž důležitým elementem. Angličané 

hráli významnou roli již ve válkách za nezávislost, mj. zásobovali 

chilské námořnictvo personálem i materiálem, lord Cochrane je 

dodnes považován za jednoho ze zakladatelů republiky. Tento 

anglický aristokrat se zúčastnil válek za nezávislost nejen v Chile, 

ale i v Peru a Brazílii.66 Chilské námořnictvo bylo formováno po 

britském vzoru, námořníci byli vycvičeni na britských lodích. Za 

touto prací bylo přesvědčení chilských elit, že jedině Británie může 

Chile pomoci ve vybudování námořnictva budoucí pacifické 

velmoci. Z tohoto vztahu pramenící obchodní vztahy obou zemí od 

vzniku nezávislé chilské republiky, byly o to těsnější. Mezi roky 

1844 a 1898 přesáhla hodnota dovozu z Velké Británie součet 

dovozů z Francie, Německa a USA.67 Podle sčítání obyvatelstva 

v roce 1875 žilo v Chile 4.627 Angličanů, z toho téměř 2.000 ve 

V 1 ' 68 a parmsu. 

Nicméně, ačkoliv se britské obchodní aktivity v Chile 

datovaly takřka od zániku španělské koloniální nadvlády, plně 

65 Tamtéž, s. 19. 
66 Encina, Francisco A. Resumen de la Historia de Chile, de Leopoldo Castedo. 
Vol. IV, Santiago: Ed. Sociedad Editorial y Comercial Santiago Ltda., 2006, s. 54-
56 
67 Centner, C.V. "Relaciones comerciales de Gran Bretafia con Chile." Revista 
Chilena de historia y geografia, No. 103 (1943), s. 106. 
68 Blakemore, H. Op. cit., s. 21. 

33 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

uznána byla nezávislá republika až v roce 1841 povýšením britského 

generálního konzula v Santiagu na úroveň chargé ď affaires. V roce 

1854 byla uzavřena Smlouva o přátelství, obchodu a mořeplavbě, 

která ukončila vzájemné spory o zpoždění splácení úvěrů z roku 

1822 londýnským bankám.69 Nejvýznamnějším britským obchodním 

domem v Chile se brzy stal "Gibbs a synové", který v omezené míře 

fungoval již v dobách španělské kolonie. Měl pobočky ve 

Valparaísu, Santiagu, a také v Limě. V průběhu několika desetiletí 

byly otevřeny jeho pobočky a kanceláře nejen v oblasti Pacifiku, ale 

v celé Latinské Americe. Jeho služby se rozšířily i na bankovnictví a 

pojišťovnictví. Dům Gibbs sehrál klíčovou roli při 

komercializaci guána a ledku. V letech 1851-52 ve Valparaísu 

otevřel svou pobočku další významný dům - S. Williamson a spol., 

který se v roce 1863 přejmenoval na Williamson, Balfour a spol. 

Rovněž, stejně jako Gibbs, sehrál významnou roli v obchodování 

ledkem. Dalšími významnými byla např. Duncan, Fox a spol., 

Ravenscroft Brothers a mnoho dalších. Britští podnikatelé však 

investovali i do těžby mědi a stříbra. Jednou z největších a 

nejdůležitějších britských těžařských společností byla Copiapó 

Mining Company. Rovněž těžba a vývoz uhlí se staly předmětem 

zájmu britských těžařů. Do Chile přicházeli nejen bohatí investoři a 

obchodníci, či těžaři-odborníci, ale i velké množství horníků, kteří 

měli s těžbou praktické zkušenosti. Ani zemědělská výroba nezůstala 

stranou zájmu britských obchodníků. Zejména obilí bylo lukrativním 

vývozním artiklem, hlavně v dobách zlaté horečky v Kalifornii a 

Austrálii. Zvýšenou poptávku mohlo Chile snadno uspokojit, rychle 

69 Nichols, T.E. "The Establishment ofPolitical Relations between Chile and Great 
Britain." HAHR, XXVII, 1948, s. 141. 
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zde vyrostly moderní mlýny, zejména na jihu centrálního údolí, v 

nejúrodnější části chilského územeo 

Ekonomické zájmy Velké Británie v Chile byly intenzivní 

tedy již před vypuknutím pacifické války a po ní vzrostly 

mnohonásobně. Prakticky do I. světové války byly britské investice 

do zahraničí umísťovány v souladu se základní liberální zásadou 

laissez-faire. Britské úřady ponechaly svým občanům naprostou 

svobodu a staraly se o to, aby jim poskytly maximální možnou 

ochranu před institucemi a administrativou cizích vlád. Základními 

oblastmi, kam britské investice v zámoří směřovaly, byly železnice, 

elektrifikace, zavádění telegrafu, telefonu a další veřejné prospěšné 

stavby. Reputace britských odborníků byla v zámoří značná. Po 

první světové válce však britská vláda přijala řadu opatření na 

omezení odlivu kapitálu ze země a koncept laissez-faire byl pomalu 

na ústupu. 

Křehká rovnováha sil v oblasti Pacifiku 

Rozpory mezi Bolívií a Chile způsobené nejasnou hranicí 

prakticky vznikly 25 let před rozmachem těžby ledku v Antofagastě; 

na druhé straně válečný konflikt mezi Konfederací Peru-Bolívie a 

Chile rovněž vzájemné vztahy neuklidnil. Objev nalezišť a využití 

ledku bylo rozbuškou ve vzájemných napjatých vztazích a nikoliv 

jedinou příčinou. Filozofie vyrovnaných sil, kterou v Chile 

prosazoval Portales, zahrnovala nejen vojenské a politické aspekty, 

ale i obchodní. Zformováním Konfederace Peru-Bolívie se chilská 

reprezentace cítila ohrožena ve všech těchto složkách, a proto 

neváhala s vyhlášením války, z níž vyšla nejen vítězně, ale i vnitřně 

posílena. Na druhé straně Peru disponovalo nerostným bohatstvím, 

70 Ve výčtu vzájemných obchodních vztahů je důležité uvést i dluh chilského státu 
u britských bankovních domů. K roku 1875 se jednalo o téměř 10 miliónů liber. 
(Blakemore, H. Op. cit., s. 26) 
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především guánem, které od roku 1840 "živilo" státní rozpočet. 

Válka se Španělskem v r. 1865, kde stály Chile, Peru, Bolívie a 

Ekvádor bok po boku jako spojenci proti společnému nepříteli, 

znamenal pro peruánské představitele možnost znovu se ozbrojit a 

soustředit se především na vybudování námořní síly, což se z velké 

části s pomocí zejména Británie, podařilo. Chilští představitelé tyto 

aktivity interpretovali jako opětovnou peruánskou snahu narušit 

rovnováhu sil v Pacifiku. Mezitím však Chilané osídlovali bolívijské 

pobřeží a pokládali základy budoucí ledkové expanzi. 

Hraniční problém Chile a Bolívie, který se zostřil objevem 

nalezišť guána voblasti Mejillones, se pokusila vyřešit vzájemná 

dohoda z roku 1866. Ta stanovila hranici na 24. rovnoběžce, přičemž 

obě země se zavázaly, že si rozdělí rovným dílem zisk z těžby guána 

mezi 23. a 25. rovnoběžkou, stejně jakož i zisky z exportu minerálů. 

Tato formulace byl ovšem kompromis, s nímž nebyla spokojena ani 

jedna smluvní strana. Bolívijci se domnívali, že hranice by se měla 

posunout více na jih, Chilané naopak měli hořký pocit, že se vzdali 

území, které jim náleželo.71 Bolívijská historiografie zdůrazňuje, že 

úmyslem bolívijské vlády bylo vyřešit jednou pro vždy tento latentní 

problém tak, aby obě strany odešly od jednacího stolu spokojeny, 

zatímco Chile, podle nich, mělo vždy postranní úmysly a hledalo 

způsob, jak se zmocnit co největšího území na bolívijský účet.72 

Krátce po podpisu dohody byly poskytnuty první koncese na těžbu 

ledku, následoval rozmach těžby v Caracoles. Tyto dva zdroje 

bohatství zůstaly tedy na bolívijském území, těžba a export byl však 

v chilských rukou. A právě chilská politická podpora těmto 

těžařským aktivitám budila obavy a nejistotu jak v Bolívii, tak 

v Peru. 

71 Villalobos, S. Op. cit., s. 95-97. 
72 Querejazú Calvo, Roberto: Guano, salitre, sangre: historia de la Guerra del 
Pacíjico. (La participación de Bolivia). 2a ed. La Paz: Juventud, 1992, s. 55-56. 
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Peruánské guáno a peruánský ledek 

Těžba ledku před rokem 1860 byla méně významným 

doplňkem těžby a exportu mnohem důležitějšího guána, po staletí 

ukládaného trusu mořských ptáků, který byl výborným hnojivem. 

Největšího rozmachu zaznamenala těžba guána za první vlády 

Ramóna Castilly v letech 1845-51, kdy byla soustředěna zejména na 

ostrovech La Chincha a Los Lobos. Guáno bylo prohlášeno 

národním majetkem. Mezi lety 1830 až 1870 bylo guáno 

nejdůležitějším zdrojem příjmů peruánských vlád, které s jeho 

pomocí financovaly velké a nákladné veřejné práce.73 

Peruánská vláda měla téměř monopol na těžbu této lukrativní 

surovmy a spolu s bolívijskou vládou navíc vlastnila nejbohatší 

naleziště přírodního ledku na světě. Prvním obchodním domem, 

který od peruánské vlády získal práva na prodej guána formou tzv. 

konsignace, byl londýnský Gibbs a synové, který si tato práva pojistil 

půjčkami peruánské vládě. Jejich konkurenty byli další obchodníci: 

Lachambre, Souther, Puimerol, Craule, Laski, Thompson a další?4 

V letech 1860-67 došlo k poklesu těžby guána v důsledku 

ztenčení jeho zásob, a tak bylo nutno hledat nové způsoby, jak 

vyřešit klesající příjmy do peruánské státní pokladny. Konsignační 

prodeje byly nahrazeny přímými prodeji do Evropy. Významnou 

postavou této nové kapitoly se stal francouzský finančník Augusto 

Dreyfus, který výměnou za tučné půjčky peruánské vládě získal 

rozsáhlá práva na zásoby guána. Zvýšení peruánské prestiže na 

mezinárodním finančním trhu mělo za následek další zadlužování 

země. Dreyfus získal v Peru i značný politický vliv. V jeho stopách 

šel i další podnikatel - Američan Henry Meiggs, který se ujal 

budování železnic, což v té době byl, takříkajíc, módní hit. Ministr 

73 TélIez Lugaro, Eduardo: Historia general de la frontera de Chile con Perú y 
Bo/ivia. Santiago: Ed. Universitaria, 1989, s. 83. 
74 Bermúdez Mira!, O. Op. cit., s. 316-317. 
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financí Piérola jej osobně zavázal k vybudování transandské 

železnice z Arequipy do Puna a z Juliacy do Cuzca. Velké nadšení 

peruánských představitelů pro železnici bylo způsobeno představou, 

že jedině za pomoci železnice lze industrializovat zemi. Meiggs svou 

příležitost využil, a získal, stejně jako Dreyfus, politický vliv v zemi, 

jejíž vládní představitele si zavazoval štědrými úplatky. Železnice 

tak vedly do míst, která je začala potřebovat a využívat až daleko 

později, mnohdy se zpožděním 30 let. 

George Smith, William Bollaert a Milbourne Clark byli 

britští podnikatelé a inovátoři, kteří se podíleli z technického 

hlediska na zdokonalení výroby nitrátů před pacifickou válkou v 

Tarapacá. Smith přispěl k modernizaci, když ve své oficině La Noria 

zavedl v roce 1856 tzv. strojní systém výroby ledku. Poprvé byl tento 

způsob použit chilským ledkařem Pedrem Gambonim a jeho výhoda 

byla zejména v tom, že umožnil efektivně zpracovávat i caliche 

s nízkým obsahem nitrátu. Spočíval ve vstřikování páry do železných 

nádob s ledkovou horninou caliche. V r. 1853 se Bollaert stal 

Smithovým společníkem a měl za úkol přilákat svou propagandou a 

články v tisku pozornost investorů. Ke dvojici se dalšího roku 

připojil Clark. Bollaert navázal spolupráci s Williamem Gibbsem, 

který již vlastnil práva na prodej guána. Obchodní dům Gibbs tak 

plynule přešel od obchodování s guánem, které v této době již 

upadal, na obchod s ledkem. Gibbs se nejprve stal Smithovým 

věřitelem, později, v roce 1871, jediným vlastníkem Tarapacá Nitrate 

Co. Tato ledková společnost se stala nejmocnějším vlastníkem 

ledkových nalezišť v oblasti. 

Dalším výrazným investorem byla Hainsworth & Co., která 

zpočátku fungovala jako věřitel ledkařů, což ji později přivedlo 

k vlastnictví oficin, jejichž majitelé nemohli splácet své dluhy. Tak 

se společnost stala majitelem oficiny San Antonio, základnou 

k vybudování mocné San Antonio Nitrate and Iodine Co., jejímiž 
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společníky byl Jones, Campbell a Outram. Společnost několikrát 

změnila název, nejvíce vstoupila do povědomí pod názvem J.D. 

Campbell and Co. Pracoval pro nI významný chemik Santiago 

Humberstone, který se dostal do Pisaguy v roce 1875. Modifikoval 

způsob louhování, běžně v Anglii používaný v chemické výrobě a 

pojmenovaný po Jamesi Shanksovi tak, že byl použitelný k výrobě 

draselného nitrátu. Systém zvaný "Shanks" byl Humberstonem 

poprvé použit v roce 1878 v Campbellově oficině Agua Santa a 

znamenal skok ve zpracování caliche. Umožnil totiž získávání 

kvalitního produktu i z horniny s obsahem pouhých 13 % nitrátů.75 

Kromě britských podnikatelů přicházely do Tarapacá i němečtí 

ledkaři, mezi nimiž získal největší jméno J. Gildemeister. Nechyběly 

ani francouzské oficiny.76 

S nástupem prezidenta Manuela Parda do úřadu v roce 1872 

se pozornost peruánských elit začala obracet k ledku a kjižní 

provincii Tarapacá. Stav veřejných financí nebyl při jeho nástupu 

nijak povzbudivý. Příjmy státního rozpočtu kryly jen polovinu 

výdaj U, výtěžek z prodeje guána byl schopen krýt pouze splácení 

obrovského zahraničního dluhu, financování veřejných prací, 

zejména železnic bylo ohroženo. Těžba ledku a jeho zpracování však 

byla v rukou cizích investorů, zejména chilských. Financování těžby 

obou surovin však bylo rozdílné. Zatímco monopol na těžbu guána 

75 Soto Cárdenas, Alejandro: lrifluencia Británica en el SaUtre: origen, naturaleza 
y decadencia. Santiago: Ed. Universidad de Santiago, 1998, s. 54. 
76 Soto Cárdenas uvádí zajímavý statistický údaj: výrobní kapacita evropských 
oficin byla dvojnásobná ve srovnání s chilskými. 85 % výrobní kapacity a 83 % 
evropského kapitálu byly v rukou dvou britských a jedné německé (Gildemeister 
and Co.) firmy. Tuto skutečnost přisuzuje faktu, že evropské firmy dosáhly na 
výhodnější půjčky s mnohem menším úrokem, měly lepší administrativu a 
technickou i obchodní vyspělost ve srovnání s chilskými. Rovněž výhodná pro ně 
byla kombinace výroby ledku a jeho přímý prodej na evropských trzích, kde tyto 
firmy mohly do určité míry ovlivňovat ceny. Jako příklad poslouží obchodní dům 
Gibbs, který disponoval vyspělým a výkonným administrativním personálem, 
precizním účetnictvím a rozsáhlým zázemím v Evropě. Naproti tomu chilští ledkaři 
měli kontakt s evropským trhem pouze nepřímý, nehledě na mnohem méně 
kvalitní a precizní personál. (s. 56) 
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byl výhradně peruánský a část výtěžku byla určena na splácení dluhů 

zahraničním bankám, ledek byl těžen pouze zahraničními 

společnostmi a ti platili peruánské (i bolívijské) státní pokladně za 

právo vývozu. Tento systém fungoval několik desetiletí a obě 

zmíněné vlády se těšily příjmům, aniž by byly nuceny investovat do 

výroby. Veškeré investice i pracovní síla byly zahraničnÍ. Největší 

podíl pracovní síly byl chilský - více než polovina z 18 tis. dělníků 

v regionu Iquique, hlavním přístavu provincie Tarapacá, byli Chilané 

a Bolívijci. Hlavní však byly obrovské investice do ledkového 

průmyslu, které pocházely zejména z Británie. Ochrana těchto 

investic byla patrně hlavním důvodem rozpoutání válečného 

konfliktu, který měl pro Peru a zejména pro Bolívii tak negativní 

dopad. Výše britského kapitálu investovaného do rozvoje těžby, 

zpracování a exportu ledku před pacifickou válkou nebyla nižší než 1 

milión liber. Britské obchodní zájmy a investice začaly být 

v ohrožení opatřeními peruánské vlády, která byla uplatňována od 

roku 1872. V lednu 1873 byl přijat zákon, jímž byl fakticky vytvořen 

peruánský státní monopol na prodej ledku, čímž se peruánský stát 

stal jediným jeho prodejcem. Zvýšeny byly i celní poplatky za 

vývoz. Zákon se stal předmětem dohadů, interních bojů, v nichž 

hrály hlavní roli finanční a politické zájmy všech zúčastněných stran. 

Ceny ledku i guána na evropských trzích však zatím padaly, neboť 

obchodníci očekávali, že se zavedením monopolní těžby dojde 

kjejímu zvýšení a prodej bude oproštěn od fiskálních poplatků. 

Bouřlivý odpor a nespokojenost těžařů a zahraničních investorů měly 

nakonec za následek ponechání zákona bez účinnosti, resp. jeho 

doplňování o dodatky, které jej prakticky nedovolily uvést v život. 

Ledkaři, kteří si do roku 1873 individualisticky konkurovali a 

prosazovali své zájmy odděleně, se sjednotili v boji proti 

monopolnímu zákonu a peruánské vládě. Za této situace jí nezbylo 
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než ponechat řady koncesionářů exportujících surovinu a tím vlastně 

dosahovat stejného cíle - příjmů do státní pokladny. 

Vnitrostátní debata o organizaci ledkového průmyslu a 

daňové politiky však v peruánských politických a ekonomických 

kruzích pokračovala. Cíl byl jasný - získat pro peruánskou vládu co 

největší zisk z ledkového bohatství. Navrhovaných cest k tomuto cíli 

bylo několik - od úplného zrušení zákona o státním monopolu, přes 

zavedení vysokých daní uvalených na konečný produkt až po 

vyvlastnění výroben. Výsledkem těchto debat a úvah byl zákon o 

vyvlastnění ledkových ložisek, který byl přijat v květnu 1875. Zákon 

mj. zrušil státní monopol na prodej ledku, zakázal přidělování území 

s ledkovými nalezišti a toto přidělování povolil pouze peruánskému 

státu, který získal právo uzavírat kontrakty na výrobu a prodej 

s kýmkoli uzná za vhodné. V květnu téhož roku byl přijat zákon 

zmocňující prezidenta k dalšímu zadlužování - půjčce 7 mil. liber, 

z nichž 4 miliony byly určeny na vyplacení ledkových výrobních 

závodů, které patřily soukromníkům. Podle platného dekretu byla 

platba uskutečněna pomocí certifikátů, které měly za dva roky být 

vyplaceny i s 8 % ročním úrokem. Následoval dekret, jímž tyto 

výrobny přešly do vlastnictví vlády. Z jejich dřívějších majitelů se 

měli stát "contratistas de la elaboración" (kontrahovaní výrobci), 

zatímco prodej měl zůstat v rukou zahraničních obchodních domů -

ale pod dohledem a správou Asociace bank. Tato asociace dále měla 

mít na starost vybírání daně od nezávislých ledkařů, kteří měli podle 

uvedeného zákona možnost ponechat si i nadále své výrobny. 

Peruánský stát ovšem určoval výši daně z exportu - ta se v průběhu 

1,5 roku ztrojnásobila, zatímco výrobci, kteří počítali s vyvlastněním 

svých výroben, sahali mnohdy k nekalým praktikám, aby zvýšili 

jejich cenu. Tak např. výrobny v držení společnosti Gibbs a spol. 
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byly nadhodnoceny až třikrát proti skutečné hodnotě.77 V polovině 

roku 1876 se peruánské vládě podařilo získat dvě třetiny ledkových 

výroben, v deseti z nich byla ihned zastavena výroba, což mělo za 

následek zvýšení ceny ledku ve Valparaísu a v Evropě. Vládním 

dekretem byl pak stanoven limit těžby na 2 miliony quintálů ročně, 

včetně ledku ze soukromých výroben. 

Po získání mírně více než 2/3 výroben ledku bylo 

vyvlastňování koncem roku 1876 .zastaveno. 1/3 výroben tedy 

zůstala v rukou soukromých producentů, kteří ovšem byli drceni 

značnou daňovou zátěží. Odpůrci této politiky prezidenta Parda 

poukazovali zejména na skutečnost, že právně sice toto vyvlastnění 

nebylo násilné, v praxi ovšem ano. Soukromí producenti byli 

z důvodu vysoké daně nuceni prodávat pouze peruánské vládě. 

Peruánská vláda touto vysokou daní však nesledovala cíle 

vyvlastnění co možná největšího počtu výroben, neboť její 

prostředky na odkup byly omezené zahraniční půjčkou. Cílem bylo 

snížení, resp. regulace výroby a exportu, od čehož si slibovala růst 

cen ledku. Malí producenti nemohli této zničující politice vzdorovat, 

a tak mnoho z nich z ledkových polí odešlo. Před tím se však mnozí 

pokoušeli svá naleziště a výrobny prodat peruánské vládě, ale ve 

většině případů nebyli úspěšní. Naopak střední a větší vlastníci byli 

přinuceni zlepšit administraci svého podnikání a zefektivnit výrobu. 

Nově nastoupivší vláda generála Prada se rozhodla 

přehodnotit rozhodnutí předcházející vlády prezidenta Parda. 

Koncem roku 1877 rozhodla o pokračování vyvlastňování s cílem 

získat zbylou 1/3 výroben od soukromých majitelů. Mezitím 

v průběhu roku 1877 cena ledku v Evropě vystoupala na 15 šilinků a 

6 pencí (v předcházejících letech se pohybovala mezi II a 12 

šilinky)78, což bylo prospěšné jak pro peruánskou vládu, tak pro 

77 Blakemore, H. Op. cit., s. 26. 
78 Bermúdez Miral, O. Op. cit., s. 343. 
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soukromé producenty od Pisaguy až po Antofagastu. Příznivé ceny 

ledku, způsobené regulací exportu, měly za následek i příznivý 

výsledek soukromých vlastníků, kteří i s daní 1,25 solů za vyvezený 

quintál, mohli úspěšně čelit konkurenci v podobě nevalně 

hospodařícího státního monopolu peruánské administrativy. V roce 

1878 tedy vyvlastňování ledkových výroben pokračovalo, avšak 

exportní daň pro soukromé producenty byla zvýšena z 1,25 solu na 3 

soly. Za těchto podmínek již mnozí soukromí výrobci nemohli 

pokračovat, a tak ochotně prodávali své m~etky peruánské vládě. 

Ledkový průmysl se čím dál více stával předmětem 

politických bojů, do nichž úspěšně prosazovaly své zájmy zejména 

bankovní a obchodní domy. Od Asociace peruánských bank, která 

byla zmocněna vládou k administraci obchodu s ledkem, se 

v polovině r. 1878 oddělila banka "Providencia", která vládě nabídla 

výhodnější kontrakt na uvedené služby, včetně administrace 

vydávaných certifikátů. Na základě této dohody byla Providencia 

pověřena vytvořit akciovou společnost "Compafíía Nacional del 

Salitre" (později Compafíía Salitrera del Perú), která měla na starosti 

vedení veškeré finanční agendy spojené s těžbou a exportem ledku a 

vydáváním certifikátů. Peruánská vláda se tak dostala do 

nepřehledné sítě vztahů a protichůdných partikulárních zájmů. 

Vnitropolitická situace se začala ještě více přiostřovat poté, 

co bylo čím dál více zřetelnější, že se peruánské vládě nepodaří 

získat půjčku na proplacení certifikátů, které se mezitím změnily na 

dluhopisy s 8 % úročením. Zatímco krize státního rozpočtu 

pokračovala, výtěžek z prodeje guána a ledku nebyl zdaleka takový, 

jaký se očekával. Držitelé bonusů neustále protestovali proti 

zpožďování vyplácení úroků z obligací. Peruánská vláda se ocitla 

v tíživé finanční situaci, její kredit na mezinárodním finančním trhu 

byl nízký, získání dalších půjček bylo nemožné. Vláda se ještě 

pokusila některými legislativními kroky zachránit fiskální krizi, ale 
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veškeré kroky zůstaly v rovině návrhů zákonů vzhledem k roztržce 

s Kongresem. Se vstupem Peru do války po boku Bolívie definitivně 

padla naděje na získání půjčky na vyplacení certifikátů a dluhopisů. 

Posledním pokusem o stabilizaci situace byla mj. iniciativa 

Guillerma Billinghursta, tehdejšího poslance za provincii Iquique a 

pozdějšího peruánského prezidenta, který uprostřed již probíhajících 

válečných operací předložil Kongresu návrh zákona, kterým by se 

výrobny a ložiska vrátily zpět do soukromých rukou. Další návrhy 

předpokládaly zpětný výkup výhradně za vydané certifikáty. Žádná 

z těchto legislativních iniciativ neměla naději, neboť krátce na to již 

v ledkové provincii Tarapacá zavládly zákony Chile. 

V průběhu necelých 50 let (1830-1879), bylo v provincii 

Tarapacá vytěženo a vyexportováno více než 80 miliónů quintálů 

ledku, z toho za období 1875-1879, tj. v období pod administrací 

peruánského státu téměř 27 miliónů quintálů.79 

Chilané v Tarapacá a v Antofagastě 

Přítomnost chilského obyvatelstva v těchto dvou provinciích 

byla historicky dána nejen nejasným vymezením bolívijsko-chilské 

hranice. Vždyť ještě relativně nedávno celé toto území tvořilo jediné 

místokrálovstí Peru, španělskou kolonii. A relativně nedávno, po 

pádu koloniální správy, začali na tato území přicházet příslušníci 

dalších evropských národů, zejména Angličané, Němci, Chorvati, 

Italové, Francouzi a další. Chilská emigrace nebyla soustředěna 

pouze na provincii Tarapacá, ale rovněž do Limy, která si nadále 

zachovávala jistou prestiž hlavního centra bývalého místokrálovství. 

Příliv Chilanů do Peru začal zesilovat za Baltovy vlády. Velkou roli 

79 Tato čísla uvádí Oscar Bermúdez s odvoláním na Memorias de la Delegación 
Fiscal de Salitreras, která byla ověřena dalšími autory, např. Semperem a 
Michelsem, či Miguelem Cruchagou. Jedná se výhradně o těžbu v provincii 
Tarapacá, není zahrnuta bolívijská oblast Antofagasty, ani naleziště Tocopilla a 
Taltal. (Op. cit., s. 354) 
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zde sehrál budovatel železnice Henry Meiggs, který měl zkušenost 

z již realizované železniční stavby Valparaíso-Santiago, a proto při 

nedostatku kvalifikovaných peruánských dělníků najímal pracovní 

sílu, s níž měl již zkušenost. Po celé čtyři roky trval příliv této 

pracovní síly do Peru. Celkový počet dosáhl téměř 25 tisíc 

pracovníků. Významné chilské finanční investice však začaly do 

oblasti Tarapacá proudit až od roku 1870, a to právě do ledkového 

průmyslu. Chilský kapitál tvořil v roce 1878 až 19 % investic do 

ledku. Největší objem patřil peruánskému kapitálu, následuje 

chilský, anglický, německý a italský.8o Nicméně soužití Chilanů a 

Peruánců v této oblasti přinášelo nemalé problémy, které peruánský 

tisk využíval k protichilské propagandě. V Chile to na oplátku 

vyvolávalo protiperuánské nálady, což vyústilo v předložení návrhu 

zákona, který by emigraci Chilanů do Peru zakázal. Tento zákon 

nebyl chilským Kongresem schválen, což ale nic nezměnilo na faktu, 

že vzájemné vztahy těchto dvou národů byly od samého počátku 

existence nezávislých států poznamenány vzájemnou nedůvěrou.81 

Bolívijské pobřeží bylo Chilanům vždy geograficky blízké. 

Podle sčítání obyvatelstva v roce 1875, které provedla radnice 

Antofagasty, byl celkový počet obyvatel 5.384, z toho bylo 4.530 

Chilanů a pouze 419 Bolívijců. Chilané navíc výrazně převažovali 

v hornickém středisku Caracoles a na okolních ledkových polích. 

Naproti tomu v zemědělských oblastech v okolí Calamy a Cobija 

převažovalo . bolívijské obyvatelstvo. Krátce před okupací 

Antofagasty chilským vojskem uskutečnila městská rada další sčítání 

a to ukázalo, že z 8.507 obyvatel bylo 6.554 Chilanů, 1.226 

Bolívijců, zbytek byli Argentinci, Peruánci a další. 82 Do poloviny 

roku 1878 byla celá produkce ledku na bolívijském pobřeŽÍ v rukou 

80 Tamtéž, s. 32. 
81 Villalobos, S. Op. cit., s. 90-92. 
82 Bermúdez Miral, O. "Historia de la MunicipaIidad de Antofagasta", Revista 
Chilena de Historia y Geografia, No. 126, 1958. 
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Antofagastské ledkové a železniční společnosti, přičemž v tomto 

roce přesáhla 1 milión quintálů. Chilané navíc ve velkém investovali 

do těžby stříbra. Bouřlivý rozmach této těžby v Caracoles byl takřka 

výhradně dílem chilských podnikatelů a dělníků. Koncem tohoto 

roku byla Antofagasta obydlena z 90 % chilským obyvatelstvem, 

místní správa, která ve skutečnosti představovala regionální vládu, 

byla tvořena výhradně chilskými úředníky. 

Za vlády generála Melgareja, považovaného mnohými za 

bezskrupulózního diktátora, který za tučné úplatky "rozdal" 

bolívijské ledkové bohatství, bylo uděleno chilským těžařům 

množství koncesí na těžbu ledku. Vnitřní opozice vedená 

plukovníkem Moralesem dosáhla v roce 1870 Melgarejovy porážky. 

Vedení diplomacie se ujal dr. Casimiro Corral a politika Bolívie ve 

vztahu k ledkovým nalezištím nabrala odlišný kurs. Je evidentní, že 

Melgarejova orientace na zahraniční (chilsko-britské) společnosti 

znamenala téměř vytvoření jejich monopolu v oblasti, třebaže 

koncese měly omezenu časovou platnost na 15 let. V roce 1870 byla 

objevena další naleziště nitrátů a objevovali se další těžaři, kteří 

žádali bolívijskou vládu o povolení těžby a exportu. Známý je 

například případ naleziště vEl Toco, kde společnost Milboume 

Clark a spol. prakticky bolívijskou vládu přinutila zrušit koncesi a 

tím vyeliminovala konkurenty. Nová bolívijská administrativa 

vydala několik zákonů, kterými se pokusila omezit aktivity 

zahraničních společností, ale bez většího úspěchu. Chilská vláda, 

která s obavami sledovala tuto legislativní aktivitu, dosáhla za 

pomoci svých diplomatických vyjednavačů některých dílčích 

úspěchů a výjimek pro některé britsko-chilské podniky, např. pro již 

zmíněný Milboume Clark a spol. Nicméně koncese byla omezena jak 

teritoriálně, tak časově, s čímž se majitelé Milboume Clark a spol. 

nehodlali smířit. Předložili protinávrh, který ovšem bolívijská vláda 

nepřijala. VeIký konkurenční boj byl rovněž sveden o výstavbu 
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železnice z Mejillones do Caracoles. Vítězem se nakonec stala 

společnost Watson and Meiggs z Valparaísa, pod podmínkou, že 

bolívijská vláda vstoupí do společnosti. 

Hlavní společníci Milboume Clark a spol., jimiž byli Gibbs a 

spol., požádali o diplomatickou ochranu svých obchodních zájmů 

před bolívijskou vládou, zatímco dál nerušeně těžili zejména 

v oblasti Salar del Carmen a Salinas. V říjnu 1872 vytvořili novou 

společnost s. kapitálem 2,5 mil. USD, tvořených 2,5 tis. akcií po 1 tis. 

USD s tímto rozdělením: Gibbs 804 akcií, Edwards 848 akcií a 

Puelma rovněž 848 akcií. Vznikla Compafiía de Salitres y Ferrocarril 

de Antofagasta.83 

Koncem roku 1872 zemřel rukou atentátníka bolívijský 

prezident Morales, jehož na krátkou dobu nahradil Tomás Frías. Za 

jeho krátké vlády byla mezi Chile a Bolívií projednávána dohoda, 

která měla za cíl uhladit některé nedostatky dohody z roku 1866 a 

uvést ji v praktický život. V průběhu roku 1873 probíhala také 

intenzivní jednání mezi Společností (podporovanou chilskou vládou) 

a bolívijskou vládou. Jednalo se zejména o ledkovou a železniční 

koncesi. Dohoda však nikdy nevstoupila v platnost, neboť nebyla 

schválena bolívijským kongresem. Do úspěšného uzavření dospěla 

v roce 1874 dohoda mezi vládami Bolívie a Chile, která však byla 

kompromisem obou zájmů. Stanovila hranici na 24. rovnoběžce, ale 

zrušila podílnictví na ziscích z těžby stanovené v dohodě z roku 

1866, s výjimkou již probíhající těžby guána mezi 23. a 24. 

rovnoběžkou. Chilská strana tak přišla o práva na těžbu minerálů a 

na oplátku získala výhodu v podobě ustanovení článku 4: těžba ledku 

a jeho vývoz je po dobu 25 let, tj. do r. 1899, osvobozena od všech 

daní a poplatků 84. A právě porušení tohoto ustanovení bolívijskou 

83 Bermúďez Miral, O. Op. cit., s. 22l. 
84 Bermúďez Miral, O. Op. cit.,s. 379. 
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stranou se stalo impulsem pro vyhlášení pacifické války, zvané též 

ledkovou. 

Chilská vojenská okupace Antofagasty - počátek 

pacifické války 

V květnu 1876 se k moci dostal generál Hilarion Daza, další 

z řady diktátorů, kteří stáli v čele bolívijského státu. Mezi jeho první 

kroky patřila úprava ústavy a zákonů, které se vztahovaly 

k ledkovému průmyslu. V únoru 1878 byl bolívijským 

zákonodárným shromážděním přijat zákon, který měl jen jediný 

článek. Ten zavedl s okamžitou platností povinnost Ledkové 

společnosti platit 10 centávů z každého exportovaného quintálu 

ledku.85 Hlavní administrátor Ledkové společnosti George Hicks 

požádal chilskou vládu o diplomatickou ochranu. Chilští 

představitelé zahájili prostřednictví svého chargé ď affaires v La 

Pazu intenzivní jednání, která ovšem nijak neovlivnila vstup 

uvedeného zákona v platnost. Několik dní po neúspěšných misích 

chilských diplomatů do La Pazu nařídil generál Daza prefektovi 

přístavu Cobija, aby od Ledkové společnosti vybral předmětnou daň 

v hotovosti ode dne platnosti zákona. Městská rada Antofagasty 

ihned přispěchala s vyměřením obecní daně Ledkové společnosti, 

což tato rovněž odmítla v souladu s dohodou z roku 1874. Prefekt 

nařídil Hicksovo zatčení (což se nezdařilo) a zabavení majetku 

společnosti v Antofagastě. Jednalo se o přístavní zařízení, budovy a 

zejména velké zásoby čistého ledku připravené k exportu. Tyto 

85 Bolívijští autoři ve snaze ospravedlnit tento Dazův krok tvrdí, že zavedení daně 
z exportu sice představovalo porušení předešlé smlouvy z roku 1874, garantující 
osvobození ledku od jakýchkoliv daní do r. 1889, ale že na zavedení této daně 
měla vláda morální právo. Argumentují, že chilští a britští podnikatelé měli 
prakticky monopol na těžbu ledku na bolívijském území a byli vlastníci všeho na 
bolívijském pobřeží. Je tedy logické, aby se i bolívijský stát podílel na ziscích. 
Nutno dodat, že chilsko-britský monopol byl de facto, nikoliv de iure. (Bermúdez 
Miral, O. Op. cit., s. 377.) 
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události měly za následek paralyzaci těžby ledku a provozu přístavu. 

Dekretem z 1. února 1879 nařídila bolívijská vláda vrácení 

ledkových pozemků koncesovaných Ledkovou společností zpět do 

státní držby. Znepokojená chilská vláda po seznámení se s těmito 

posledními událostmi a po obdržení telegramu svého konzula 

v Antofagastě, který informoval o tom, že bolívijské úřady nařídily 

na 14. února dražbu majetku Ledkové společnosti, uvedla do 

pohotovosti zejména válečné loďstvo pohybující se v oblasti. Chilský 

ministr vnitra Belisario Prats a ministr zahraničí Alejandro Fierro, 

kteří patřili do radikálního válečnického tábora, navrhovali, aby 

Antofagasta byla obsazena ještě před začátkem dražby, zatímco 

prezident Pinto zastával umírněný postoj. Několik dní před 14. 

únorem přišlo do Antofagasty mnoho peruánských a evropských 

obchodníků a podnikatelů, kteří měli zájem o dražbu majetků 

Ledkové společnosti. Od ledna byla zastavena těžební 

zpracovatelská činnost, což dávalo dobrou naději na nízké ceny 

draženého majetku. Na úsvitu 14. února 1879 se vantofagastské 

zátoce objevili tři chilské válečné lodě plně obsazené mužstvem. 

Okupace přístavu byla dílem okamžiku a proběhla dokonce ve 

spolupráci s obyvatelstvem, které bylo ostatně téměř bez výjimky 

chilské. Bolívijské úřednictvo opustilo přístav a městskou radu a 

velící plukovník Sotomayor jmenoval guvernérem dosavadního 

chilského konzula Nicanora Zentena. Jmenování a ustavení chilské 

správy proběhlo rychle a organizovaně. 

Rozšíření válečného konfliktu a zájmy zahraničních 

investorů 

V stup Peru do konfliktu měl svůj původ v alianční dohodě 

s Bolívií, která byla uzavřena v únoru 1873. Peruánské politické elity 

se obávaly, že Chile bude provádět expanzionistickou politiku, která 
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ohrozí nejen bolívijskou teritoriální integritu, ale zejména její vlastní. 

Nebránily se proto myšlence na tajnou alianci a dokonce se snažily 

přimět Argentinu, aby se k dohodě připojila. Ta nakonec odmítla, 

zejména z důvodu hraničních problémů s Bolívií86
• 

Peruánská vláda si uvědomovala, že Chilané disponují dobře 

vybaveným a vycvičeným námořnictvem, třebaže mají o dva 

obrněné křižníky méně než Peruánci. Chile krátce předtím 

zdokonalilo svou válečnou flotilu, když si v Británii nechalo postavit 

dva moderní obrněné křižníky - Cochrane a BIanco Encalada. Proto 

se peruánský prezident rozhodl pro jednání prostřednictvím nově 

jmenovaného velvyslance v Santiagu José Antonio Lavalle. Jednání 

však peruánská strana podmínila stažením chilských vojenských sil z 

bolívijského pobřeží. Třebaže by byl chilský prezident Pinto rád dal 

přednost tomu, aby Peru zůstalo stranou konfliktu, tato podmínka 

byla pro Chile nepřijatelná a další jednání odsoudila předem 

k neúspěchu. Pokusil se ještě navrhnout zachování status quo na 

bolívijském pobřeží. Rovněž tak je zřejmé, že ani peruánský 

prezident si konflikt s Chile nepřál. Peruánský vyjednavač Lavalle se 

bez úspěchu pokusil přimět i prezidenta Dazu k mírovému řešení. 

Ale situace spěla k válečnému konfliktu již delší čas a síly, které si 

konfrontaci přály, nebylo možno zastavit. A tak rozhodnutí 

prezidenta Dazy z 1. února 1879, kterým pozastavil účinnost zákona 

o uložení placení exportní daně, nemohlo na průběhu událostí nic 

změnit. V dubnu 1878 vyhlásilo Chile válku Peru, když předtím 

vyzvalo peruánskou vládu, aby deklarovala svou neutralitu. Ta se 

rozhodla splnit svůj závazek z alianční dohody s Bolívií z roku 1873. 

čímž byly ve válečném konfliktu všechny tři země. 

Posuzováno z ekonomického hlediska, žádná ze tří zemí 

nebyla na takto rozsáhlý válečný konflikt připravena. Bolívie byla 

86 Lecaros, Femando: La guerra con Chile en sus documentos. Lima: Rikchay, 
1983, s. 105. 
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zničena věčnou politickou anarchií, která se nutně odrážela jak 

v ekonomické, tak i v morální sféře. Peruánské elity byly ovládány 

korupcí, všechny pokusy o záchranu státních financí zkrachovaly. 

Chile bylo rovněž zemí se zahraničním dluhem, ale v porovnání 

s ostatními se jednalo o zadlužení mnohem menší. Navíc Chile bylo 

institucionálně mnohem lépe organizované a disciplinované. 

Nicméně ekonomická situace rovněž nebyla zvlášť uspokojivá, 

neboť administrativa prezidenta Pinta musela čelit mezinárodní 

ekonomické krizi a pádu cen surovin na zahraničních, zejména 

evropských trzích. Významnou úlohu nepochybně sehrálo i to, že 

řada chilských politiků byla zapojena do obchodu s ledkem, takže 

existovaly dva protichůdné tábory: jedni byli spojeni s Ledkovou 

společností v Antofagastě a zastávali radikální postoje vůči Bolívii, 

druzí, jako např. předseda dolní sněmovny Melchor Concha y Toro, 

měli velké investice v La Pazu a vlastnili nebo byli akcionáři jiných 

ledkových společností, tudíž neměli na válce zájem, neboť se 

oprávněně obávali, že jako Chilané své investice v Bolívii ztratí. 

Zahraniční kapitál nemohl zůstat k válečnému konfliktu 

lhostejný. Peru, které svou fiskální politiku vsadilo na zisky z guána 

a ledku, bylo extrémně zadluženo u evropských bank tak, že vlastně 

země byla v rukou těchto bank a zahraničních podnikatelů. Jejich 

vliv na administrativu byl nesporný. Koncem roku 1878 už bylo 

zcela jasné, že peruánská vláda nezíská zahraniční půjčku, aby mohla 

financovat proplacení .vydaných certifikátů a dluhopisů. Situace 

držitelů těchto dluhopisů se tedy zdála od tohoto momentu zcela 

ztracená. Další úpadek způsobilo silné zemětřesení v roce 1877 

v oblasti Iquique, které zničilo značnou část přístavního zařízení. 

Nejistá situace poškodila ledkový průmysl a měla negativní dopad na 

veškerou těžbu v oblasti Antofagasty a Tarapacá.87 

87 V.G. Kieman s odvoláním na W. Dennise uvádí ve své studii, že ačkoliv se 
nenašly přímé prameny pro toto tvrzení, je logické, že držitelé peruánských 

51 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

Zájmy zahraničního kapitálu v Peru byly rozděleny meZI 

vzájemně bojující a soupeřící skupiny. Ministr Piérola ve spojení 

s francouzským bankovním domem Dreyfus, který financoval jeho 

stranickou činnost, dosáhl nejvyššího vlivu. Dřívější, starší finančníci 

měli podporu prezidenta Parda a jeho nástupce Prada. Takto by se 

dalo vysledovat i soupeření britských a amerických zájmů. USA 

demonstrovaly svou podporu Peru a Bolívii, zatímco Chile zazlívaly 

britský ekonomický vliv. Státní tajemník James Blaine v roce 1882 

hanlivě označil Chile za pouhý válečný nástroj Britů, což chilští 

autoři označují za projev americké averze vůči britskému vlivu. 

Bermúdez Miral s odvoláním na Kiemana uvádí, že ze strany USA 

byla přislíbena peruánskému státu tučná půjčka výměnou za 

odstoupení veškerých nalezišť ledku nebo alespoň guána v oblasti 

Tarapacá. USA měly rovněž zájem na omezení britského obchodního 

vlivu v Pacifiku. K tomuto cíly spojily USA a Francie svoje síly a 

směřovaly svou diplomatickou aktivitu tak, aby Tarapacá zůstala 

v rukou Peru.88 

Po hladké okupaci Antofagasty pokračovalo chilské vojsko 

dále do Mejillones a Caracoles tak, že ovládlo prakticky 23. 

rovnoběžku. V březnu vojenská operace pokračovala dále směrem na 

sever do Cobija a Tocopilla. Bolívijské obyvatelstvo, které se 

počítalo na pouhých několik desítek prchalo směrem do Calamy, kde 

několik nadšenců, bez vnější podpory a zásobování, organizovalo 

obranu před postupující chilskou armádou. Přes obrovskou statečnost 

a nasazení byli rychle poraženi. Zoufalá bolívijská obrana přesto 

vzbudila velkou vlnu nacionalismu a lidé začali aktivně 

dluhopisů tvořili mocnou skupinu, která vytvářela tlak na chilskou vládu, aby 
válečné operace rozšířila na oblast Tarapacá a připojila ji k chilskému územÍ. Tyto 
podnikatelé měli sídlo spíše v Santiagu než v Londýně. V každém případě je nutno 
zdůraznit, že britské diplomatické zastoupení zachovalo neutralitu a bylo 
k chilským válečným operacím stejně kritické jako zastoupení v Limě. 
(Blakemore, H. Op. cit., s. 30) 
88 Bermúdez Miral, Oscar. Op. Cit., s. 389 
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spolupracovat s úřady a organizovat oddíly dobrovolníků, zásoby a 

tažná zvířata, takže v oblasti vznikl sbor o 8 tis. mužů. 

Po vyhlášení války Peru si Chilané uvědomovali, že se jedná 

o mnohem těžší situaci. Po počátečních rozporech o to, jakou zvolit 

taktiku a postup, vsadili na svou sílu na moři, třebaže Peruánci měli 

čtyři plovoucí obrněnce (Bolívijci neměli žádné loďstvo) a Chilané 

jen dva. Okamžitě byla zahájena blokáda přístavu Iquique, kde byl 

zastaven vývoz ledku a guána, což znamenalo odříznutí Peru od 

důležitých příjmů. Došlo rovněž k blokádě přísunu sladké vody. 

Přístavní zařízení v Pisagua byla ostřelována, stejně tak byla úplně 

zničena přístavní mola v HuaniIIos. Peruánské námořnictvo vstoupilo 

do válečných operací až v květnu, zatímco Chilané již postupovali na 

sever. V Iquique zůstaly jen dvě válečné lodě - Esmeralda a 

Covadonga. 21. května se zde odehrála jedna z nejdůležitějších 

námořních bitev, když chilská plavidla překvapil peruánský obrněný 

křižník Huáscar a menší Independencia. Zde se zrodily hned dva 

hrdinské symboly obou národů - velitel chilské Esmeraldy Arturo 

Prat a velitel Huáscaru Miguel Grau, oba zkušení námořní velitelé. 

Potopení Esmeraldy a zejména smrt A. Prata pomohla vzedmout 

vlnu vlastenectví a nacionalismu ve všech koutech země. Chilanům 

se podařilo vylákat křižník na mělčinu Punta Gruesa, kde byl 

zneškodněn. Huáscar však pod Grauovým vedením ještě po pět 

měsíců monitoroval pacifické pobřeží a odolával chilské snaze o 

zneškodněnÍ. V Antofagastě se zatím připravovaly pozemní operace, 

byly povolány zálohy i z Valparaísa. 

Nejpozději v září přijal chilský prezident Pinto rozhodnutí 

dobýt provincii Tarapacá. V této době mělo severní vojsko již více 

než 10 tis. mužů, soustředěných převážně v Antofagastě. Válečná 

rada rozhodla otevřít pozemní operace paralelně s námořními, 

postupující na sever. Počátkem října se chilským válečným lodím 

podařilo obklíčit a zneškodnit v námořní bitvě u Angamos 
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nejnebezpečnějšího protivníka na moři - křižník Huáscar. Nyní již 

nemohl být chilský postup na sever ničím zastaven. V obavě, že se 

do konfliktu vloží evropské mocnosti a zejména Argentina, rozhodlo 

chilské válečné velení postupovat co možná nejrychleji. Strastiplný 

pochod nehostinnými oblastmi, chybějící zásobování a zejména 

voda, způsobily, že se válka místy měnila na boj expedičních sborů o 

zdroje vody a o potraviny. 

Poslední fáze pacifické války - okupace Limy 

V listopadu 1879 bylo pod chilskou mocí pacifické pobřeží 

až k Iquique, koncem měsíce, po vylodění chilského vojska o síle 

přes 20 tisíc mužů v Pisagua, peruánské osazenstvo masivně prchalo 

před Chilany do vnitrozemÍ. Peruánští a bolívijští generálové se 

zbytky svých zdedmovaných jednotek, jejichž úkolem bylo zastavit 

v poušti chilské expediční sbory, prchli směrem do Tacny, kde byli 

vlastním vojenským velením zatčeni. V únoru 1880 se Chilané 

vylodili v peruánském přístavu Ilo, což umožnilo zmocnit se Tacny a 

Aricy. Generál Baquedano stál v čele asi 14 tis. armády, která 

rozdrtila zhruba stejně početného protivníka. Po této porážce 

spojenců Peru a Bolívie, se Bolívie z války definitivně stáhla a do 

dalších bojů už nezasáhla. Další průběh války byl sledem chilských 

vítězství od bitvy k bitvě. V červnu zvítězili u Morro de Arica. 

V listopadu téhož roku. padl Paracas. V peruánském vojsku došlo 

k vážným rebeliím, což spolu s chilskou taktikou a silou otevřelo 

cestu do Limy. 

Okupace peruánského území chilskými jednotkami pod 

vedením kapitána Patricia Lynche se protáhla na více než tři roky a 

poznamenala vzájemné vztahy až do dnešní doby. Působení Lynche 

jako vojenského velitele okupovaného území je hodnoceno rozdílně i 

samotnými chilskými historiky. Zejména zavedení válečné daně a 

její dopad na obyvatelstvo v okupovaných území se jeví jako 
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kontroverzní. 89 Vojenské operace byly soustředěny nejen na 

pacifické pobřeží, ale bojovalo se i v horách, kde těžké terénní 

podmínky měly za následek velké lidské ztráty na obou stranách. 

Před vpádem do Limy bylo na chilské straně soustředěno vojsko o 

síle 42 tisíc mužů. V rozhodujících bitvách u Chorrillos a Miraflores 

padla více než pětina chilských vojáků, Peruánci byli poraženi na 

hlavu a velící generál Baquedano 17. ledna 1881 vítězně vstoupil do 

peruánského hlavního města. Generál Manuel Baquedano se stal 

národním hrdinou. 90 

Tím byla fakticky válka zvaná ledková, u konce, i když v 

horách docházelo ke střetům ještě až do roku 1883. 20. října 1883 

byla v Ancónu podepsána mírová smlouva, podle níž připadlo Chile 

bohaté území Tarapacá ohraničené soutěskou Camarones a řekou 

Loa. Provincie Tacna a Arica zůstaly pod chilskou okupační správou 

10 let. Chile mělo Peru zaplatit 10 miliónů zlatých pesos. 

Příměří s Bolívií bylo uzavřeno podpisem smlouvy 4. dubna 

1884, která stanovila časově neohraničené příměří s tím, že území 

mezi řekou Loa a 23. rovnoběžkou zůstává pod chilskou okupační 

správou. Bolívijským obchodníkům smlouva zaručovala volný 

přístup do přístavů Antofagasta a Arica. 

Nicméně tyto smlouvy nevyřešily mnoho tíživých problémů 

ve vzájemných vztazích s Peru i Bolívií. Na další dohody bylo nutno 

počkat až do roku 1904 (Bolívie) a 1929 (Peru). 

Ledek v době pacifické války 

V průběhu války bylo zřejmé, že Chile si nemůže dovolit 

financovat dlouhotrvající válečný konflikt. I proto byla taktika 

soustředěna na kombinaci pozemních a námořních operací, která se 

89 Bemedo, Patricio a kol. Nueva historia de Chile. Instituto de Historia de la PUC, 
Santiago. 1996. s. 327-329 
90 Chalupa, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: Nakl. Lidové noviny, 
2002, s. 383-386. 
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nakonec ukázala jako nejúčinnější. A dokonce umožnila postup 

daleko na sever, až do peruánského hlavního města, což na začátku 

války nebylo chilskou ambicí. Jedním z prvních opatření ministra 

financí Augusta Matte, bylo zavedení daně z antofagastského ledku. 

Ledková a železniční společnost, která od počátku aktivně 

spolupracovala s chilskou armádou, očekávala po chilském vítězství 

zlepšení podmínek pro těžbu a export suroviny. Navýšila téměř 

dvojnásobně svůj kapitál a očekávala růst zisku. V průběhu 

válečných operací dala armádě k dispozici železniční spojení, což 

bylo velmi cennou pomocí při mobilizaci oddílů do vnitrozemí. Z 

obytných domů patřících Společnosti byly vytvořeny kasárna, i když 

sama tím utrpěla ztráty způsobené odchodem dělníků a zastavením 

těžby a exportu. Bylo proto velkým překvapením pro akcionáře 

Společnosti, když již koncem roku 1879 byla uzákoněna daň z ledku 

ve výši 40 centů za quintál. V dalším roce přišlo ještě větší 

překvapení v podobě návrhu na čtyřnásobné zvýšení této daně a 

zavedení daně 60 centů za kilogram jódu. Přijetí zákona předcházela 

bouřlivá debata v chilském parlamentu, kde poslanci a senátoři 

argumentovali pro i proti právě v závislosti na svých osobních 

ekonomických zájmech. Mnoho z nich bylo akcionáři Společnosti, 

jiní vlastnili další menší či větší výrobny. Ledková společnost se 

s těmito drastickými opatřeními nespokojila a zahájila s chilskou 

vládou jednání, při nichž argumentovala, že vláda by měla uznat a 

respektovat kontrakty podepsané ještě bolívijskou vládou v roce 

1873. Dokonce zvažovala i soudní žalobu, která by určila legálnost 

zavedení daně z exportu ledku. 

Ještě složitější byla situace v oblasti peruánské proVInCIe 

Tarapacá. Okamžitě po její chilské okupaci v listopadu 1879, bylo 

snahou chilské vlády obnovit co nejrychleji těžbu a vývoz. Začátkem 

roku 1880 byla jmenována komise vedená Alvarem Covarrubiasem, 

která měla za úkol prostudovat situaci v Tarapacá a najít vhodnou 
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formu řešení složitých vlastnických vztahů a zejména způsob výběru 

daní, aniž by jimi byla výroba znovu paralyzována. Již v polovině 

roku se chilskému státu podařilo v Tarapacá, sice s těžkostmi, 

obnovit vývoz ledku a výběr daní, takže financování pacifické války 

bylo zajištěno v důsledku růstu světových cen jak ledku, tak mědi. 

Dalším důležitým úspěchem práce Covarrubiasovy komise byl závěr, 

že na okupovaném území Tarapacá bude obnoveno soukromé 

vlastnictví ledkových výroben a zrušen monopol peruánského státu. 

Začínalo být zjevné, že se Chile chystá k anexi tohoto územÍ. 

V polovině roku 1881 chilská vláda učinila klíčové rozhodnutí: 

dekretem vyhlásila, že všechny ledkové výrobny, které byly 

zakoupené peruánskou vládou a uhrazené nekrytými certifikáty, 

budou navráceny, pokud majitel či kupující předloží alespoň % 

z vydaných certifikátů a zbývající V4 ceny pokryje částkou 

v hotovosti. Tuto hotovost mohl později nahradit zbývajícími 

certifikáty.91 Následovaly další dekrety, které upravovaly privatizaci 

oficin bývalými vlastníky, i těch, které se vydraží z důvodu, že se 

kjejich vlastnictví nikdo nehlásÍ. Tento krok chilské administrativy jí 

měl nejen přinést dobré jméno v očích evropských obchodních 

partnerů, ale měl uspokojit zejména osobní finanční a obchodní 

zájmy chilské aristokracie i zahraničních těžařů, úzce propojených 

s hornickou činností na severu země. Tímto krokem se do rukou 

zahraničních podnikatelů - obchodníků a těžařů, dostala velká část 

důlního průmyslu v Tarapacá. V.průběhu pacifické války totiž cena 

certifikátů klesla na polovinu, neboť panovala velká nejistota 

z budoucího vývoje v oblasti, těžba i vývoz byl paralyzován. Za této 

situace se do oblasti stáhlo množství zejména britských spekulantů, 

kteří levné certifikáty skupovali. Zatímco v roce 1878 kontroloval 

91 Bermúdez Miral, Oscar: El salitre de Tarapacá y Antofagasta durante la 
ocupación militar chilena. Antofagasta: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
1966, s. 169. 
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britský kapitál 13 % ledkového průmyslu v Tarapacá, v roce 1884 to 

bylo již 34 % a v roce 1890 bylo již v britských rukou 70 % 

ledkového průmyslu.92 

Druhá etapa ledkového rovnachu 

První fáze rozkvětu ledkového průmyslu v provinciích 

Tarapacá a Antofagasta byla zaznamenána v 70. letech 19. století a 

skončila pacifickou válkou. V jejím průběhu byla produkce ledku 

téměř zastavena, mnoho zásob bylo v přístavech znehodnoceno či 

ztraceno. Avšak pro mnoho obchodníků a spekulantů byla pacifická 

válka velkou příležitostí k obohacení. Mezi ty, kteří ZÍskali v této 

oblasti po válce velké majetky a ovládli značnou část obchodu 

ledkem, patřili zejména Britové spojení s již zavedenými obchodními 

a bankovními domy. A ti po pacifické válce odstartovali druhou 

etapu rozmachu ledkové těžby a vývozu. 

Jedněmi z nejvýznamnějších byli John Thomas North, zvaný 

též "ledkový král", Robert Harvey a John Dawson, o němž existuje 

nejméně informací, nicméně jeho role při získávání znehodnocených 

peruánských vládních certifikátů, byla klíčová. Byl totiž bankéřem 

London Bank of Mexico and South America a působil v jejích 

pobočkách v Limě i Valparaísu. V roce 1880 byl pověřen založit 

pobočku banky v Iquique. Všichni tři znali velmi dobře tuto oblast. 

Harvey působil před pacifickou válkou jako inspektor v peruánských 

službách a jeho úkolem bylo zjišťovat bohatost jednotlivých ložisek 

a rozsah vlastnictví jednotlivých majitelů oficin v souvislosti se 

zestátňováním ledku. Po chilské okupaci provincie Tarapacá se blíže 

seznámil s velitelem admirálem Lynchem a přešel do chilských 

služeb. Stal se generálním inspektorem ledkových nalezišť, tentokrát 

ve službách chilské vlády. Byl členem obou ledkových komisí. North 

92 B1akemore, H. Op. cit., s. 32. 

58 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

a Harvey skupovali peruánské certifikáty za použití fondů 

poskytnutých Dawsonem a valparaiské banky. V okamžiku, kdy se 

chilská vláda rozhodla ledkový průmysl zprivatizovat, vlastnila tato 

trojice množství certifikátů lukrativních oficin v oblasti Iquique a 

Pisaguy. Existuje oprávněná domněnka, že uvedená trojice začala 

skupovat ledkové certifikáty poté, co získala velmi dobré informace 

o tom, co chilská vláda připravuje. Toto vyzrazení se připisuje 

zejména Harveyovi a Lynchovi, kteří byli v úzkých vztazích.93 

Britský inženýr John Thomas North přišel do Chile v roce 

1866 jako zástupce firmy John Fowlers. Pracoval v 

růmých ledkových oblastech - Calderas, Tarapacá, Iquique, Pisagua 

a Arica. V roce 1871 začal pracovat v Iquique v ledkové oficině 

peruánského ledkaře Gonzala Viala. Počátky Northova vlastního 

podnikání spadají do doby, kdy peruánská vláda začala zestátňovat 

ledkový průmysl, tj. v r. 1873. Jeho prvním společníkem byl britský 

vicekonzul v Iquique Maurice Sewell. V roce 1878 již vlastnil svou 

vlastní oficinu a rovněž si pronajal společnost na úpravu a výrobu 

pitné vody. V průběhu války se pustil do vlastního podnikání, 

zejména v obchodu s pitnou vodou (mj. vlastnil tankerovou loď, s níž 

dovážel vodu z Pisagua a Aricy do Iquique), ale opravdová změna jej 

čekala až po té, co se spojil s Robertem Harveyem, s nímž ho spojilo 

vlastnictví obrovských ledkových nalezišť. Od 80. let se stal 

.. v provmCll Tarapacá skutečným ledkovým králem, neboť 

kontroloval nejen nejlukrativnější naleziště, ale patřily mu železniční 

a transportní společnosti a veškerá související infrastruktura, včetně 

výroben pitné vody. Je logické, že jeho ekonomická síla přinášela i 

politický vliv, a to jak v Chile, tak ve Velké Británii. V roce 1895 

dokonce aspiroval na členství v Dolní sněmovně britského 

93 Cariola Sutter, C. a Sunke1, Osvaldo. Un siglo de Historia Economica de Chile 
1830-1930. Madrid: Ed. Cultura Hispánica. 1982, s. 46. 

59 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Středisko ibero-amerických studií FF UK 

parlamentu. I když jeho volební kampaň byla vedena ve velkém 

stylu, ke zvolení mu nakonec chybělo pouhých 96 hlasů. 

Northova řzše 

John North se stal symbolem moci britského kapitálu 

v ledkových oblastech, třebaže nebyl jediný. Někteří historikové 

dokonce tvrdí, že jeho role je přeceňována a zejména sdělovacími 

prostředky zjednodušována ve jménu redukce a personifikace 

konfliktu, který vyústil do revoluce v r. 1891, na osoby prezidenta 

Balmacedy a britského podnikatele Northa.94 

Jak už bylo uvedeno, postavil North svůj ekonomický 

vzestup na skupování znehodnocených certifikátů ledkových 

výroben, vydaných peruánskou vládou. Po této první etapě se v roce 

1882 vrátil zpět do Anglie, kde pomocí takto získaného kapitálu, 

začal zakládat a v Londýně registrovat akciové společnosti s cílem 

těžby a vývozu ledku. Rozhodujícím kontaktem a společníkem se pro 

něj v Londýně stal John Waite, jeden z podílníků významného 

obchodního domu William & Lockett v Liverpoolu. North mu nabídl 

vytvoření akciové společnosti, která by vytvořila základnu pro vývoz 

ledku a jeho prodej na evropských trzích. Základem impéria se staly 

akcie oficiny Pampa Ramírez a společnost byla zaregistrována pod 

názvem Liverpool Nitrate Co. Ltd. 3. února 1883 se základním 

kapitálem 150 tisíc liber rozdělených do 6 tisíc akcií. Významné 

postavení liverpoolského obchodního domu a rodiny Lockett jako 

takové umožnila Northovi dalŠÍ důležité kontakty v britských 

obchodních, loďařských a bankovních kruzích.95 

Northův společník Robet Harvey, začal v této době 

připravovat detailní plány přípravy na těžbu a export ledku. 

Výsledkem jeho práce byly uzavřené obchody na zásobení výroben 

94 Soto Cárdenas, A. Op. cit., s. 52. 
95 Blakemore, H. Op. cit. s. 44. 
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moderním strojním vybavením a zařízením, které měly dodat další 

anglické firmy. Další částí byl nábor britských dělníků, jejichž první 

velká skupina dorazila do Iquique již v průběhu roku 1883. 

V průběhu sotva jednoho roku byla oficina Ramírez schopna 

produkovat 6 tisíc tun ledku měsíčně - výroba však byla 

zredukována na polovinu v zájmu udržení cen. Liverpool Nitrate Co. 

Ltd. se skutečně stala základem pro další expanzi: v r. 1885 North se 

svými společníky založil Colorado Nitrate Co. Ltd., v r. 1986 

následovala Primitiva Nitrate Co. Ltd., všechny s průměrným 

výnosem akcií kolem 15 %. Od roku 1886 byl zaznamenán nárůst 

poptávky po ledku na evropských trzích, což spolu s neshodami mezi 

ledkaři mělo za následek zánik restriktivního trustu, který reguloval 

produkci a určoval ceny od roku 1884. Moderní způsob produkce, 

který v Tarapacá zavedli britští odborníci, umožnil levnější a 

efektivnější výrobu. Export se rozrůstal i do USA, ceny akcií 

ledkových společností na londýnské burze letěly nahoru. Kromě 

Northových společností se na trhu objevovalo množství dalších -

v roce 1887 založil W. MacAndrew London Nitrate Co. Ltd., v r. 

1888 Santa Luisa Co., v r. 1889 Lautaro Co., jejímž prezidentem byl 

F. H. Evans, člen southamptonského parlamentu. Tímto způsobem se 

Northovi a jeho společníkům podařilo vytvořit mocnou skupinu, 

která kontrolovala těžbu a vývoz v celé oblasti Tarapacá. Chilští 

těžaři či vlastníci, jichž bylo mnohem méně (A. Edwards Ossandón, 

A. Edwards Ross, F. Subercaseaux, Melchor Concha y Toro a 

několik dalších) používali kapitál z ledku (na rozdíl např. od Northa) 

k investicím do svých zemědělských usedlostí, k budování luxusních 

městských domů a v neposlední řadě k financování nákladného 

společenského života ve stylu velkých evropských šlechtických 

domů. 

North usiloval o vytvoření monopolu, který by zajišťoval 

nejen těžbu a vývoz suroviny, ale i všechny ostatní související 
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služby, na prvních místech výroba pitné vody a transport. V roce 

1889 dokonce otevřel vlastní banku - Bank of Tarapacá and London 

Ltd. Plán se mu však nezdařil, jeho protivníci, zejména Gibbs a 

CampbelI byli mocní protihráči. 

Northovy podnikatelské úspěchy přitahovaly značnou 

pozornost britských i chilských sdělovacích prostředků, jak si to 

ostatně on sám přál, využívajíc popularitu své osoby v obchodování 

na londýnské burze. Publicita nebyla ovšem pouze pozitivní, ale 

objevovala se i podezření na Northovy nepříliš čisté praktiky v jeho 

podnikání. The Financial News a lhe Economist kritizovaly nejen 

Northovu manipulaci s cenami akcií svých společností, ale zejména 

jeho praktiky při získávání koncesí. lhe Financial News napsal 14. 

června 1888 s typicky britským sarkasmem: 

"Poslední zpráva o našem příteli plukovníkovi Northovi je ta, že 

prý si stěžoval, že v přírodě již nejsou další živly, kromě vzduchu, půdy a 

vody, které by bylo tak příjemné financovat. V Tarapacá se učinil 

vlastníkem všeho tam existujícího. Se svými ledkovými a železničními 

společnostmi kontroluje veškeré prodejné pozemky v provincii. Se svými 

kondenzátory mořské vody, svými vodními zásobárnami a svými 

koncesemi v Pica monopolizuje veškerou pitnou vodu. Je veřejně známo, 

že předtím, než jeho pozornost upoutala klesající hodnota ledkové 

železnice, vymýšlel plán, jak založit akciovou společnost na vzduch 

v Tarapacá, se vzdušným kapitálem několik milionů liber šterlinků .... " 96 

Poválečný vývoj v Chile a nástup prezidenta Balmacedy 

Chilský prezident Domingo Santa María nastoupil do úřadu 

ještě v době pacifické války v roce 1881. Během jeho vlády zažilo 

Chile mocný hospodářský vzestup. Zisk bohatých severních 

provincií s významnými nalezišti ledku, stříbra, mědi a dalších 

surovin umožnil růst obyvatelstva v dosud velmi řídce osídlených 

96 The Financial News, 14. června 1888, citováno Blakemorem, op. cit., s. 82. 
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oblastech. V roce 1883 byla vytvořena Společnost na podporu 

průmyslového rozvoje (Sociedad de Fomento Fabril - SOFOFA), 

mezi jejíž úkoly patřilo i přitáhnout do nově získaných oblastí 

zahraniční odborníky všeho druhu: kromě těžařů rovněž zemědělské 

odborníky, vinaře, řemeslníky všeho druhu. Hlavními postavami 

SOFOF A byli chilští podnikatelé známých jmen: Edwards, 

Subercaseaux a Klein, veřejně činní intelektuálové - Vicufía 

Mackenna, Pérez Rosales a dalšÍ. Již v roce 1886 SOFOFA otevřela 

večerní školu, jejímiž absolventy byli techničtí odborníci všeho 

druhu. Liberální chilská vláda v poválečném období zredukovala 

svou úlohu v ledkovém průmyslu pouze na výběr daní z exportu. 

Jedním z největších problémů chilské vlády byla skutečnost, že měla 

velmi omezenou možnost rozhodování o ledkovém bohatství, které 

bylo v rukou zahraničních (britských) podnikatelů. Domácí 

podnikatelé a těžaři se na ziscích rovněž podíleli. Jednalo se o 

významné rodinné klany, jejichž někteří členové byli zároveň aktivní 

v politickém životě a často zde docházelo ke střetu zájmů. 

José Manuel Balmaceda, ministr vnitra Santa Mariovy vlády, 

byl politicky prezidentovi velmi blízký. Poválečný ekonomický 

vzestup umožnil vzestup a progres novým sociálním skupinám a 

vytvoření příznivého klimatu nové konjunktury. A Balmaceda, 

zvolený prezidentem v roce 1886 po nezbytných volebních 

machinacích a podvodech, chtěl být gestorem tohoto nového 

společenského pokroku a industriální revoluce. Jeho oblíbenými 

tématy, kterým dával svou politikou přednost, byla výstavba silnic, 

železnic a oblast vzdělávánÍ. Státní pokladna nikdy nebyla tak plná 

jako v době vlády prezidenta Balmacedy. Jeho úmyslem byla rovněž 

nacionalizace nerostného bohatství a ledkového průmyslu zvláště. 

Dostal se tímto do rozporu se zájmy zahraničního kapitálu, a osobně 

s britskými podnikateli, kteří získali takřka monopolní postavení 

v ledkovém průmyslu. 
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North se rozhodl v únoru 1889 přicestovat do severního 

Chile, aby se osobně sešel s prezidentem Balmacedou a vyřešil na 

místě budoucí vývoj svých investic. Krátce před touto cestou značně 

stoupla jeho společenská prestiž i sebevědomí, neboť byl lordem 

Randolphem Churchillem představen princi z Walesu na banketu 

pořádaném baronem Alfredem Rothschildem. The South American 

Journal napsal: "V londýnských vyšších kruzích není muž, o němž 

by se. hovořilo více.,,97 Navíc z Chile přicházely dobré zprávy: 3. 

ledna 1889 připadlo Northovi a jeho společníkům, včetně Johna 

Dawsona, bezmála 200 titulů vlastnictví pozemků k důlní činnosti 

v oblasti Pintados. Ve stejné době North koupil majetky menšího 

ledkaře voblasti Buena Ventura, což mu umožnilo propojit své 

stávající pozemky ve velký celek. Další dobrou zprávou bylo i to, že 

5. ledna se obecní rada v Iquique rozhodla přijmout Northovu 

nabídku na zásobování Iquique pitnou vodou a odmítla nabídku jeho 

rivala Wlitha. North se na svou cestu do Chile dobře připravil. 

Obklopil se novináři, kteří o něm a jeho podnicích psali samá 

pozitiva, pořídil nákladné dary: chilskému státu drahé koně, torzo 

z Esmeraldy (obložené stříbrem a opatřené seznamem Jmen 

zahynuvších hrdinných námořníků), obecní radě Iquique nový 

hasičský vůz pojmenovaný "Balmaceda" atd. Před odjezdem 

neopomněl uspořádat opulentní slavnosti na rozloučenou, kde se 

účastnila londýnská a liverpoolská smetánka od tradiční aristokracie 

až po reprezentanty podnikatelských a finančních kruhů. Kromě 

dobrých zpráv však z Chile přicházely zprávy znepokojující. 

V ledkové oblasti byly zaregistrovány dvě konkurenční akciové 

společnosti: Lautaro Nitrate Co. se základním kapitálem 300.000 

liber a La Julia Nitrate Co. v hodnotě 150.000 liber. Obě obsadily 

prostor v oblasti Tahal, jižně od Tarapacá, na původních chilských 

97 The South American Journal, 22. prosince I 888, citováno Blakemorem, op. cit., 
s.108. 
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územích. Obě společnosti představovaly velkou konkurenci pro 

Northa a ten jejich vstup na akciový trh nepodceňoval.98 Při své cestě 

do Tarapacá se North zastavil v jižním Chile, kde měl v úmyslu 

zkoumat možnosti výstavby železnice v Araukánii, dále se zajímalo 

naleziště uhlí v okolí Concepciónu. Všude, kam přišel, prezentoval 

se jako lidumil a ochránce všech potřebných rozdávající dary 

zejména chudým dětem. Pro místní představitele bylo ctí, když je 

plukovník North zval na opulentní. hostiny za přítomnosti 

spřízněných novinářů. Ti pak jeho myšlenky zpracovávali do 

obsáhlých návodů, jak by mělo Chile se svým ohromným nerostným 

bohatstvím naložit. 

Balmaceda zahájil svou cestu na sever ve Valparaísu 4. 

března 1889 na palubě chilské válečné lidi Amazonas. Ve svém 

demonstrativním patriotismu se neopomněl zastavit na místě, kde 

hrdinně na začátku pacifické války zahynul na palubě potápějící se 

Esmeraldy kapitán Prat v nerovném souboji s peruánským obrněným 

křižníkem. V Iquique jej 8. března přivítalo 15 tisíc lidí. Jeho cestu 

široce komentovaly místní deníky a žurnalisté se předháněli 

v prezentaci svých názorů na účel cesty a na osobu samotného 

prezidenta. Bylo příznačné, že každé jeho vyjádření a prohlášení 

bylo interpretováno hned několika způsoby. Za nejdůležitější projev 

v průběhu jeho severní cesty označují historikové ten z 8. května. 

Naznačil v něm totiž svou koncepci "ledkové" politiky: 

stát jako takový nemůže mít monopol na těžbu a export 

ledku. Jeho základním úkolem je garantovat ochranu 

soukromého majetku a svobodu podnikání; 

stát ale nebude ani podporovat monopolní postavení žádné 

jiné společnosti, ať už chilské nebo zahraniční; 

98 Blakemore, Harold. l,Nacionalismo frustrado? Chile y Salitre 1870-1895. 
Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 1991, s. 112-113. 
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odprodej ledkových nalezišť, které byly v té chvíli ve 

vlastnictví státu (který je odkoupil od držitelů peruánských 

certifikátů) by se mělo dít pouze chilským zájemcům a stát 

by si měl ponechat takovou část z nich, aby se mohl 

efektivně podílet na tvorbě cen. 

Ve Zprávě pro Kongres z 1. června 1889 ještě dále tyto své koncepty 

zpřesnil a propracoval. Hodlal prosadit zrušení monopolního 

postavení zahraničních společností na severu země (těžba a export 

ledku, železniční a transportní služby, zásobování vodou, zásobování 

potravinami a proviantem všeho druhu atd.), podnítit zakládání 

těžařských společností s chilským kapitálem, stimulovat technický a 

technologický rozvoj výroby, dopravy a nakládky ledku, a 

v neposlední řadě získávat nové trhy za pomOCI široké 

propagandistické akce. Jasným cílem bylo vyrábět za co nejmenších 

nákladů a tím se přiblížit právě těm zahraničním těžařům 

disponujícím moderními technologiemi a postupy.99 

North a Balmaceda se poprvé setkali 25. března 1889 

v prezidentově rezidenci ve Vina del Mar. Následovaly další schůzky 

v prezidentském paláci v Santiagu. Pouze podle reakcí v tisku se lze 

domnívat, že tato osobní jednání nepřinesla žádnou konkrétní 

dohodu či významný obrat. Balmaceda nenaznačil ani svůj ústupek 

ve věci zrušení privilegií železniční společnosti Nitrate Railways 

Co., k němuž došlo koncem roku 1888 rozhodnutím Státní rady. 

V době osobních jednání těchto dvou protagonistů se nacházelo 

Northovo odvolání proti tomuto rozhodnutí v projednávání právě 

Státní rady. Zmíněné rozhodnutí znamenalo velké finanční ztráty, 

neboť železniční společnost využívala svého monopolního postavení 

na maximum. 30. září 1889 se Northovi obavy naplnily a vláda 

vyhověla žádosti společnosti CampbelI Outram Co. o koncesi na 

99 Bermúdez Miral, Oscar. Breve historia del Salitre. Santiago: Rabindranath 
Bermúdez D., 1987, s. 36. 
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stavbu úzkokolejné železnice mezi oficinou Agua Santa a přístavem 

Caleta Buena. Koncesní smlouva byla pro chilskou vládu velmi 

výhodná, mj. ji mohla kdykoliv odkoupit, nejpozději však za 25 let 

se měla stát jejím vlastnictvím. Na koncesi bylo vyhlášeno formální 

výběrové řízení, jehož podmínky byly sestaveny tak, že jej mohla 

vyhrát právě jen Campbell Outram Co. 

Northova odpověď byla okamžitá. Obrátil se na Senát 

dlouhým dopisem a žádostí o pomoc na ochranu jeho investic. 

Zmobilizoval množství advokátů a právních poradců, mnozí z nich 

byli členové parlamentu nebo jejich rodinní příslušníci. Ve svém 

apelu na Senát bylo vyzvání, aby zákonodárná moc zabránila moci 

výkonné ovlivňovat tímto způsobem moc soudní. North dovedl 

šikovně využít politickou situaci a nepříliš příznivé naladění 

legislativců vůči osobě prezidenta Balmacedy. V Londýně využil 

rovněž svých známostí na vysoce postavených místech a vymohl si, 

aby diplomatičtí zástupci Velké Británie jak ve Valparaísu, tak 

v Santiagu, dostali od britského ministra zahraničí instrukce 

k zahájení legálních akcí proti chilské vládě. Legislativci přenesli 

tento problém na půdu kongresu, kde se o něm obšírně a dlouho 

diskutovalo. Balmaceda sice zasedání kongresu chvatně ukončil, ale 

problém tím nevyřešil. Naopak, to, co se na začátku zdálo být 

ekonomickou potyčkou, přerostlo do mezinárodního a 

ústavněprávního problému, který ve svém důsledku znamenal 

občanskou válku. 

1891: Ledek a občanská válka v Chile 

Napětí mezi výkonnou a zákonodárnou mocí se v Chile 

datovalo již před mnoha dekádami, ale v otevřený konflikt přerostlo 

až za Balmacedovy vlády v roce 1891. Poslanci a senátoři se po celá 

desetiletí snažili oklešťovat výkonnou prezidentskou moc, zatímco 

prezidentští kandidáti nechutně manipulovali volební proces. 
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Hornický sektor, ovládaný zejména britskými investory, se cítil 

ohrožen Balmacedovými snahami o nacionalizaci nerostného 

bohatství a průmyslu. 

Spolu s parlamentní opozicí přinutili Balmacedu ke změnám 

na ministerských postech, a to celkem třináctkrát! Dalšímu tlaku a 

zasahování parlamentu do složení orgánů výkonné moci se však 

Balmaceda vzepřel a parlament odpověděl zamítnutím návrhu 

zákona o rozpočtu na rok 1891. Prezident se pokusilo vládu pomocí 

dekretů, když vyhlásil, že v roce 1891 bude platit zákon o rozpočtu z 

minulého roku. Tento dekret však byl v rozporu s ústavou a 

parlament na základě protiústavního postupu prezidenta sesadil. 

Občanská válka byla poslední kapitolou v boji výkonné a 

zákonodárné moci. Část vojska vedená námořním kapitánem Jorgem 

Monttem Alvarezem, která se postavila na stranu parlamentní, v 

lednu 1891 obsadila hornický sever a vyhlásila v Iquique vládní 

juntu v čele se samotným Monttem. Celou akci financovali bankéři 

zahraničních ledkových bank a Monttovi se brzy s pomocí jejich 

finančních prostředků podařilo postavit dobře vybavené a moderně 

vyzbrojené vojsko. Balmaceda se zatím v Santiagu snažil 

zorganizovat své vlastní vojenské oddíly. Obě strany usilovaly o 

získání vojenské převahy a nebály se ani vyjednávání v Evropě, kde 

se v britských a francouzských přístavech kompletovaly zakázky na 

stavbu válečných lodí. Rozhodující střet se udál v srpnu, kdy severní 

vojsko zahájilo p.ochod směrem na Santiago. Vládní a parlamentní 

vojska se střetla ve dvou rozhodujících bitvách, u Conconu a v La 

Placilla. V obou bitvách byly vládní síly rozdrceny. Balmaceda složil 

svůj úřad 22. srpna a uchýlil se pod ochranu argentinského 

velvyslanectví. Zde vlastní rukou ukončil svůj život 19. září 1891. V 

občanské válce zahynulo 10000-15000 Chilanů a bylo vážně 

narušeno národní cítění, které vždy Chilany stmelovalo. Moci se 

ujala nová oligarchie, tvořená podnikateli v hornictví, bankéři a 
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ledkaři. Prezidentská moc byla potlačena a začalo období 

"parlamentní republiky". 

Již v letech 1890-91 docházelo k poklesu cen ledku a 

k hromadění jeho zásob. Ledkaři byli nuceni snížit výrobu a 

propouštět pracovníky. Po porážce a smrti prezidenta Balmacedy 

došlo sice k lehkému růstu cen, ale ne dostatečnému, aby se dalo 

hovořit o nové konjunktuře. V průběhu roku 1892 ceny dále výrazně 

kolísaly. I v této době existovala zejména mezi britskými ledkaři 

určitá forma trustu, kterou vedl J. North. V praxi to ovšem 

znamenalo, že tato kartelová dohoda mezi ledkaři, zvaná 

combinación, sloužila právě jemu osobně na upevňování monopolu 

v oblasti. Mnozí ledkaři vinili právě jeho finanční a výrobní 

machinace z poklesu cen ledku. Podle některých komentářů byly 

ceny akcií Northových podniků značně nadhodnocené. Četnost 

vyplácení dividend se měnila - buď byly vypláceny každé tři měsíce 

nebo po půl roce, podle toho, jak se měnila situace na londýnské 

burze. North si byl vědom zejména nejisté politické situace v Chile, a 

tak se snažil investovat bohatství z ledku hlavně v Evropě: v Británii 

měl loďařské společnosti, uhelné doly, železárny, v Austrálii vlastnil 

zlaté doly, v Egyptě dopravní společnosti, cementárny a luxusní 

hotel v Belgii, továrny ve Francii. V roce 1892 dokonce ve službách 

belgického krále Leopolda III založil v Kongu kaučukové podniky 

Belgian India Rubber Co. Zemřel v květnu 1896 a po jeho smrti 

zůstalo mnoho nezodpovězených otázek akcionářů jeho ledkových 

společností. 

V chilské historiografii je občanská válka široce popsána. 

Příčiny rozkolu mezi výkonnou a zákonodárnou mocí interpretují 

chilští historikové v přímé souvislosti s osobou prezidenta 

Balmacedy. Např. Alberto Edwards tvrdí, že svou roli sehrála i 

neslučitelnost Balmacedova "charakteru", neboť byl andaluského 
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původu, s tradiční chilskou aristokracií, převážně baskického 

původu. Podobně problém vidí i Francisco Encina, který tvrdí, že 

Balmaceda těžce nesl svůj rozchod s tradiční oligarchií a jeho 

rozhodnutí a činy byly tímto traumatem poznamenány.JOo Mnoho 

analýz bylo věnováno tématu chilské ústavy z roku 1833, která byla 

postavena na silné prezidentské výkonné moci. Nicméně interpretace 

zákonnosti či nezákonnosti, popř. ústavnosti a neústavnosti kroků 

obou znepřátelených stran nemůže být úplná bez vyzdvižení 

ekonomického aspektu celého konfliktu. Rovněž nelze opomenout 

úlohu evropských mocností a vlády USA. Celý tento soubor 

vzájemných vztahů a vlivů tvořil obraz chilské občanské války 

v roce 1891. Balmaceda měl nepochybně zájem na tzv. nacionalizaci 

přírodních zdrojů a zejména ledku, na jehož exportu do evropských 

zemí byla země zcela závislá. Dalším důležitým prvkem byla 

katolická církev, která se cítila ohrožena Balmacedovými plány na 

úplnou odluku státu od církve. Ta se sice uskutečnila až v roce 1925, 

ale základ byl položen Balmacedou v době, kdy byl ministrem vnitra 

v Santa Maríově vládě. V katolické církvi viděl brzdu pokroku a 

modernizace, zatímco sám se pokládal za velkého propagátora všeho 

moderního. 

Velká Británie byla nejvýznamnějším obchodním partnerem 

Chile, a to zhruba od roku 1844. Obchodní výměna s ostatními 

evropskými zeměmi (Francie, Německo) nikdy nedosáhla takového 

rozsahu. Chilský export byl zcela závislý na cenách surovin na 

mezinárodních trzích. Liberální zákony byly uplatněny 

v transportních službách, což mělo za následek postupné vytlačení 

chilského obchodního loďstva z mezinárodní přepravy. V roce 1835 

sice existovaly pokusy konzervativců o prosazení ochranářských 

zákonů, ale tyto nebyly nikdy schváleny. Liberální legislativa měla 

100 Pizarro, Crisóstomo: La revolución de 1891. La Modernización. Valparaíso: Ed. 
Universidad Católica de Valparaíso; 1971, s.14. 
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pro Chile drastické následky: zatímco v roce 1852 mělo 215 lodí 

zajišťujících pobřežní obchod, o 10 let později to bylo jen 21 lodí. 

Statistiky z roku 1875 ukazují jasně na převahu britských 

obchodních plavidel - v roce 1891 byl poměr 450 britských a 10 

chilských obchodních lodí. Další statistiky, např. v oblasti 

zahraničních úvěrů ukazují, že v letech 1822 - 1892 bylo dojednáno 

18 půjček a z nich pouze jednu neposkytly britské banky (v r. 1889 

byl úvěr dojednán u Deutsche Bank).IOI 

Největší účast britského kapitálu však byla soustředěna do 

severních ledkových oblastí. V roce 1880 byla výše britských 

investic do ledkového průmyslu ve výši 7.500.000 liber, z nichž 

6.100.000 tvořila půjčka chilské vládě, naproti tomu o devět let 

později byla výše britské investice již 16 miliónů liber proti 8 

miliónům půjČky. 102 

Jak chtěl Balmaceda dosáhnout tzv. nacionalizace či 

chilenizace ledkového průmyslu? Především se domníval, že chilský 

stát se musí stát vlastníkem ledkových nalezišť a výroben. Někteří 

autoři nazývají tento aspekt ekonomickým nacionalizmem 

(nacionalismo económico). V roce 1887 předložil návrh zákona, 

který by mu dal pravomoci kjednání o půjčce, s jejíž pomocí by stát 

financoval odkoupení 71 ledkových výroben. V tomtéž roce byl 

rovněž ukončen prodej držitelům peruánských certifikátů. Státní 

vlastnictví mělo zajistit takový vliv chilskému státu, který by 

umožnil zejména tvorbu cen, samozřejmě za pomoci regulace 

množství vyrobené suroviny. Ve svých projevech zdůrazňoval, že 

ledek je chilské národní vlastnictví, které však nachází své uplatnění 

zejména na evropských trzích. Zároveň tedy neměl v úmyslu 

poškozovat britské soukromé vlastnictví a volný obchod, ve své 

naivitě toužil po určité harmonii mezi zájmy všech ledkařů a chilský 

lOl Tamtéž, s. 54 -55 
102 Tamtéž, s. 56. 
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stát považoval za jednoho z nich. Jinými slovy, jeho snahou bylo 

větší zapojení chilských ledkařů (kteří by ovšem byli více svázáni s 

chilským státem) do přímého obchodu s ledkem, nikoliv 

zprostředkovaně. Ovšem je nutno rovněž vidět, že všichni chilští 

ledkaři, kteří na severu podlehli tlaku britského kapitálu a prodali jim 

svá ledková pole a výrobny, získali slušné částky v hotovosti, které 

následně využili v jiných odvětvích svého podnikání na domácí 

scéně. Takovým příkladem byl např. Eduardo Délano, který v roce 

188 I, spolu s dalšími, získal od peruánských majitelů ledkové pole 

Lagunas za částku 115 tisíc US dolarů, aby je v roce 1888 prodal J. 

Northovi za úctyhodných 814 tisíc US dolarů. V roce 1890 držel 

Délano akcie dvou bank, loďařské společnosti, zlatých dolů, 

cukrovarů, pivovarů, vlastnil tři velké statky a jeden mlýn. I03 Takže 

lze konstatovat, že chilští podnikatelé sice nebyli přímými vlastníky 

chilského "národního" bohatství, ale na základě svých dřívějších 

držav v provinciích Tarapacá a Antofagasta dosáhli vysokých zisků, 

které následně mohli použít v jiných oblastech ekonomiky. 

Dalším problematickým krokem Balmacedy byl jeho plán na 

vyvlastnění Nitrate Railway Co., která měla prakticky monopol na 

dopravu v severních regionech. Návrh zákona byl kongresem 

odmítnut, nicméně Balmaceda se svých plánů nevzdával. V jednom 

svém projevu prohlásil mj.: "Doufám, že v blízké budoucnosti 

všechny železnice v Tarapacá budou národním majetkem. Doufám, 

že Chile získá do vlastnictví všechny soukromé železnice, které 

křižují jeho území.,,104 A třebaže hrozba vyvlastnění byla nakonec 

odvrácena, monopolní postavení Nitrate Railway Co. se nakonec 

Balmacedovi přece jen podařilo zrušit, je však otázkou, jakou cenu 

za to bylo nutno v důsledku zaplatit. 

103 B1akemore, H. ;.Nacionalismo frustrado? Chile y Salitre 1870-1895. Santiago: 
Ed. Universidad de Santiago de Chile, 1991, s. 26. 
104 Ramírez Necochea, Hemán. La Guerra Civil de 1891. Antecedentes 
Económicos. Santiago: Ed. Austral, 1951, s. 124. 
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Následky Balmacedovy politiky na sebe nenechaly dlouho 

čekat. Poslanci a senátoři, kteří byli osobně zainteresovaní v 

ledkovém průmyslu bud' jako akcionáři ledkových a železničních 

společností a pobírali značné dividendy, logicky spojili své síly s 

britskými těžaři. Kromě toho bylo mnoho případů, kdy např. poslanci 

parlamentu fungovali zároveň jako advokáti těchto soukromých 

společností v soudních sporech proti chilskému státu. IOS Po 

vypuknutí otevřené války mezi Balmacedou a kongresem bylo 

veřejným tajemstvím, že britské rodiny, žijící ve Valparaísu, 

pořádaly sbírky na podporu parlamentních vzbouřenců, do nichž 

přispívali i britští námořníci a další příslušníci britské kolonie. 

Ostatně to kritizoval i britský diplomatický zástupce, který to označil 

za porušení neutrality a vměšování do vnitřních záležitostí cizího 

státu. Po ustavení vládní junty v Iquique se přes odpor Balmacedovy 

strany vzbouřencům podařilo vybrat exportní daň z ledku, která za 

měsíc březen činila 100 tisíc liber. lo6 Balmaceda před tím nařídil 

zničit veškeré zásoby ledku, tento záměr se však nezdařil. 

Příčiny neúspěchu Balmacedovy politiky musíme hledat 

především v otázce, jakou měl ve společnosti podporu pro své 

projekty a zda-li tyto plány měly vůbec nějakou naději na úspěch. 

Exponenti opozice, jako např. Agustín Ross v kritice Balmacedova 

projevu v Iquique (březen 1889) tvrdil, že prezident vůbec nerozumí 

problematice ledkového průmyslu. Jak jinak si lze vysvětlit jeho 

rozdílný postoj k ledku v Tarapacá a Antofagastě a na původních 

chilských územích v oblasti TaItal a Aguas Blancas. V těchto 

oblastech byli přítomni pouze chilští podnikatelé, kteří investovali 

105 Příkladem může být advokát Julio Zegers, který se nacházel v jasném střetu 
zájmů - byl zároveň advokátem Nitrate Railways Co. a členem Státní rady. Nutno 
ovšem dodat, že na členství ve Státní radě rezignoval poté, co měla projednávat 
odvolání Nitrate Railway Co. proti rozhodnutí o zrušení jejího monopolního 
postavení. Zegers však stál původně na Balmacedově straně a v průběhu 
probíhajících tahanic se z něj stal jeho zapřísáhlý nepřítel. (Blakemore, H. Op. cit., 
s-147.) 
106 Pizarro, C. Op. cit., s. 63. 
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mnoho chilského kapitálu v naději na ochranu svých investic ze 

strany státu. Té se ovšem nedočkali, takže jejich investice byly 

znehodnoceny tím, že v Tarapacá se ledek vyráběl za nižších 

nákladů. Tito ledkaři nakonec byli nuceni část svých majetků prodat 

německé firmě Vorwerk. Nazvat toto nedbalostí chilského kapitálu, 

jako to učinil Balmaceda ve svém projevu, bylo, podle Rosse, přece 

jen příliš. 107 Balmaceda neměl za sebou žádnou významnou 

politickou stranu. Neměl podporu ani městského ani venkovského 

obyvatelstva a ani se o ni nepokusil. Jeho politika byla širším masám 

nesrozumitelná. Třebaže jeho snahou bylo zlepšit institut vzdělání, 

rozšířit počet Chilanů s přístupem ke vzdělání a k lepšímu výkonu 

politických práv, nenašel ve společnosti větší pochopení. V jeho 

střetu s kongresem ho podporovala pouze malá skupina liberálů a 

státní úředníci, jichž bylo celkem kolem pěti tisíc. Patřili mezi ně 

guvernéři, intendanti, soudci, armádní důstojníci, ministři a další. 

Masy obyvatelstva sledovaly tento boj spíše zpovzdálí jako další 

střet mezi bohatými, který se jich netýkal. 

Naproti tomu opoziční zákonodárci měli silnou podporu 

v elitních vrstvách chilské společnosti, v bohatých podnikatelských 

kruzích a v nové poválečné vrstvě mladé buržoazie. Romantický a 

ješitný Balmaceda se ve svých projevech pateticky odvolával na lid, 

který jej zvolil jako svého reprezentanta, ale zapomněl, že 

prezidentem republiky ho zvolili právě příslušníci aristokracie -

tradiční i té novodobé. Lid s jeho volbou nemohl mít nic společného. 

Na mezinárodním poli našel Balmaceda oporu jen v USA, a 

to jen do doby, kdy bylo jasné, že nemůže vydržet silný tlak opozice 

podpořené finančními prostředky pocházejícími ze severu země. 

Vlády Velké Británie, Německa a Francie sice navenek zachovávaly 

107 Blakemore, H. Op. cit., s. 96. 
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neutralitu, či v prohlášeních formálně vyjadřovaly loajalitu 

prezidentovi, ale v praxi se snažily hájit zájmy svých podnikatelů. 

A však není bez zajímavosti, že aspIrace na větší 

pochilšťování (nejen) ledkového průmyslu nevymizely ani po pádu 

prezidenta Balmacedy z povědomí politiků a veřejného mínění. 

Právník, politik a ekonom Luis Alduante tento problém rozebral již 

ve svých pracích z let 1893 a 1894. Bránil myšlenku větší participace 

státu na těžbě a exportu ledku, a to tak, že stát by měl vlastnit 

ledková pole a infrastrukturu a měl by ji pronajímat chilským 

těžařům na základě veřejné dražby. V roce 1895 se v chilských 

podnikatelských kruzích objevilo více zastánců tohoto názoru. 

Ostatně i prezident Alessandri se ve svém prvním období neúspěšně 

pokusil v Kongresu prosadit zákon, který by dal chilskému státu 

výhradní práva na prodej ledku a jódu.108 

Ledkové vzestupy a pády na začátku 20. století 

Toto období je charakterizováno stále se střídajícími vzestupy 

a pády ledkového průmyslu, v závislosti na cenách, které byly 

ovlivňovány evropskými politicko-ekonomickými faktory. Na 

počátku minulého století tvořily příjmy chilské státní pokladny 

pocházející z exportu ledku stále ještě kolem 50 %. Ledek byl stále 

zdrojem národního blahobytu, třebaže těžaři neplatili vedle daně 

z exportu žádné další daně. V průběhu desetiletí 1890-1899 překročil 

export nitrátů z Chile 235 miliónů quintálů. V dalším desetiletí, 

1900-1909, export činil už více než 353 miliónů. Převážná část 

těchto exportů stále pocházela z provincie Tarapacá, z oblastí, kde se 

těžilo již před pacifickou válkou. Mezi prvním a druhým desetiletím 

20. století se výmamně rozvinula i těžba v regionech EI Toco, 

Antofagasta, Aguas Blancas a Ta1tal. V roce 1912 přístav 

108 Bermúdez Miral, O. Op. cit., s. 38. 
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Antofagasta vystřídal Iquique v prvenství coby největší ledkový 

přístav Chile. Ledkový průmysl v této době zaměstnával více než 45 

tisíc pracovníků, z nichž 21 tisíc bylo lokalizováno na ledkových 

polích v Tarapacá. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1907 žilo trvale 

na ledkových polích v oblasti 36.700 dělníků. 109 Na přelomu století 

došlo k aplikaci významných výdobytků průmyslového rozvoje: 

rozšíření železničních sítí, které spojovaly výrobny s přístavy, využití 

elektrické energie, od roku 1902 využití nafty, což znamenalo 

v porovnání s uhlím velkou úsporu pohonných hmot. Současně se 

zdokonalily metody zkoumání terénu za účelem hledání bohatších 

nalezišť. Rovněž zpracování horniny zaznamenalo určité 

zdokonalení a zejména Antofagastská ledková společnost byla 

známá technickým personálem na vysoké odborné úrovni. 

Zároveň dochází na začátku století následkem zakládání 

velkých dělnických kolonií na ledkových polích k formování nové 

sociální třídy v hornických oblastech. Namáhavá práce od východu 

do západu slunce v těžkých klimatických podmínkách, totální 

absence ochrany dělníků před úrazy, chybějící pracovní legislativa, 

možnost okamžitého propuštění bez předchozího upozornění, 

možnost nakupování potravin a dalšího proviantu pouze v obchodech 

(typu hokynářství) v rámci oficiny (tzv. pulperías, kde se platilo 

kovovými nebo gumovými známkami, tzv. fichas, které byly 

nepřenosné mimo vyhrazenou oblast), ubytování v bídných chýších 

bez oken, zpravidla plechových, kde bylo ve dne nesnesitelné vedro 

a v noci teplota klesala k nule, to byly podmínky života a práce 

dělníků na ledkových polích. V hornických koloniích vedl tento 

bídný život k rozšíření alkoholismu, prostituce a kriminality 

v rozměrech v jiných oblastech země nevídaných. 1lOProto je začátek 

109 Tamtéž, s. 39. 
110 Manuel A. Femández ve svém článku "El enclave Salitrero" cituje britského 
cestovatele Reginalda Enocha, který uvádí, že na ledkových polích (v r. 1913) žijí 
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století zejména v oblasti Tarapacá ve znamení počínajících stávek, 

tajné distribuce dělnického tisku a postupného organizování a 

uvědomování dělnických mas, které vyvrcholilo v roce 1900 

založením odborové organizace s názvem Combinación 

Mancomunal de Obreros. lll 

V roce 1904 vláda prezidenta Riesca jmenovala konzultativní 

komisi (Comisión Consultiva del Norte), jejímž úkolem bylo zjistit 

všeobecné podmínky života obyvatel v severních ledkových 

oblastech a vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Komise konstatovala totální zanedbání ledkových dělníků a 

doporučila vládě mj. okamžité zrušení placení známkami, přijetí 

zákona o regulaci platů, svobodu obchodování a povinnost 

vzdělávání pro pracovníky u strojů, aby se omezil alarmující počet 

pracovních úrazů. Vládě se však nepodařilo uvést v život doporučení 

této komise, a tak docházelo k vyostřování boje horníků. 

Velkou tragédií skončila stávka v Iquique v prosinci roku 

1907, jíž se zúčastnili nejprve železniční dělníci, k nimž se přidali i 

dělníci z přístavů a ledkových polí ze širokého okolí. Zoufalí 

stávkující, sužovaní nejen pokračujícím znehodnocováním pesa, ale i 

propouštěním v rámci tzv. combinación, se uchýlili do školy Santa 

María, zhruba v počtu 5 - 7 tisíc osob. Základním požadavkem 

stávkujících bylo stále odkládané a slíbené zvýšení platů, aby se 

alespoň částečně kompenzovala děsivá inflace. Do vyjednávání byli 

zapojeni nejen britští ledkaři a obchodníci, ale i diplomatičtí zástupci 

konzulátů Velké Británie, USA, Peru a Bolívie. Poté, co neozbrojení 

stávkující neuposlechli výzvy k vyklizení školy a přilehlého 

prostranství, byla zahájena palba z kulometů, demontovaných a 

polodivoši a analfabeti v primitivních obydlích, které se lidským vůbec nepodobají 
... (s.17) 
III Couyoumdjian, Juan Ricardo. Chile y Gran Bretana durante la Primera Guerra 
Mundial y PostguelTa, 1914-1921, Santiago: Ed. A. Bello, 1986, s. 185. 
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přivezených z válečného křižníku Esmeralda. Po této krvavé lázni 

zůstalo 2.000 mrtvých. Ostatní se vzdali a byli eskortováni vlaky 

zpět na svá pracoviště na ledková pole. V lednu 1908 byla posílena 

vojenská ostraha Iquique, mj. i námořní posádkou britského křižníku 

Sappho, který připlul z Montevidea. 112 Podle mnohých historiků 

(Bermúdez, Blakemore atd.) znamenala tato stávka a její brutální 

potlačení (na výslovnou žádost britského konzula) urychlení 

konsolidace a radikalizaci dělnického hnutí v severních hornických 

oblastech. 

Další komise, která konstatovala prekérní pracovní podmínky 

v severních hornických oblastech, předložila svou zprávu v roce 

1916. Na základě jejích závěrů poslal prezident Alessandri do 

parlamentu návrh zákoníku práce, který byl ovšem oběma komorami 

odmítnut, jakož i další navržené sociální zákony. Ve druhé dekádě 

20. století sice došlo z iniciativy samotných majitelů k mírnému 

zlepšení životních a pracovních podmínek na ledkových polích, ale 

na sociální legislativu si dělnictvo muselo počkat až do roku 1924, 

kdy byla uzákoněna povinnost uzavření pracovní smlouvy, pojištění, 

pracovní arbitrážní soudy, zákon o pracovních úrazech. atd. 

Kromě omezování produkce se snažili producenti ledku o 

zvyšování jeho spotřeby coby zemědělského hnojiva. Tuto činnost 

řídila Ledková propagační společnost (Asociación Salitrera de 

Propaganda) se sídlem v Iquique, společně s Výborem pro chilský 

ledek (Chilean Nitrate Committee) se sídlem v Londýně. Společnost 

byla financována z exportních daní a podporovala ji i chilská vláda. 

V roce 1913 se přestěhovala do Valparaísa. Později se stala centrem 

obchodu s ledkem. Chilean Nitrate C. byla vlastně jejím 

reprezentantem v Evropě, kde měla celkem sedmnáct zástupců, kteří 

operovali v devatenácti zemích pod dohledem vládního inspektora se 

112 Palacios, Nicolás: Raza chilena: libro escrito por un chileno y para los 
chilenos. Santiago: Ed. Colchagua, 1987, s. 185. 
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sídlem v Paříži. Podle archivních údajů Nitrate Corporation of Chile 

citovaných R. Couyoumdjianem napomohla tato propagační 

společnost zvýšit prodej ledku až o 60 % v období 1901-1913.113 

Na prahu 1. světové války již existoval způsob umělé syntézy 

čpavku ze vzdušného dusíku a vodíku za použití katalyzátoru, tzv. 

Haber-Boschovým procesem. Zkušební výroba pod dohledem 

chemika-vynálezce Fritze Habera začala již v roce 1910 v německé 

chemičce v Oppau. Zde bylo v roce 1913 vyrobeno prvních 4 tisíce 

tun dusíku, což byl obrovský úspěch. Výroba pak běžela po celou 

dobu 1. světové války a díky tomu bylo Německo schopno zásobit se 

potřebnou válečnou výzbrojí. Realita výroby umělých nitrátů spolu 

s dalším ekonomickým vývojem předznamenala pozdější obrat 

v obchodování s chilským přírodním ledkem na evropských trzích, 

kde po válce existovala snaha německých výrobců o jeho vytlačení. 

Úspěch německé výroby stimuloval budování chemiček s výrobním 

programem umělých nitrátů i v dalších zemích - Velké Británii, 

USA, Norsku, Francii, Belgii, Itálii, Holandsku, Československu, 

Polsku, Japonsku atd. 114 

Ledkový obchod v letech 1913-1914 utrpěl velké ztráty, 

vyrábělo se na sklad a nebyl odbyt, což vedlo chilské ledkaře 

k dohodě o snížení produkce na zhruba 92 tisíc tun ve druhé polovině 

roku 1913. Tato krize vedla, po počátečních nesnázích, kdy se malí 

producenti snažili vyrábět na úkor velkých, v roce 1914 k prvním 

krokům směrem k centralizaci prodeje. 

Počátek první světové války znamenal další ledkovou krizi, 

jejíž příčiny lze najít zejména v chybějících dopravních prostředcích 

- lodích, které patřily válčícím stranám a byly tudíž dislokovány 

kjiným účelům. Pozemní i námořní blokáda Německa Velkou 

Británií způsobila, že jeden z největších odběratelů chilského ledku 

113 Couyoumdjian, J.R .. Op. cit., s. 15. 
114 Bermúdez Miral, O. Op. cit., s. 65. 
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zůstal mimo možnosti obchodování. Tento pokles však trval jen 

krátce a již v letech 1916-1917 byl opět zaznamenán růst exportu, 

hlavně do USA, které se připravovaly na vstup do války. V Chile 

však tento nárůst cen měl za následek pokles domácího využití 

v zemědělské výrobě. Vzhledem k všeobecnému přesvědčení, že 

válka bude trvat ještě několik let, docházelo zejména v anglických 

. přístavech k vytváření ohromných spekulativních zásob chilského 

ledku. A právě výprodej těchto obrovských zásob zákazníkům 

zejména v Holandsku, Belgii, Španělsku a Švédsku, navíc formou 

licitace, způsobil chilským ledkařům velké ztráty v roce 1919. Tato 

další ledková krize měla však i pozitivní dopad, a sice v tom, že se 

ledkové společnosti rozhodly založit společnou organizaci, která by 

jim pomohla vytvářet lepší podmínky pro prodej na evropských 

trzích. Chilská vláda myšlenku podpořila, neboť jejím logickým 

zájmem také byla ledková prosperita. Společná organizace pod 

názvem Asociación de Productores de Salitre de Chile (APSACH), 

Asociace chilských producentů ledku, reprezentovala kolem 95 % 

produkce. Asociace byla založena 10. ledna 1919 ve Valparaísu. 

Hlavními cíli společného postupu producentů ledku bylo: 

zdokonalení obchodní propagandy, rychlejší zavádění technických 

novinek do výroby, přizpůsobování výroby poptávce, centralizace 

prodeje a tvorby cen. V předsednictvu Asociace zasedli i čtyři 

zástupci chilské vlády, což znamenalo, že chilská vláda měla poprvé 

v historii přímý přístup k informacím o exportu ledku. V tomto bodě 

spočíval základní rozdíl od minulých tzv. combinaciones, které 

regulovaly výrobu v minulých letech (1884, 1891, 1896, 1900 a 

1906). Zakládajícími členy byly pouze britské firmy. Nezúčastnili se 

němečtí (13,2 % produkce) a američtí (2,25 %) producenti. Německé 

firmy se pod silným tlakem chilské vlády přidaly koncem roku, 
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Američané do Asociace nevstoupili nikdy, neboť jim to zakazovala 

americká legislativa, ale vždy plnili požadavky Asociace. 115 

Asociace se za podpory chilské vlády chovala jako monopol -

neobchodovala s firmami, které uzavíraly obchody s nečleny, stejně 

tak chilská vláda neprodávala půdu s nalezišti jiným firmám, než 

členům Asociace. 

Devalvace měn některých evropských zemí - dovozců ledku 

a protekcionistická politika Německa, které si chránilo trh s umělým 

nitrátem, způsobily pokles prodeje ledku na evropských trzích, což 

mělo za následek další ledkovou krizi v letech 1921 a 1922.116 Ze 

134 ledkových výroben, které byly dosud v provozu, 91 zastavilo 

činnost. Produkce ledku klesla ze 191 tisíc tun vyrobených v lednu 

1921 na 71 tisíc tun v listopadu téhož roku. Prakticky všechny 

britské firmy zastavily svou činnost. Opět se tvořily obrovské zásoby 

ledku jak v Chile (téměř 1,5 mil. tun), tak v evropských přístavech 

(kolem 800 tisíc tun celkem).ll7 Nezaměstnaní ledkoví dělníci byli 

nuceni opustit chilský hornický sever a značná část z nich se za 

přispění chilského státu přemístila do těžařských, převážně uhelných 

středisek na jihu země. Krize se odrazila i v úpadku námořního 

pobřežního obchodu a zemědělské živočišné výroby. 

Exportní křivka začala stoupat až v roce 1923, kdy bylo 

vyvezeno 2,2 miliónů tun ledku. V následujících dvou letech export 

opět stoupal a v roce 1925 dosáhl hodnot kolem 2,5 miliónů tun. 

Toto krátké období prosperity bylo vystřídáno kolapsem v roce 1926, 

kdy již chilský přírodní ledek musel čelit konkurenci umělých 

nitrátů. Podle Bermúdeze Mirala tvořil v letech 1926-1927 podíl 

umělých hnojiv na evropských trzích celých 80 % spotřeby.ll8 

115 Couyoumdjian, LR. Op.cit., s. 170-173. 
116 Bermúdez O. Op. cit., s. 62 - 63. 
117 Couyoumdjian J .R., Op. cit. s. 179. Uvedená čísla byla registrována 
k 3l.12.1921. 
118 Bermúdez Miral, O. Op. cit., s. 46. 
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V tomto srovnání byl chilský ledek příliš drahým produktem, aby 

mohl s levnějšími umělými hnojivy úspěšně soutěžit. Chilský stát se 

snažil přispět administrativními opatřeními ke zmírnění ledkové 

krize na evropských trzích, avšak ve svém důsledku byly tyto zásahy 

kontraproduktivní, neboť způsobily nadprodukci a další krizi o dva 

roky později, v letech 1928-1929. Tato nadprodukce byla jedním 

z určujících faktorů následné krize, z níž se už chilský ledkový 

průmysl nevzpamatoval. V těchto letech bylo vyrobeno 3,2 miliónů 

tun, z nichž zůstalo více než půl miliónu na skladě. Zatímco v letech 

1929-1930 by bývalo stačilo vyrobit kolem 2 miliónů tun, aby došlo 

k uvolnění trhu, bylo vyrobeno opět zhruba kolem 3 miliónů tun. 

Zásoby v přístavních skladech se zvyšovaly a výroba musela být 

následně v letech 1930-1933 úplně utlumena. Sever Chile se tím 

dostal do obtížné sociální situace a krize se postupně rozšířila do celé 

země. 

Ledek v mezinárodním kontextu a politika Velké Británie 

během L světové války 

Od samého počátku I. světové války směřovala politika 

Velké Británie k omezení a pokud možno přerušení obchodních 

transakcí, které by prospěly německému nepříteli. Na těchto 

opatřeních se podíleli britští diplomatičtí zástupci, kteří se svými 

informacemi zapojili do jejich tvorby a uplatňování. Generální 

konzul ve Valparaísu Alan MacLean projevoval zvláště horlivý 

nátlak na britské ledkové firmy, aby ukončily spolupráci se svými 

německými zákazníky i partnery. Tímto způsobem začala počátkem 

války vznikat tzv. "černá listina", která obsahovala nejen seznam 

nepřátelských firem, s nimiž platí zákaz obchodu, ale zahrnuty byly i 

britské a neutrální firmy, které poskytovaly nepřátelským jakékoliv 

krytí. "Černá listina" se stala základem pozdější oficiální tzv. 
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Statutární listiny. Britský zákon o obchodu s nepřítelem vstoupil 

v platnost již v květnu 1916 a zahrnoval i vznik samostatného odboru 

zahraničního obchodu v rámci ministerstva zahraničních věcí Velké 

Británie. V září 1916 přijala britská vláda rozhodnutí zařadit na 

oficiální seznam Statutární listiny nežádoucích firem téměř všechny 

ledkové společnosti operující v Chile. Znamenalo to hledat obchodní 

cesty přes prostředníky, zejména v USA. Třebaže se britská vláda 

snažila rozšířit platnost zmíněného zákona i na firmy z USA, jejich 

snaha byla odmítnuta a zákonná norma považována za interní, 

platnou pouze pro poddané britské koruny. Mezi USA a Velkou 

Británií však došlo k dohodě v případě některých komodit, např. 

vlny, kaučuku a důležité komodity - jutových pytlů. Se vstupem 

USA do války došlo ke zhoršení situace obchodních firem z 

"černých listin". Do té doby zastánci neomezeného obchodu, USA 

přistoupily ke spojeneckému bojkotu a zahrnuly pod svou kontrolu i 

firmy z neutrálních zemí. Zákony přijaté v letech 1917-1918 dávaly 

americkému prezidentovi pravomoci kontrolovat export některých 

komodit a stanovily vlastní "černé listiny", které byly v průběhu roku 

1918 koordinovány se Spojenci. Tato spojenecká politika umožnila 

zejména Velké Británii izolovat německé firmy v Chile. Ne všechny 

však byly připraveny tlaku reprezentovanému zejména konzulem 

MacLeanem ustoupit. Např. britská firma Harrington, Morrison and 

Co. - agent německé ledkové a obchodní společnosti Vorwerk and 

Co., získala od britské vlády výjimku. Stejně tak byly tlaku 

vystaveny i neutrální firmy. Mnohdy stačilo, aby některý ze 

společníků měl německé předky. Postoj chilské vlády k této 

spojenecké obchodní politice byl zpočátku velmi vlažný. 

Neprotestovala ani proti zařazení německých firem v Chile na 

Statutární listinu. Její nespokojenost se však začala projevovat 

v okamžiku, když země začala pociťovat následky těchto sankcí, 

např. když konzul MacLean zakázal britské firmě vyložení nákladu 
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uhlí, určeného pro státní železnici, ve Valparaísu, protože zásilka 

byla adresována německé obchodní firmě. Zejména však vládu 

znepokojovala skutečnost, že následkem zařazení německých 

ledkových producentů na "černou listinu", přichází stát o značné 

příjmy z exportu ledku. Na druhé straně chilská vláda musela čelit 

tlaku britských úřadů a ve skutečnosti nebyla připravena aktivně 

zasáhnout proti sankcím, což se ukázalo mj. i tehdy, kdy delegace 

zástupců německých firem žádala oficiální podporu chilských úřadů. 

Ty odpověděly negativně. Často se však stávalo, že v tomto prostředí 

se rozmáhala korupce a někteří obchodníci na přímluvy mocných 

úředníků a představitelů chilského státu získávali různé výjimky 

z embarga, neboť britské vyslanectví nemělo zájem o přílišnou 

publicitu svých restriktivních opatření. Koncem roku 1918 

konstatovalo oddělení zahraničního obchodu britského ministerstva 

zahraničních věcí, že tato opatření v Jižní Americe přinesla velký 

efekt, třebaže v neutrálních zemích byla velmi nepopulární. 1l9 

Britská vláda v těchto ekonomických opatřeních spatřovala 

účinnou zbraň, která měla oslabit a izolovat Německo. Zároveň si 

uvědomovala, že tuto politiku musí uplatňovat šetrně, aby zároveň 

nepřivedla k úpadku britské firmy, které bohatly z ledkového 

obchodu. V roce 1917 britská vláda zvýšila svůj tlak a zároveň se 

snažila přimět britské firmy, aby využily válečné podmínky 

k vytlačení německých firem z trhu, a to nejen ledkového. Britská 

vláda jim byla nápomocna zejména v poskytování informací a 

vytváření vhodných podnikatelských podmínek pro poválečné 

mírové období. Za tímto účelem byla vytvořena v roce 1917 

speciální komise, která měla vyhodnotit práci britských konzulů a 

komerčních attaché. Výsledkem práce této komise bylo mj. vytvoření 

oddělení zámořského obchodu v roce 1918. Nový úřad měl za úkol 

119 Couyoumdjian J.R. Op.cit., s. 149-157. 
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centralizovat sběr obchodních informací a později řídit práci 

obchodních oddělení britských vyslanectví. 120 

Chile v prvních třech dekádách 20. století 

Období je charakterizováno společenskými pohyby a změnou 

na politické scéně země. Parlamentní volby a následná prezidentská 

volba se konaly uprostřed sociálních nepokojů a rabování zejména 

v Santiagu. V globálním měřítku bylo sice Chile stále relativně 

bohatou zemí, ale propastné rozdíly mezi jednotlivými skupinami 

obyvatelstva měly za následek nárůst sociálních nepokojů, vznik 

dělnických stran a odborových hnutí. Vládnoucí oligarchie - malá 

. skupinka držící ve svých rukou politickou i ekonomickou moc, čelila 

postupné erozi, tradiční liberální kruhy se štěpily a přeskupovaly. 

Ukázalo se, že "parlamentní republika" nebyla tím správným 

receptem na chilské politické problémy. V roce 1920 nastoupil do 

prezidentského úřadu Arturo Alessandri Palma, zvaný "león de 

Tarapacá" (lev z Tarapacá), který byl parlamentem zvolen rozdílem 

1 hlasu. 121 Jeho nástup do úřadu byl provázen řadou společenských 

proměn. I v Chile totiž byly cítit ohlasy poválečných evropských 

událostí, stejně jako následky ruské revoluce z roku 1917. Již před 

válkou založená Federace dělníků Chile (FOCH) se v roce 1921 stala 

členem Komunistické internacionály. V témže roce byla založena 

marxisticko-Ieninská Komunistická strana Chile pod vedením Luise 

Emilia ·Recabarrena. V politickém spektru nechyběla ani chilská 

odbočka anarchistické Industrial Workers of the World (IWW), 

jejímiž hlavními zbraněmi byly stávky, bojkot a sabotáže, hlavními 

nepřáteli pak kapitál, vláda a církev. Právě tato anarchistická 

organizace měla mnoho příznivců mezi přístavními dělníky ve 

Valparaísu, Iquique a v Antofagastě. V průběhu roku 1919 a 

120 Soto Cárdenas A. Op.cit., s. 161. 
121 Tamtéž, s. 169. 
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počátkem 1920 byla registrována celá řada stávek v Santiagu, 

v Puerto Natales, v severních přístavech - v Antofagastě bylo 

dokonce vyhlášeno stanné právo, těžba uhlí byla téměř zastavena, 

železnice nefungovaly. Alessandrimu se podařilo reformátorskou 

politikou zklidnit vnitropolitickou situaci v zemi. Byl obratným 

řečníkem (k masám hovořil vždy s rukou na srdci) a jeho charisma 

mu pomáhalo prosazovat i taková nepopulární opatření, jako bylo 

zavedení přímých daní, což do roku 1925 nebylo v Chile známo. 

Snad nejvýznamnějším činem bylo přijetí nové ústavy v roce 1925, 

která mj. přinesla definitivní tečku za parlamentním systémem a 

zavedla zpět prezidentský systém se silnou výkonnou mocí. Zavedla 

i takové převratné změny jako odluku církve od státu, zákaz 

poslancům a senátorům výkon ministerských funkcí atd. To 

znamenalo pro konzervativní Chile skutečnou revoluci. Katolická 

církev si sice ponechala značný vliv ve společnosti do dnešních dnů, 

nicméně podle ústavy se od roku 1925 jedná o pouhou soukromou 

instituci. Alessandri však ve své reformátorské politice čelil odporu 

do té doby vládnoucích oligarchů, kteří byli upřímně zděšeni. 

V parlamentu brzdili všemožně jeho návrhy zákonů a úspěšně ho 

nutili k obměně vládního kabinetu. Za jeho vlády rovněž došlo 

k prvnímu vystoupení vojáků, jehož bezprostřední příčinou bylo stálé 

zpožďování výplat žoldu. Vojáci na podzim 1924 vtrhli do 

sněmovny a přinutili zákonodárce bleskově schválit celou řadu 

sociálních zákonů. Dále vojenská junta vyhlásila rozpuštění 

parlamentu. Prezident Alessandri se uchýlil na velvyslanectví USA, 

odkud následně odešel do exilu v Evropě. Začátkem následujícího 

roku byla vytvořena nová vládnoucí vojenská junta, v jejímž čele 

sice stál diplomat Emilio Bello, ale dále ji tvořili generál pozemního 

vojska Dartnell a admirál Ward. Na žádost této junty se Alessandri 

vrátil z Říma zpět a ujal se znovu svého prezidentského úřadu. 

V době jeho návratu byla dokonce u chilských břehů přítomna 
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britská válečná loď Constance, která byla vyslána na doporučení 

britských diplomatických zástupců v Chile. Tito zástupci vyhodnotili 

vnitropolitickou situaci jako velmi nejistou a nestabilní. Britský 

vyslanec Hohler usiloval o vyslání válečné lodi k chilským břehům 

již od konce roku 1924. Constance byla v chilských teritoriálních 

vodách přítomna od 10. března do ll. dubna 1925, bez pozvání 

chilských úřadů, s oficiálním odůvodněním ochrany životů a majetku 

britských občanů. Vyslanec Hohler rovněž usilovalo to, aby návrat 

prezidenta Alessandriho (22. března) zpět do země byl tímto 

způsobem symbolicky spojen s přítomností Constance, která kotvila 

v Antofagastě a do Valparaísa dorazila ve stejnou dobu jako 

Alessandri. 

Bezproblémové přijetí nové ústavy v roce 1925 

prostřednictvím plebiscitu - značně omezující moc poslanců a 

senátorů a posilující prezidentskou výkonnou moc - lze s největší 

pravděpodobností přičíst i faktu, že do vnitřní politiky tímto 

způsobem vstoupila ozbrojená moc. V ekonomické oblasti bylo 

nejvýznamnějším činem Alessandriho administrativy založení 

Centrální banky, která měla za úkol stabilizovat chilskou měnu a 

vykonávat dohled nad ostatními bankami a finanční disciplinou.122 

Po odchodu Alessandriho z prezidentského úřadu nastalo 

krátké období vlády prezidenta Figueroa, po němž nastoupil k moci 

plukovník Carlos lbáfiez del Campo. Jeho vládu charakterizoval 

autoritářský způsob výkonu moci, který znamenal zavedení cenzury 

tisku, potlačení opozice a podřízení odborového hnutí kontrole státu. 

Avšak díky ekonomickému růstu, způsobenému zejména příjmy 

z ledku, těšila se jeho vláda přízni širokých mas. Frenetická 

legislativní aktivita přinesla celou řadu změn - byla zavedena 

protekcionistická cla na zahraniční výrobky, chilským podnikatelům 

122 Chalupa 1. Op. cit., s. 72-74. 
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byl usnadněn přístup k bankovním úvěrům, realizovala se celá řada 

veřejných staveb. Za Ibáfíezovy vlády vznikly takové důležité 

instituce jako sbor karabiníků (Carabineros de Chile - 1927), 

vojenské letectvo (Fuerza Aérea de Chile - 1929) a vrchní kontrolní 

úřad (Contraloría General de la República). Nicméně světová 

ekonomická krize v letech 1929-1930, která byla v Chile umocněna 

obrovským dluhem veřejných financí a chybnou monetární politikou, 

způsobila vedle ekonomického kolapsu i konec Ibáfíezovy vlády.123 

V mezinárodní oblasti docházelo v poválečném období ke 

stále větší orientaci na USA, které měly zájem na vytváření pevných 

hospodářských svazků se zeměmi Latinské Ameriky. Iniciovaly a 

podněcovaly panamerické ekonomické spojenectví, které zahrnovalo 

nejen sladění legislativ jednotlivých zemí v této oblasti, ale rovněž 

usnadnění přístupu na finanční trhy a získávání úvěrů. Za tímto 

účelem se konaly ve Washingtonu panamerické obchodní a finanční 

konference. Americké obchodní firmy se v Chile orientovaly 

zejména na měď, stříbro, uhlí, transport všeho druhu, a v neposlední 

řadě i na ledek. 

Počátek chilského ledkovéllO soumraku 

Ledková krize z roku 1921 jasně ukázala, že situace stále se 

střídajíCÍch období krátké prosperity a další krize, není dále únosná. 

Bylo jasné, že je nutno docílit lepší organizace výroby a exportu tak, 

aby se zabránilo hromadění zásob, což mělo za následek řetězovou 

reakci: pokles cen, zastavení výroby, propouštění, stávky, ale hlavně 

nesmírné ztráty pro producenty, obchodníky, banky - a v neposlední 

řadě pro chilský stát. Vláda Artura Alessandriho měla zájem na 

řešení sociální otázky a zejména na pokračování prosperity 

ledkového průmyslu. Do čela těchto snah se v roce 1921 postavil 

123 Tamtéž, s. 407 - 408. 
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majitel obchodního domu Gibbs, Antony Gibbs, pod jehož vedením 

se zformoval tzv. Pool, kartelové obchodní sdružení, neboli jednotná 

finanční správa všech existujících zásob ledku, jak v Evropě, tak 

v Chile. Tato společná správa byla považována za nejvýraznější 

vyjádření britských ledkových zájmů v Chile. Pool trval od počátku 

roku 1921 do poloviny roku 1922 a jeho agentem se stal Gibbs. Pool 

byl tvořen dvaceti společnostmi, mezi nimiž nejvýznamnějšími byl 

Gibbs, který měl největší a nejdelší zkušenost s obchodováním 

ledkem a jódem, dále rejdařská společnost Andrew Weir and Co. a 

Alexander Cross and Co., což byla firma obchodující ve velkém se 

zemědělskými hnojivy. Ne všichni však toto uspořádání vítali 

s nadšením. Např. senátor za Concepción, Enrique Zanartu Prieto, 

vystoupil v tisku s ostrou kritikou Poolu a obvinil Gibbs z vyvolání 

ledkové krize nasazením vysokých cen, které měly údajně za 

následek, že chilský ledek byl prakticky neprodejný na 

mezinárodním trhu. Nepřímo tak obvinil britské producenty 

z celochilské krize, neboť ledkové pády se logicky odrážely i 

d Iv, h d v 'h k ·k v 124 T b I dk b I v a SIC o vetvIc e onom I y zeme. vor a cen e u y a 

hlavním důvodem rozporů mezi producenty, kteří chtěli prodávat za 

nižší ceny (Asociace), a obchodníky (Pool), kteří hájili vysoké ceny, 

aby zároveň mohli umořovat své dluhy u britských bank. V tomto 

duchu se nesly i neshody mezi Asociací a nákupčími ledku 

v Londýně. A ještě zde byli obchodníci z USA, kteří v roce 1921 

využili těchto rozporů a zmatků k tomu, aby na evropských trZÍch 

nabídli své přebytky ledku za mnohem nižší ceny než stanovil Pool. 

Po krátkém období prosperity v roce 1925 následovala opět 

ledková krize v roce 1926. Její příčiny byly stále stejné, cyklicky se 

opakující: pokles prodeje, nahromadění zásob, nízká poptávka. Na 

evropském trhu již byla umělá dusíkatá hnojiva, jejichž spotřeba 

124 Soto Cárdenas A. Op.cit., s. 224. 
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stále rostla. Jejich cena oproti roku 1925 poklesla o 10 %, zatímco 

ceny chilského přírodního ledku se stále držely vysoko. Podle 

některých obchodníků už v tomto roce docházelo k systematickému 

vytlačování chilského přírodního ledku a jeho nahrazování 

syntetickou surOVInOU. Chilský ledek se tak stal až sekundární 

obchodní komoditou, která zaplňovala mezeru na trhu, kterou jí 

ponechal syntetický nitrát. V polovině července 1926 bylo v provozu 

pouze 60 oficin (v témže měsíci v předcházejícím roce to bylo 90 

oficin), zásoby v Chile ve stejné době dosahovaly o 4,6 miliónů 

quintálů více než v předcházejícím roce. Nejlukrativnější podniky 

byly nuceny snižovat vyplácení dividend, jako např. Liverpool 

Nitrate Co., která po 40 let velmi dobře prosperovala a v období 

1885-1924 vyplácela zhruba 56 % zisku na dividendách, za rok 1926 

mohla vyplatit pouze 7,5 %. Pro Carmen Nitrate Syndicate Ltd. byl 

rok 1926 nejhorším v celé historii fungování podniku - zisk činil 

něco málo přes 6 tisíc f, zatímco po čtyři předcházející roky byl čistý 

zisk průměrně kolem 78 tisíc f ročně. 125 

Tato krize ukázala v celém rozsahu některé důležité 

skutečnosti. Jednak velmi zastaralý způsob výroby ledku a jódu, 

který posledních 20 let ignoroval technický pokrok ve světě. Ve 

výrobě např. vůbec nebyli přítomni techničtí odborníci a inženýři - ti 

většinou měli své kanceláře ve Valparaísu a zabývali se jen 

organizací exportu. Výroba ledku byla v porovnání se syntetickým 

konkurentem mnohem dražší a chilští ledkaři vůbec neuvažovali o 

zlevnění výroby zaváděním technických novinek. Jediná 

racionalizace výroby šla na úkor ledkových dělníků, kteří i tak žili a 

pracovali v těch nejhorších možných podmínkách. Dělnické a 

odborové hnutí bylo v této době již relativně dobře organizováno a 

mělo k dispozici dělnický tisk. To všechno byly faktory, s nimiž bylo 

125 Tamtéž, s. 321. 
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nutno počítat. V ledkových oblastech se navíc poměrně hojně šířily 

protibritské nálady, neboť to byli právě britští podnikatelé, bankéři, 

burzovní makléři, kteří ve svých rukou soustřeďovali největší 

ledkové bohatství. Domácí chilský tisk v mnoha případech těmto 

protibritským náladám nahrával, neboť myšlenka na oproštění 

chilského ledkového průmyslu od cizího, zejména tedy britského 

vlivu, se stále znovu objevovala. Na parlamentní půdě se toto téma 

rovněž široce diskutovalo a chilští zákonodárci konstatovali značné 

znepokojení nad škodami, které obchod s ledkem na mezinárodním 

trhu utrpěl. Kritika se snesla zejména na přestavitele obchodního 

domu Gibbs, kteří ve snaze zachovat si monopol na prodej ledku, 

zamezili přímému prodeji producenty. Mnoho poslanců a senátorů 

konstatovalo, v jakém stupni rozkladu se celý ledkový průmysl 

nachází a mnozí teprve nyní zjišťovali, že chilský stát vlastně nemá 

mnoho nástrojů, jak do vývoje v tomto hornickém sektoru zasáhnout. 

Komunistický senátor Hidalgo Plaza dokonce navrhl, aby Asociace, 

která kontrolovala výrobu ledku a stanovovala kvóty, byla 

rozpuštěna a této úlohy aby se ujal stát. Návrh samozřejmě neprošel, 

neboť chilská vláda nedisponovala ani legálními instrumenty, ani 

politickou vůlí k takovému kroku. Nejvýstižněji shrnul stav ledkové 

výroby a zejména opatření, která je nutno učinit, aby byla znovu 

oživena, senátor Rojas Richard ve svém vystoupení na mimořádném 

zasedání 12. ledna 1927: rozpuštění trustu prodejců, vyloučení 

prostředníků, modernizace výroby a zavedení takových postupů, 

které umožní výrobu ledku i z méně hodnotné horniny, využití 

vedlejších produktů, snížení cen přepravy, lepší propaganda použití 

ledku v zemědělství, uvolnění prodeje produktu, vyvlastnění 

ledkových železnic a výroben vody, modernizace přístavů, vytvoření 

kreditní ledkové banky, transformace oficin na chemické výrobny.126 

126 Tamtéž, s. 349 - 351. 
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Je očividné, že zavedení všech těchto opatření do praxe by 

znamenalo konec ledkového průmyslu v jeho tradiční formě, což byl 

úkol téměř nereálný. Nicméně tyto parlamentní debaty měly svůj 

nesporný význam v tom, že se v chilské politice začal ledkový 

průmysl vnímat jako problém k řešení, které je více než akutní, 

nikoliv pouze jako dobrý zdroj financování značné části státního 

rozpočtu jako doposud. 

Opatření lbáiíezovy vlády 

Nacionálně smýšlející lbáfíez del Campo neměl pochybnosti 

o tom, že ledkový průmysl je nutno dostat pod kontrolu chilského 

státu. V tomto smyslu začal jednat okamžitě po té, co se dostal 

k moci. Již v polovině roku 1927 vstoupil v platnost zákon, kterým 

byly vytvořeny nové orgány: Ledková rada (Consejo del Salitre), 

který měl sloužit prezidentovi jako poradní orgán ve věci ledkové 

politiky, a Vrchní dohled nad ledkem a jódem (Superintendencia de 

Salitre y Y odo), od něhož si lbáfíez sliboval eliminaci britského vlivu 

z ledkového průmyslu. Ve své úvodní řeči k předložení zákona 

zdůraznil, že vinu na ledkové krizi má jak chilský stát, tak výrobci a 

obchodníci. Chilský stát proto, že nedostatečně rychle a efektivně 

nevyhodnotil nebezpečÍ konkurence v podobě syntetických nitrátů, 

které jsou v Evropě na trhu a nebyl schopen efektivně konat, výrobce 

a prodejce pak obvinil, že v honbě za vysokými cenami (a zisky) 

prakticky položili celý průmysl na lopatky. Schválení zákona 

vyvolalo silnou kritiku zejména těch, proti nimž byl namířen -

britských ledkařů a obchodníků. Obávali se pravomocí, které zákon 

dával prezidentovi republiky a nově vytvořeným dozorčím orgánům. 

Vrchní dohled měl např. právo na informace do té doby vyloženě 

důvěrného charakteru, které všichni obchodníci považovali za 

obchodní tajemství. Prezident mohl podle tohoto zákona vyvlastnit 

(na základě informací kontrolního úřadu) za finanční kompenzaci 
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vlastníkovi koncese na dodávky vody, železnice, lodní dopravu a 

veškerou infrastrukturu v ledkové zóně. Mohl rovněž vyhlásit 

monopol státu na prodej jódu, a mohl vyhlásit i nový způsob prodeje 

ledku od 30. června 1928. Mohl výrazně zasahovat do železniční 

dopravy ledku - např. nařídit, aby v chilském vnitrozemí byl ledek 

distribuován zdarma. Zákon zaváděl přísná opatření v bankovní 

správě: předpokládal vytvoření nové instituce pod názvem Cqja de 

Fomento Salitrero (Fond na podporu ledkového průmyslu), která 

měla mít pravomoc ve spolupráci s Centrální bankou poskytnout 

v Chile i v zahraničí půjčky až do výše 200 miliónů USD. Příjemce 

takové půjčky by musel splňovat přísné podmínky: musel být Chilan 

nebo být rezidentním občanem v Chile nejméně po dobu 15 let, nebo 

být ženatý s chilskou občankou nebo mít děti - Chilany, dále 

společnost musela sídlit na území Chile, musela mít chilské vedení, 

více než 51 % chilského kapitálu, a nejméně 60 % chilského 

administrativního personálu, a dále Centrální banka musela mít 

úplnou kontrolu nad celou transakcí. Třebaže se tato zákonná 

opatření zdají jako velmi antibritská, neuvažovalo se, že budou 

v praxi takto tvrdě aplikována. Ani Ibáfíez neměl v úmyslu vytvořit 

z Velké Británie nepřítele Chile, což potvrdil i vyslanec Thomas 

Hohler. Zákon byl spíše zamýšlen jako nástroj do budoucna, který 

zemi pomůže vymanit se časem ze zahraničních vlivů, jak britského, 

tak nastupujícího amerického.127 

Třebaže aplikace nového zákona nebyla na pořadu dne a od 

jeho litery ke skutečným změnám bylo daleko, britské firmy 

ovládající obchod s chilským ledkem, hledaly způsoby, jak si svůj 

vliv do budoucna zachovat. V záři roku 1928 byla založena 

Association of Chilean Nitrate od Soda Distributors Ltd., která měla 

fungovat v Londýně jako obchodní agent těchto firem: Baburizza 

127 Tamtéž, s. 357. 
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and Co. Ltd. of London (významný chorvatský ledkař), British and 

South Pacific Trading Co. of London, Compafíía Exportadora de 

Salitre de Valparaíso a Andrew Weir and Co. of London. 

Nejdůležitější roli v nově vzniklé jednatelské firmě hrál obchodní 

dům Gibbs. Dalším pokusem o udržení britského vlivu byla smlouva 

o ledku (Acuerdo Salitrero), která byla uzavřena v srpnu 1929. 

Podepsali ji tři největší světoví ledkoví producenti: German Y.G. 

Farbenindustrie, British Imperial Chemical Industries Ltd. a 

Asociación de Productores de Salitre de Chile. Smlouva obsahovala 

dohodu o ceně, aniž by nějak omezovala výrobu či rozdělovala 

světový trh. Dohoda o ceně však znamenala vyřazení z konkurence 

ty podnikatele, kteří by chtěli začít s výrobou syntetického ledku. 

Tato smlouva však poškodila i řadu menších chilských a britských 

ledkařů, neboť nízká cena jim nezaručovala dostatečné zisky, 

vzhledem k tomu, že chilskému státu museli platit daň 

z exportovaného quintálu bez ohledu na jeho cenu na evropských 

trzích. Rovněž zmizely z trhu ty ledkové výrobny, které vyráběly 

příliš draho, měly špatné administrativní vedení nebo disponovaly 

méně kvalitními nalezišti, ať už z hlediska obsahu nitrátů, či 

vzdálenosti od zpracovatelen a přístavů. V makroekonomickém 

vyjádření však byla ledková dohoda pro britské zájmy výhodná, jak 

konstatovala zpráva odboru zámořského obchodu britského 

ministerstva zahraničních věcí, a to vzhledem k tomu, že Imperial 

Chemical byla moderní továrna na výrobu syntetického ledku. 128 

Vzestup amerického vlivu a nástup Guggenheim Brothers 

Guggenheim není pouhým jménem původně švýcarské 

židovské rodiny, která se usadila v USA, ale je rovněž 

pojmenováním nového systému výroby ledku a zejména symbolizuje 

128 Tamtéž, s. 362. 
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nástup amerického vlivu do chilského hornického a tudíž i ledkového 

průmyslu. 

Výrobní systém Guggenheim byl vyvinut americkými vědci 

již před rokem 1920 za účelem výroby mědi. V laboratorních 

podmínkách byl nejprve vyzkoušen i na chilském caliche s nízkým 

obsahem nitrátů. Spočíval, na rozdíl od dosud užívaného britského 

systému Shanks, na louhování za nízkých teplot, což umožňovalo 

lepší využití vedlejších produktů, na mechanické krystalizaci a 

zejména na elektrifikaci chemických a mechanických procesů. 

Pojmenování Guggenheim si tento systém vysloužil podle majitelů 

největších chilských měděných dolů EI Teniente a Chuquicamata. 

Guggenheimové se stali v Chile symbolem nové doby, nejen pro svůj 

novátorský přístup kjiž mírně zaostalé ledkové výrobě, ale i proto, 

že své obrovské majetky získali obratnými finančními operacemi na 

londýnské a posléze na newyorské burze, která se stávala v té době 

novým světovým finančním centrem. 

Poprvé se bratři Guggenheimové pokusili vstoupit do 

chilského ledkového průmyslu již v roce 1919, kdy nabídli 

zástupcům Gibbs vytvoření monopolního trustu, ovládajícího chilský 

ledek ve všech aspektech, od těžby, přes výrobu, export a prodej. 

Jejich návrhy byli velmi detailní, zahrnovaly nejen přesný popis 

výroby (na tehdejší dobu již značně moderní), ale rovněž plány tras 

budoucích železnic, plány zásobování oblasti vším potřebným atd. 

Ve svých ambiciózních návrzích počítali s podporou chilské vlády a 

s tím, že bude ochotna zavázat se nezvýšit exportní ledkovou daň. 

Gibbs však tento návrh odmítl, neboť jej neshledal praktický a 

v souladu se svými zájmy. Kromě výhrad k nevyzkoušenému 

systému výroby se obával i nárůstu americko-chilského vlivu. 

Aplikace nového výrobního systému by znamenala úplnou demontáž 

britských zařízení Shanks a instalaci nových a neznámých strojů a 

zařízení, včetně zásobování náhradními díly atd. Guggenheimové 
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neuspěli ani v dalších pokusech, v roce 1921 a 1927, kdy nabídli svůj 

systém Asociaci výrobců ledku. Hlavními důvody neúspěchu byly 

příliš tvrdé finanční podmínky a rovněž nedůvěra ve fungování 

takového výrobního procesu. Tato odmítnutí vedla představitele 

Guggenheim Brothers k postupnému skupování a slučování 

ledkových nalezišť a výroben. Jejich první získaná výrobna byla 

Lautaro Nitrate Co., sami nově postavili závod Pedro de Valdivia, 

který byl již vybaven jejich moderním výrobním systémem. A 

protože systém Guggenheim byl efektivní pouze ve velkém měřítku, 

začala firma postupně získávat další a další výrobny a zakládat nové 

ledkové impérium, k velké nelibosti britských producentů a 

obchodníků. 

Od 20. let 20. století docházelo k postupnému nárůstu 

exportů chilského ledku do USA. Američtí podnikatelé v chilském 

hornickém průmyslu znamenali velký přínos do modernizace těžby a 

výroby, na druhé straně existovaly chilské obavy z nárůstu 

politického vlivu. Chilští politici rovněž varovali před vytvářením 

čistě amerických enkláv na severu země (Chuquicamata, Potrerillos, 

Braden a CoyaNorte). Ve srovnání s britskými investory byli 

američtí mnohem pružnější. Nástupu amerického kapitálu do Chile i 

do dalších latinskoamerických zemí se široce věnovaly sdělovací 

prostředky. Zde jsou pro ilustraci jen titulky z nejvýznamnějších 

periodik: "Spojené státy jsou dychtivé ovládnout celou Latinskou 

Ameriku" (El Mercurio, ll. května 1926); "Vzestup 

severoamerického kapitálu v Chile" (El Mercurio, 24. září 1926).129 

Britská diplomacie si velmi jasně uvědomovala, že britské 

zájmy jsou v chilském ledkovém průmyslu vážně ohroženy. 

Diplomaté byli nespokojeni s jednáním některých chilských 

investorů a ledkařů, kteří umožňovali instalovat americký systém 

129 Tamtéž, s. 402. 
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Guggenheim. Britský vyslanec Hohler např. označil za "podezřelé" 

jednání bývalého chilského vyslance ve Velké Británii Agustína 

Edwardse McClure, který se stal vykonvatelem závěti známého 

chilského podnikatele a finančníka Federica Santa Maríi a z titulu 

této funkce přenechal 55 % akcií významné ledkové společnosti 

Alianza Nitrate Co. firmě Guggenheim Brothers, aniž by transakci 

konzultoval s britskými vlastníky dalších 47 % akcií. Guggenheim 

Brothers takto vyjednávala s dalšími ledkaři a zároveň získávala 

akcie v evropských chemičkách na výrobu syntetického ledku. 

Ostatně Edwards McClure, ač britského původu, blízký přítel 

prezidenta Alessandriho, se po svém návratu z diplomatické mise 

z Velké Británie v roce 1925, stal z velkého anglofila doslova 

propagátorem a obráncem všeho severoamerického. Byl jmenován 

předsedou Ledkové komise a v této funkci se významnou měrou 

zasloužil o rozšiřování ekonomického vlivu firmy Guggenheim 

Brothers a o zavádění nového výrobního systému. 

Začlenění ledkové společnosti Lautaro Nitrate Co. do 

Guggenheimova impéria bylo impulsem pro představitele Gibbs, aby 

se v červnu 1929 pokusili s mocnými ledkaři vyjednat spolupráci. 

Jednání reprezentantů obou stran (lorda Cullena za Gibbs a 

Cappelen-Smithe za Guggenheim Brothers) potvrdila, že na fúzi 

obou firem je již pozdě. Guggenheimové byli již dostatečně silní na 

to, aby už nepotřebovali Gibbsovy znalosti obchodu s ledkem a 

chilského prostředí. Gibbs se se svou nabídkou na spolupráci opozdil 

o 10 let. vývoj potvrdil, že výrobní systém a způsob, jakým 

Guggenheimové nastoupili do ledkového průmyslu, byl 

progresivnější a životaschopnější, než dosavadní způsob, jakým tento 

průmysl vedli chilští a britští ledkaři. Ale systém Shanks se ještě 

nějaký čas udržel, i když zůstal v menšině. 
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Ledek a světová hospodářská krize v roce 1929-1930 

Počátek velké krize je obvykle spojován s krachem na 

newyorské burze 23. října 1929. Ale příčiny této krize nazrávaly 

v USA po celá 20. léta. Spekulativní akciový trh a vzestup cen, 

trvající od roku 1924, se tímto krachem zcela zhroutil. Celý finanční 

systém země byl ohrožen a nedostatek likvidních prostředků vedl ke 

značnému omezení bankovních operací a k uzavírání bankovních 

domů. Krize se velmi rychle rozšířila do celosvětového měřítka, 

neboť ekonomiky mnoha zemí byly závislé na amerických úvěrech. 

Mnohé země se ještě nevzpamatovaly z následků I. světové války a 

jejich křehké ekonomiky již musely čelit další velké krizi. Země 

Latinské Ameriky byly velkou krizí značně poškozeny, nejvíce 

Bolívie, Chile a Mexiko. Nejen, že byly velkými dlužníky 

amerických bank, ale jejich ekonomiky byly do značné míry závislé 

na exportu surovin do USA. A to byl i případ Chile, které bylo podle 

údajů Ligy národů postiženo nejvíce. Ceny surovin dramaticky 

klesly, neboť nebyla poptávka. Tímto závratným pádem cen ztratilo 

Chile schopnost splácet svůj zahraniční dluh a možnosti dalších 

půjček byly velmi omezené. Hrubý domácí produkt poklesl v letech 

1929-1932 o 35,7 %.130 

Na začátku roku 1930 činily zásoby vyrobeného a 

neprodaného ledku v chilských přístavech přes 2,5 miliónu tun, což 

bylo o 500 tisíc tun více než v předcházejícím roce a o 1 milión tun 

více než před dvěma lety. Nejméně 50 % ledkových výroben bylo 

nuceno ukončit výrobu a k říjnu 1930 zůstalo v provozu pouze 32 

oficin a i to bylo dost na to, aby se stále průběžně vytvářely 

neprodejné zásoby. Znepokojení chilské vlády bylo pochopitelné -

export ledku v roce 1929 financoval 23,65 % státního rozpočtu. 

Období 1929 - 1930 bylo katastrofální nejen pro státní rozpočet, ale i 

130 Tamtéž, s. 422. 
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pro britské ledkaře. Mnoho společností se dostalo do záporných 

čísel, bylo nuceno zastavit provozy a propustit zaměstnance. 

Ledková asociace se pokusila o záchranu některými opatřeními, 

z nichž nejdůležitější byly kroky k větší centralizaci výroby a prodeje 

od 1. července 1930. Rozběhla rovněž propagační kampaň a pomocí 

samostatného výboru, který měl fungovat přímo v Londýně a být 

zodpovědný autoritám ve Valparaísu, se snažila oživit přímé prodeje 

ledku do Evropy. Ve výboru byly zastoupeny největší ledkové 

výroby (Lautaro Nitrate Co., Anglo-Chilean Nitrate Co., skupina 

Sabioncello a německé zájmy) a rovněž delegát chilské vlády. Tato 

organizace přímých prodejů byla v přímém rozporu s obchodními 

zájmy obchodních domů Gibbs a Aikman, kteří si stěžovali na 

postup Asociace u ministerstva zahraničí Velké Británie. Odbor pro 

zámořský obchod však hájil britské zájmy jako takové a zvolené 

řešení považoval za alespoň částečnou záchranu britských zájmů 

v ledkovém průmyslu. 

Ani Guggenheimovo impérium nebylo ušetřeno škod 

způsobených pádem cen ledku. Chilský export byl již v této době 

téměř zcela závislý na USA, a tak chilské vládě nezbylo než se 

pokusit o záchranu právě těchto exportů. Pokusy o státní intervenci 

do ledkového průmyslu byly intenzivnější již od roku 1927 a 

započaly přijetím již zmíněného zákona, nicméně jeho aplikace 

v praxi byla obtížná. Britští ledkaři s takovým řešením nesouhlasili a 

jejich stanovisko by se dalo definovat spíše tak, že stát jim má 

všemožně pomáhat, nikoliv kontrolovat, zasahovat a regulovat. 

Američtí podnikatelé zvolili jinou taktiku a snažili se přimět stát, aby 

se stal jejich spojencem. Nejpozději v této době vládlo přesvědčení, 

že jedinou cestou k revitalizaci ledkového průmyslu je většÍ 

centralizace administrace, produkce, transportu, prodeje, získávání 

úvěrů, ale i uplatňování mechanizace a modernizace. A všechny tyto 

úkoly jsou snazší pro velký a mocný podnik. Kromě toho si chilští 
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ledkaři uvědomovali obrovskou konkurenci v podobě umélých 

nitrátů, jejichž výrobci v Německu a Velké Británii rovněž spojovali 

své síly na trhu. Chilská vláda byla ochotna jít do společného 

podniku s 50 % účastí. Ten byl vytvořen zákonem č. 4.863 a vstoupil 

v platnost 21. července 1930. Společný podnik se jmenoval Chilská 

ledková společnost (Compafiía Salitrera de Chile - COSACH) a 

podle zmíněného zákona byla vytvořena na dobu 60 let, měla 

charakter akciové společnosti se sídlem ve Valparaísu. Jejími 

hlavími cíli bylo: rozvoj ledkového průmyslu ve všech již popsaných 

směrech, organizace obchodu ledkem vč. dalších produktů, vědecko

technický výzkum zahrnující i experimentální výrobu ledku a jeho 

derivátů, budování odborných škol, budování dopravní 

infrastruktury, provádění geologického průzkumu ledkových nalezišť 

atd. V průběhu jednoho roku od založení čítala Společnost 37 

ledkových firem, většinou anglických, vybavených výrobním 

systémem Shanks. Od samého začátku se Společnost potýkala 

s obrovskými problémy. Jedním z nich byla i skutečnost, že 

společnost Guggenheim Brothers prostřednictvím svého podílu 

v Lautaro Nitrate Co. a dalších lukrativních oficinách ve. svém 

vlastnictví uplatňovala svůj vliv nad ostatními výrobnami. 

Guggenheimové měli k dispozici velké zásoby bohaté horniny a 

patentová práva na progresivní způsob výroby, což jim umožňovalo 

prosazovat se na úkor dalších společností. Ledková společnost 

COSACH byla již v okamžiku svého zrodu značně zadlužená. Podle 

zmíněného zákona na sebe převzala všechny závazky do ní 

vstoupivších společností. Neměla žádný operativní kapitál a tím, že 

vydala akcie a certifikáty v hodnotě aktiv, musela se zadlužit 

půjčkami u zahraničních bank, aby mohla financovat další výrobu. 

Tíživá finanční situace ji odsoudila k neúspěchu. V roce 1931 

následovaly další zákonné úpravy, které měnily jednak účast 

chilského státu a rovněž daňové zatíženÍ. Dekretem č. 134 ze 30. 
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dubna 1931 byla např. zvýšena exportní daň na jód, ale společnosti 

sdružené v COSACH byly z povinnosti placení této daně vyjmuty. 

Největším ziskem Společnosti COSACH bylo dosud nevytěžené 

území o rozloze 150 miliónů akrů, které podle odhadů obsahovalo 

150 miliónů tun čistého ledku. Tato ledková naleziště poskytl 

Společnosti chilský stát. Společnost COSACH se stala největší 

korporací v Jižní Americe a její vytvoření znamenalo konec 

nadvlády britských zájmů v chilském ledkovém průmyslu. 

Prostřednictvím společnosti Guggenheim ovládl COSACH americký 

kapitál a chilští představitelé spojili své naděje na revitalizaci 

ledkového průmyslu právě s firmou Guggenheim. l3I 

Ledek v období anarchie 1932 

Politická anarchie, do níž Chile zabředlo po pádu generála 

Ibáfieze, způsobila další odložení řešení vážné krize ledkového 

průmyslu. Na počátku 30. let bylo zřejmé, že Společnost COSACH 

není schopna řešit své financování. V nastálé politicky nestabilní 

situaci se stala terčem útoků coby produkt diktátorské politiky 

generála Ibáfieze a jeho slabosti pro zájmy USA. Nacionalisté i 

socialisté v ní viděli nástroj USA pro pronikání do chilské 

ekonomiky a objevovaly se názory, že ledkový průmysl by měl být i 

se Společností COSACH znárodněn. 132 Vládní junta, která se chopila 

moci 4. června 1932 a která vyhlásila socialistickou republiku, měla 

v úmyslu mj. znárodňovat přírodní zdroje, zejména ledek a měď, 

reorganizovat Společnost COSACH, vytvořit státní monopol na 

výrobu jódu a zejména znovuotevřít ledkové výrobny vybavené 

systémem Shanks a dát tak práci tisícům nezaměstnaných chilských 

131 Tamtéž, s. 436 - 440. 
Meller, Patricio. Un siglo de economía chilena: 1890-1990. Barcelona: Andrés 
Bello, 1996, s. 47 - 67. 
132 Drake, Paul W. "Socialism and Populism in Chile: 1932-1952". Urbana, 
University ofIllinois Press, 1978, s. 148. 
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dělníků. Tato socialistická revoluce byla namířena proti 

zahraničnímu zadlužování a kontrole, kterou měly zahraniční 

finanční a ekonomické instituce nad chilskou ekonomikou. Systém 

Guggenheim byl odsouzen jako výrobní způsob, který vzal práci 

mnoha tisícům dělníků. Socialistická vláda deklarovala své úmysly 

v oblasti nacionalizace bank, konfiskace fondů, ať už domácích či 

zahraničních, ale brzy shledala, že uskutečňování těchto cílů nebude 

jednoduché a v některých případech ani možné. Některé své dekrety 

pár dní po jejich vyhlášení musela zrušit. Stejně tak vyhlášenou 

konfiskaci Společnosti COSACH, o níž socialisté prohlásili, že tento 

problém nejprve musí prozkoumat skupina expertů '" Vlády USA a 

Velké Británie byly nuceny obstavit chilské bankovní účty a Británie 

dokonce vyslala válečnou loď Durban do peruánského Callaa, kde 

měla vyčkat případné rozkazy k přesunu do Valparaísa. Durban 

ovšem do Callaa připlul dva dny po konci Socialistické republiky. 

Pokus o socialistickou republiku skončil pučem 16. června 1932, 

vedeným bývalým velvyslancem Chile v USA Carlosem Dávilou. 

Dávila byl úzce spojený s newyorským podnikatelským prostředím a 

jeho vítězstvím byla zažehnána hrozba socialistické demagogie. 

Velká Británie však jeho vládu neuznala, resp. přijala rozhodnutí o 

uznání až po jejím odstoupení. 

Ledková společnost COSACH ve skutečnosti nebyla výrazně 

dotčena socialistickým pokusem předcházejících vládců, avšak její 

finanční problémy se v průběhu roku 1932 prohloubily. Získala úvěr 

4 milióny USD, avšak chilská administrativa žádala uspokojení 

závazků v Chile pod hrozbou zabavení ledkových zásob, což britští a 

američtí podnikatelé odmítli. Zahraniční akcionáři měli logicky 

zájem, aby prostředky COSACH byly použity na uspokojení jejich 

pohledávek. Pro další existenci Společnosti COSACH bylo tedy 

nutné řešit v nejbližších měsících podobu fungování, tj. buď 

reorganizovat nebo rozpustit. Společnost COSACH by byla 
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potřebovala úvěr ve výši nejméně 7,5 miliónů liber, aby v září 1932 

mohla spolehlivě splnit všechny své závazky, které garantoval zákon. 

Navíc stále trval pokles cen ledku a pokles exportů. V roce 1931 se 

do zahraničí prodalo 1.454.611 tun, zatímco v roce 1932 export 

dosáhl sotva 1 miliónu tun. Pokles cen byl ve srovnání s obdobím 

1927-28 téměř 40 %.133 V roce 1932 byl rovněž zaznamenán rapidní 

. pád cen obligací COSACH, které spadly na 30 % své původní 

hodnoty. Kalamitní rok 1932 byl uzavřen se ztrátou 1.800.000 liber, 

k níž bylo nutno přičíst ztrátu z minulého roku ve výši 656.511 liber. 

S ohledem na tuto situaci požádal prezident COSACH vládu o 6-

měsíční moratorium na mandatorní platby, což vláda odmítla. 

Staronový chilský prezident Arturo Alessandri Palma, který 

nastoupil podruhé do prezidentského úřadu 24. prosince 1932, 

deklaroval úmysl najít definitivní řešení problému Ledkové 

společnosti COSACH. Protichůdnost zájmů ve Společnosti 

COSACH brzy ukázaly, že reorganizace není možná. Na začátku 

roku 1933 byl proto přijat dekret, kterým se Společnost COSACH 

měla zlikvidovat, k čemuž byla vytvořena příslušná komise. Její 

práce trvala od 2. ledna 1933 do 15. června 1934. Musela se 

vypořádávat s neustálými intervencemi bankéřů, ledkařů, politiků, 

právníků i zahraničních diplomatů. 

Společnost COSACH byla hned začátkem roku nahrazena 

novým subjektem, který se měl ujmout úkolu revitalizace a 

rekonstrukce chilského ledkového průmyslu. Pod názvem Chilská 

korporace na prodej ledku ajódu (Corporación de Ventas de Salitre y 

Yodo - COVENSA) byla založena zákonem z 8. ledna 1934. Její 

nové schéma bylo koncipováno ve spolupráci s vyslanectvím Velké 

Británie v Chile již v průběhu roku 1933. Před novou korporací stál 

133 Soto Cárdenas, A. Op. cit., s. 492 - 493. 
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ovšem starý problém vypořádání se s dluhy zrušené COSACH, 

zejména s dluhy u zahraničních věřitelů. 134 

Politická situace Chile ve 30. letech se vyznačovala 

významnými zvraty a změnami. Velká hospodářská krize ukázala 

křehkost a zranitelnost ekonomiky zcela závislé na exportech surovin 

a zahraničních úvěrech. Bylo proto nezbytné začít podporovat proces 

industrializace a růst vnitřního trhu. Nebylo jednoduché tento proces 

nastartovat, neboť zemi stále ovládali velcí latifundisté, kteří měli 

pouze zájem na exportu svých zemědělských produktů a nikoliv o 

industrializaci země. Rostoucí síla buržoazních kruhů však ukázala, 

že je s ní nutno počítat. Země se jen pozvolna zotavovala z následků 

velké hospodářské krize a následného období anarchie. Prezident 

Alessandri ve svém druhém funkčním období musel čelit tlakům jak 

rostoucích levicových hnutí, tak i tlaku nově se rodivších 

fašistických sil. 

Ledek v československo-chilské obchodní výměně 

Obchodní výměna mezi Československem a Chile má 

dlouholetou tradici, která se datuje ještě z doby, kdy české země byly 

součástí Rakouska-Uherska. Ve dvacátých letech 20. století na tyto 

obchodní kontakty navázaly instituce samostatné Československé 

republiky a byl to právě chilský ledek, který tvořil hlavní dovozní 

komoditu z Chile. Nově se rodící mladé Československo v průběhu 

20. let navazovalo postupně diplomatické kontakty se zeměmi 

Latinské Ameriky a snažilo se konstituovat svoje obchodní a 

politické styky po vzoru vyspělých zemí, zejména Německa. 

Zpočátku nebyla k dispozici zkušená administrativa a obchod se 

uskutečňoval nepřímo - prodejem a nákupem přes evropské přístavy, 

hlavně Hamburk a Brémy. Československý diplomat a znalec 

134 Tamtéž, s. 576-577. 
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poměrů Vlastimil Kybal, který v Latinské Americe v meziválečném 

období strávil téměř 15 let, poukazuje na to, že "jihoamerické státy 

měly pramalý zájem o nové malé státy, jako je ČSR".135 Kolem 

poloviny 20. let se rozběhl i přímý obchod se zeměmi LA (největší 

objemy s Argentinou, Brazílií a Chile). Z Chile bylo v roce 1924 

přímo dovezeno 61,33 tun ledku (t.j. 27,37 % z celkového dovozu), 

v roce 1925 to bylo 53,7 tun (28,53 % z celkového čs. dovozu).136 

Vzájemná obchodní výměna mezi Československem a Chile 

ve 30. letech 20. století byla komplikovaná mnoha okolnostmi. 

Jednou z nich byla i neexistence solidní smluvní základny, neboť 

obchodní dohoda byla podepsána až v roce 1930. Až v roce 1935 

byla založena Československo-latinskoamerická obchodní komora. 

Chile, stejně jako další země Latinské Ameriky, bylo ve svých 

obchodních vztazích orientováno na Velkou Británii, USA, Německo 

a další významné země, které byly schopny vzájemný obchod 

úvěrovat, na rozdíl od Československa. Pozice vývozců z 

Československa nebyla snadná, jen těžko se na chilském trhu 

prosazovali, třebaže o jejich zboží byl zájem. Zavedení 

kompenzačních účtů jim sice dávalo určité jistoty, že dostanou za své 

zboží zaplaceno prostřednictvím zadržovaných ledkových faktur 

(zpravidla 25-40 %, koncem 30. let to bylo až 50 %), nicméně 

prostředky na čs. export byly tímto systémem značně omezovány a 

zpravidla již vždy ve druhé polovině roku byly vyčerpány. Tato 

praxe byla běžná téměř ve všech zemích Latinské Ameriky. 

Chilská statistika neuváděla údaje vztahující se k vývozu do 

Československa až do roku 1933.137 Československé vyslanectví již 

v roce 1930 navrhlo chilskému generálnímu ředitelství statistického 

135 Kybal, Vlastimil: "Jižní Amerika a Československo - s přehledem obchodní, 
finanční a emigrační činnosti jiných národů." Praha, 1928. 
136 Tamtéž, s. 3. 
137 AMZV, fond IV. Národohospodářská sekce 1918-1939, kart. 641, příloha ke 
spisu Č. 147344 z 23.10.1934, s. 2 
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úřadu, aby v zájmu přesnosti a sjednocení chilských a čs. 

statistických údajů byly chilské dovozy do Československa 

evidovány podle země určení a nikoliv podle země tranzitu. To však 

podle vyjádření generálního ředitelství odporovalo platným chilským 

zákonům. 138 

Podle citovaných pramenů byl v roce 1933 dovezen do ČSR 

ledek v hodnotě 34.754.612 pesos139
, což odpovídá údajům ze zprávy 

čs. vyslanectví ze 6. července 1934. Ta udává v tzv. hnojařském roce 

1933/34 dovoz 7 tisíc tun ledku v hodnotě 8,75 mil. Kč. Tento dovoz 

se uskutečnil na základě dohody chilského delegáta Valdese

Mendevilla s čs. ministerstvem zahraničních věcí z 11. prosince 

1933. Národní banka na základě této dohody zadržovala 25 % 

z ledkových faktur ve prospěch čs. expOliu do Chile, což Chile 

v rozporu s čs. stanoviskem považovalo za kompenzační dohodu a 

kontrolní komise tímto značně omezovala čs. vývoz do Chile 

v uvedeném roce. Zpráva Státního statistického úřadu ČSR uvádí 

hodnotu dovezeného ledku za rok 1934 celkem 66.397 q (s dodatkem 

"podle země výrobní"), neboť přímý dovoz, tj. podle země zásilky je 

uveden údaj 66.067 q. Hodnota dovozu v Kč činí 6.668 tisíc Kč, 

resp. 6.635 tisíc Kč. Československý vývoz do Chile se v roce 1934 

zvýšil asi o 200 % proti vývozu v roce 1933 a o asi 160 % proti roku 

1932.140 

V roce 1935 byla (na tři roky) stanovena dovozní ledková 

kvóta na 7.750 tun ročně, a tak i v roce 1936 bylo do ČSR dovezeno 

7.271 tun ledku v hodnotě 8.002 tis. Kč, přibližně stejný byl i rok 

138 Tamtéž, spis Č. 28189 z 2.2.1933, s. 2. 
139 Tamtéž - přepočet používaný v roce 1935 je 1 peso = 4 Kč. 
140 Tamtéž, spis Č. 27.592 z 26.2.1935. 
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1937.141 V letech 1936, 1937 a 1938 se kvóta stabilizovala na 7 

tisících tun chilského ledku ročně. 142 

Ve 30. letech se Československu podařilo vybudovat alespoň 

menší síť zastupitelských úřadů a konzulátů v LA, jejichž hlavním 

úkolem byla péče o čs. politicko-ekonomické zájmy. Diplomatické 

vztahy mezi ČSR a Chile byly založeny nejprve na úrovni konzulátů 

- chilský v Praze začal fungovat již 29. října 1921 a československý 

v Chile o něco později, 3. října 1925. Diplomatické vztahy byly 

přerušeny 15. března 1939 a v roce 1943 chilská vláda navázala 

vztahy s československou exilovou vládou v Londýně. Chile bylo v 

meziválečném období třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem 

ČSR v Jižní Americe. Základem dovozu byl ledek, jehož velké 

dodávky následně vytvářely problém v kompenzacích. Chilský ledek 

jako hnojivo byl nutný zejména pro pěstování cukrové řepy, které 

v ČSR zaznamenalo značný rozmach ve dvacátých letech. Od 30. let 

pak nastupuje spotřeba dusíku ve zbrojním průmyslu. Chilský ledek 

se tak ze zemědělského hnojiva stává důležitou strategickou 

surovinou, která v militarizující se Evropě 30. let nabírá jiné kontury. 

Stává se předmětem spekulací. V roce 1933 bylo řízení obchodu 

ledkem přesunuto z Berlína do Londýna, kde byl rozhodnutím 

COSACH založen Ledkový výbor. Důležitou roli v předválečné 

době sehrála Československo-latinskoamerická obchodní komora, 

která čs. vývozcům podávala cenné informace např. o bankovních 

institucích a o poměrech na latinskoamerických trzích obecně. 

Komora rovněž sledovala obchodní aktivity ostatních států 

v Latinské Americe, zejména Velké Británie, USA a Německa a 

snažila se svými doporučeními přimět příslušné kompetentní orgány 

k rychlejšímu vytváření optimálních podmínek zejména pro čs. 

141 AMZV, fond Politické zprávy, Chile, č. 19527 z 2.2.1937, č. 1181/37. 
142 Meyer Monsa!ve, Ewa!d. "La importancia de! salitre en los lazos comerciales 
entre Chile y Checoslovaquia, 1929-1939. (Negociaciones e incidencias)." Ibero
Americana Pragensia, 2004, s. ]45-149. 
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vývozy do tohoto teritoria. Hlavní příčinu nízkého čs. vývozu 

spatřovala zejména v nedostatečné síti zastupitelských úřadů a tudíž 

v nedostatečném zajištění obchodně-politické bezpečnosti. 

Následkem tohoto neuspokojivého stavu byly čs. obchodní zájmy 

málo chráněny, neměly zajištěny nejvyšší výhody a z trhů byly 

vytlačovány zejména německými zájmy. Německo disponovalo 

nejen výbornou exportně-technickou přípravou trhů, mělo rozvinutou 

síť diplomatických zastoupení (stejně tak i Velká Británie a USA), 

ale používalo k získávání trhů i dumpingových metod. 143 

Chile bylo v roce 1936 jednou ze čtyř zemí LA, s nimiž měla 

ČSR uzavřenu dohodu o platebním styku, a jednou ze tří zemí (vedle 

Argentiny a Uruguaye), s nimiž bylo zavedeno osvědčení původu pro 

veškeré zboží přicházející z těchto zemí. Účelem tohoto osvědčení 

byla možnost opravy národních statistik těchto zemí, které naše 

nákupy připisovaly Německu. Ovšem zavedení těchto opatření do 

praxe bylo velmi těžké a ne vždy se dařilo. 144 

Závěr 

Rozvoj těžby a zpracování chilského ledku dělí historikové 

zpravidla do dvou etap: první od roku 1830 do vypuknutí pacifické 

války a druhé od roku 1880 do světové hospodářské krize v letech 

1929-1930. Na obě tato období lze pohlížet prizmatem kategorií: 

1. ekonomické, sociální a politické charakteristiky; 

2. organizace státu a jeho role v ekonomice země a 

v ledkovém průmyslu zvláště; 

3. mezinárodní kontext; 

4. transformace sociální struktury společnosti. 

143 Kubálek, Josef. "Československo a jeho soutěž v Latinské Americe." 
Československo-latinskoamerická obchodní komora, 1936, Praha, s. 13. 
144 Tamtéž, s. 25. 
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První cyklus ledkové expanze se datuje do postkoloniálního období. 

Nejvýraznější změny v tehdejší společnosti se připisují reformám 

ministra Portalese během prezidentského mandátu generála Prieta 

(1831-1841). Chilská ekonomika byla v této době propojena 

s mezinárodním obchodem prostřednictvím exportu surovin, zejména 

stříbra, mědi a obilí. Tento rozmach postupně v 70. letech 19. století 

upadal, a to zejména z těchto důvodů: na jedné straně koloniální 

dědictví v podobě zaostalých institucí, na druhé straně vznik nových 

společenských skupin, které usilovaly o dominantní roli ve 

společnosti. A dále bylo zřejmé, že vývoz tradičních komodit dosáhl 

svého maxima a začíná klesat. 

Před pacifickou (zvanou též ledkovou) válkou byla těžba 

ledku v rukou chilských těžařů. Soustřeďovala se v oblastech 

Tarapacá a Antofagasta, které až do této války patřily Peru a Bolívii. 

Na zdokonalení a usnadnění výroby střelného prachu z chilského 

ledku měl hlavní podíl český rodák, německý přírodovědec Tadeáš 

Haenke, který do své smrti žil poblíž bolívijské Cochabamby. 

Vítězství Chile v pacifické válce otevřelo cestu k exploataci 

obrovského bohatství nazývaného "bílé zlato". Po roce 1880 se těžba 

a export dostaly do rukou britských investorů, kteří během krátké 

doby vytvořili z Chile největšího exportéra nitrátů na světě. V letech 

1880-1930 tvořil export ledku nejdůležitější pilíř chilské ekonomiky, 

který financoval státní rozpočet až 50 %. V tomto období export 

ledku stoupal průměrně o 6,1 % ročně .. V letech 1906-1930 

pracovalo na ledkových nalezištích více než 40 tisíc osob. Už v roce 

1890 tvořil ledkový export polovinu chilského exportu a od počátku 

20. století do 1. světové války to bylo více než 70 %. Z hlediska 

hodnoty se zvýšil export ledku z 6,3 mil. USD v roce 1880 na 70 mil. 

v roce 1928, zatímco vrchol v hodnotě 96 mil. USD byl zaznamenán 

těsně před I. světovou válkou. 
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Značné příjmy z ledku umožnily chilskému státu vybudování 

institucionální základny. Vedle soukromých železnic mohl stát 

provozovat státní dráhy, jejichž délka se v období 1890-1920 zvětšila 

čtyřikrát a tato státní železnice pomalu vytlačovala soukromou 

(pouze 44 % v roce 1920 oproti 60 % v roce 1890). Příjmy z ledku 

měly za následek nízké daňové zatížení obyvatelstva. 

Negativním dopadem této politiky· byla úplná závislost 

fiskálních finanCÍ na exportu jediné komodity, což vytvořilo 

předpoklady pro dramatické následky při pádu cen surovin. Avšak již 

zejména po I. světové válce, kdy se střídala krátká období prosperity 

a krizí ledku na světových trzích, bylo zřejmé, že stav závislosti 

chilské ekonomiky na jednostranném exportu surovin je neúnosný. 

Zahájení výroby umělých nitrátů znamenal pokles ledkového boomu 

a poslední ránu mu zasadila světová hospodářská krize v roce 1930. 

Chilská ledková zkušenost byla mnohými historiky 

kvalifikována jako zmařená příležitost, kterou země nedokázala 

využít k většímu rozvoji. Tato teorie ve svém extrémním vyjádření 

chce říci, že export nitrátů vygeneroval obrovské bohatství, které 

však bylo promrháno nebo odčerpáno ze země cizími firmami, po 

nichž nezůstalo nic, co by Chile přineslo užitek. Tato teorie odpovídá 

tzv. hypotéze "enklávy": exportní sektor ovládán zahraničním 

kapitálem, je více propojen s jeho mateřskou zemí a její vnitřní 

ekonomikou, od Chile chce brát pouze nejnižší pracovní sílu, 

veškerý zisk je z hostitelské země vyvezen, aniž by se tato na něm 

nějak významněji podílela. Tváří v tvář této hypotéze si logicky 

položíme otázky: Proč chilští podnikatelé nebyli schopni kontrolovat 

export ledku? Byl skutečně příspěvek exportu ledku nulový 

z hlediska rozvoje chilské společnosti? 

Nejpravděpodobnější odpovědí na první otázku se jeví ta 

skutečnost, že výroba a export na takové úrovni, jaká se otevřela po 

získání nalezišť v Tarapacá a Antofagastě (1880), bylo nad síly 
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chilských těžařů, jejichž počty čítaly desítky osob. Ačkoliv chilští 

těžaři znali postupy výroby, jejich technologické znalosti a možnosti 

nebyli na takové úrovni, aby mohli britským ledkařům konkurovat. 

Britské investice do zařízení a výroby byly financovány britskými 

bankami, personál na všech úrovních byl organizačně a odborně 

vyspělejší a zahraniční ledkaři disponovali i diplomatickou 

podporou. A co hlavně - britští a němečtí ledkaři měli přístup na 

mezinárodní, tj. evropský trh prostřednictvím jednak dopravních 

společností, jednak obchodních domů. Logickou námitkou některých 

historiků je ta, že se chilské vlády mohly v průběhu ledkového 

boomu snažit více zpoplatnit exporty nebo použít jiné prostředky 

k zlepšení jejich rentability. V průběhu ledkového století, zejména 

však po pacifické válce, lze pozorovat snahu vládnoucí 

administrativy o větší zapojení státu do rozhodování o ledkovém 

průmyslu. Ledek byl jednou z příčin hned dvou válek - pacifické 

(1879) a chilské občanské (1891). I přes vládnoucí ekonomickou 

liberální ideologii laissez-faire, začala chilská vláda získávat čím dál 

více moci nad ledkovým průmyslem. Vytvořením společnosti 

COVENSA ve 30. letech měl stát již výhradní postavení v exportu 

ledku ze země. 

Rozmach ledkového exportu dal bezpochyby impuls 

vnitřnímu sektoru země a přeměnil se v motor růstu a strukturálních 

změn v chilské ekonomice. Díky exportu nitrátů byla chilská 

ekonomika před velkou krizí nejvyspělejší ze všech zemí Latinské 

Ameriky, zatímco po získání nezávislosti na počátku 19. století 

patřila kjedněm z nejzaostalejších. Konec ledkové éry je připisován 

rozšíření levnějších umělých nitrátů po I. světové válce. Ale i přes to, 

že po velké krizi došlo k vylidnění mnoha oblastí chilského severu a 

ledkové oficiny zůstaly prázdné a opuštěné tak, že jsou nazývána 

"městy duchů", učinilo Chile velký krok směrem k industrializaci 

země v ledkové éře, která dala základ dalšímu rozvoji. Vložit tento 
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průmysl do rukou zahraničních investorů bylo z pohledu tehdejší 

chilské reality nejvýhodnějším z možných řešení, nehledě k tomu, že 

vyplynulo z objektivní tehdejší situace. Hypotéza "enklávy" záměrně 

podceňuje zahraniční investice, které přes veškerá negativa byly ve 

svém důsledku hnacím motorem rozvoje chilské společnosti. Na 

severu země vyrostla ve spojitosti s ledkem nová města a přístavy. 

Vznikl spotřební průmysl související se zásobováním zalidňujících 

se oblastí. Nelze ani zatratit kulturní vliv mocné a početné zahraniční 

komunity, která se po celá desetiletí podílela na formování a 

ovlivňování chilské společnosti. Obchodní výměna, námořní styky -

to všechno příznivě ovlivnilo klima ve společnosti. 

Role státu v ledkovém průmyslu (a nejen v něm) před velkou 

krizí se omezovala na roli prostředníka mezi zahraničními investory 

a chilskou společností. Stát se postupně stal největším 

zaměstnavatelem tzv. "bílých límečků", střední třídy, jejímž 

prostřednictvím byla vykonávána politická moc. Role státu se zvýšila 

po světové krizi, která znamenala definitivní odklon od liberálního 

modelu laissez-faire. Ekonomika se musela začít orientovat na rozvoj 

směrem "dovnitř", který znamenal industrializaci založenou na 

nahrazení importů. Stát byl nucen přijmout celou řadu zásad a 

opatření k nastartování těchto přeměn; musel zejména vybudovat 

nový systém cel na dosud dovážené výrobky a zavést nový 

monetární režim. Tyto změny se děly za rostoucího pohybu ve 

společnosti. Nárůst dělnického hnutí, vznik levicových politických 

stran a jejich rychlé etablování na politické scéně země, vznik 

odborových centrál a jejich napojování na mezinárodní levicové 

struktury, to byla realita Chile 20. a 30. let. Mezi lety 1890 - 1925 

bylo zaznamenáno průměrně 9 stávek ročně, zatímco v desetiletí 

1925-1935 stoupl tento průměr na 45 stávek ročně. 145 

145 Meller, P. Op. cit., s. 57. 
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Ve 30. letech 20. století byl ledek na výsluní nejdůležitější 

chilské exportní komodity vystřídán mědí; vliv britských a 

německých podniků a investorů byl nahrazen americkým. Chilský 

ledek ztratil své výsadní postavení; v současné době jsou v provozu 

jen oficiny Pedro de Valdivia (vybavená systémem Guggenheim), 

Maria Elena (rovněž systém Guggenheim) a Coya Sur (systém 

odpařování slunečním zářením), které JSou majetkem akciové 

Společnosti SOQUIMICH (Chemická a důlní společnost Chile -

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.). Jejich výroba je 

soustředěna nejen na nitráty, ale rovněž najód a lithium. 

Postavení chilského ledku ve vzájemné čS.-chilské obchodní 

dohodě bylo zejména ve 30. letech předmětem intenzivních jednání. 

V letech 1932-35 bylo v jednání vybudování cukrovarnického 

závodu u osady Santa Fé v provincii Biobio, která se měla stát 

základem pro další rozvoj výroby cukru tak, aby se Chile zbavilo 

závislosti na dovozech cukru z Peru. Přestože se Výzkumný ústav 

Čsl. průmyslu cukrovarnického v Praze vyslovil proti tomuto 

projektu z konkurenčních důvodů, jednání pokračovala až do roku 

1935. Všechny úhrady dodaného strojního zařízení měly být 

prostřednictvím dodávek ledku nad dojednanou kvótu. Problém 

ovšem spočíval v tom, že všechna dotázaná ministerstva byla proti 

zvýšeným dovozům chilského ledku. Problém ve 

vzájemném platebním styku spočíval zejména v tom, že ČSR 

nemohla s Chile dosáhnout vyrovnanější obchodní výměny. Situace 

se mírně zlepšila od roku 1934, kdy bylo dojednáno 40 % 

z ledkových faktur na úhradu čs. vývozu (+ 10 % na zamrzlé čs. 

pohledávky). Chile nebylo ochotno zařadit do clearingu jiné platby 

než ledkové s poukazem na to, že měď je majetkem zahraničního 

kapitálu. Německo ovšem dosáhlo zařazení plateb za měď do 
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clearingu. V roce 1936 povolilo Německo mimořádnou kvótu na 

dovoz ledku z Chile, čímž získalo možnost vyvézt do Chile vojenský 

materiál pro armádu, námořnictvo a letectvo. ČSR již dříve vedla 

jednání o dodávkách vojenského materiálu (Zbrojovka Brno), což 

bylo nakonec chilskou stranou odmítnuto. ČSR totiž nebyla ochotna 

zvyšovat dovozní kvóty na chilský ledek. Je zřejmé, že zejména 

Německo bylo hlavním konkurentem ČSR na chilském trhu. 

Hodnota čs. dovozu z Chile značně přesahovala hodnotu vývozu. E. 

Meyer cituje ve svém článku autory Novotného a Šoušu, podle nichž 

v letech 1920-38 byl obrat vzájemného obchodu více než I miliarda 

Kč, z toho 80 % tvořil chilský dovoz do ČSR. a pouhých 20 % čs. 

r d Ch·l 146 vyvoz o 1 e .. 

V období těsně před vypuknutím II. světové války se stává 

otázka výroby dusíku v ČSR zvláště delikátní. ČSR byla členem 

Mezinárodního kartelu dusíku, což znamenalo, že měla zajištěnu 

ochranu svého domácího trhu - žádný z výrobců syntetického ledku 

(člen kartelu) nemohl na čs. domácím trhu nabízet svůj výrobek. 

Další výhodou bylo, že Chile bylo smluvně zavázáno v letech 1938-

1941 dát z těchto nákupů k dispozici téměř 90 % čs. vývozu do 

Chile. Ale ani těchto 90 % nestačilo; vývozní kapacita ČSR byla 

daleko vyšší a tak úkolem pro budoucnost stále zůstávala jednání o 

kompenzaci dovozu chilské mědi. Tak např. v roce 1938 nebyly na 

kompenzačním účtu devizy na čs. vývoz k dispozici již od května. 

V souladu s E. Meyerem se lze domnívat, že v předválečné době se 

ledek, jako surovina pro zbrojní průmysl, stal předmětem spekulací a 

tajných jednání. Rovněž je faktem, že Německo mělo dostatek 

obchodně-politických nástrojů na to, aby evropský obchod dusíkem 

nejen pečlivě sledovalo, ale i ovlivňovalo ve svůj prospěch. Nicméně 

obchodní čísla, pocházející ze zpráv čs. vyslanectví v Santiagu a čs. 

146 Meyer Monsalve, Ewald. Op. cit., s. 148. 
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statistik ukazují, že ledkové kvóty dohodnuté mezi ČSR a Chile ve 

třicátých letech byly do ČSR dodány a naopak nemožnost jejich 

zvyšování byla dána jednak členstvím ČSR v mezinárodním 

dusíkovém kartelu, a jednak pro ČSR nepříznivou obchodní bilancí s 

Chile. Rovněž čs. producenti umělých nitrátů a souvisejících 

výrobků neměli zájem na zvyšování dovozu chilského ledku. V roce 

1937 vyrobila dusíkárna v Mariánských Horách 6.180 tun dusíku pro 

zemědělské účely, což představovalo pouze 25 % výrobní kapacity 

závodu. 

Obchodní výměna ČSR-Chile byla definitivně poškozena až 

okupací ČSR Německem. 

* * * 
Ledková naleziště na severu Chile stále existují a kromě 

nitrátů obsahují i další důležité suroviny, které teprve čekají na své 

využití. Existuje také možnost, že ústup ledku z výsluní byl jen 

dočasný - se současným celosvětovým rozmachem konzumace 

biopotravin a nadšením pro vše přírodní může v budoucnosti nastat 

dalším boom spotřeby chilského přírodního ledku a poptávky po 

něm. 
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