
Ráj Zn. Eco
friendly
„Nechtěla bys nám zahrát na opening party v Zuri? 
Napsal mi před časem podnikatel Václav Dejčmar. A tak 
jsem se ocitla na Zanzibaru společně s celou partou, která 
vytvořila na tom božském ostrově v Indickém oceánu 
unikátní hotelový eko resort,“ popisuje nadšeně Ivana 
Česnek Marcinová alias IM Cyber.

T Ivana Česnek Marcinová
F Zuri Zanzibar, Benedikt 
Renč, Prokop Bartoníček

uri znamená ve svahilštině 
nádherný a přísahám – přes-
ně takhle ráj určitě vypadá. 

Václavovo portfolio je ostatně výjimeč-
ných projektů plné: investiční skupina 
RSJ, centrum moderního umění DOX, 
Eccentric Club, Prague Fashion Week, 
fi lmy I am fi shead a Bufo Alvarius – The 
Underground Secret. Český mecenáš, 
který nezanedbatelnou část svých pří-
jmů věnuje na charitativní projekty
a sponzoruje třeba i vědecké expedice, je 
zkrátka renesančním člověkem, který na-
víc o všem, co dělá, umí poutavě mluvit.
Tím spíš, když spolu zrovna sedíte na 
jedné z nekrásnějších pláží světa, v jeho 
království. V Zuri.

Hodně času trávíš na cestách, poznáváš 
různá místa a kultury. Čím tě okouzlil 
právě Zanzibar natolik, že ses rozhodl 
tady postavit hotel?
Zanzibar je jiný. Jde o malý kus země 
blízko rovníku, kde se odpradávna mísily 
různé kultury – kromě afrických vlivů 
zde v různých kontextech člověk cítí 
energie Arábie, Indie i Evropy. Neznám 
druhé takové místo, které se tak intimně 
dotýká všech smyslů. Hluboké saturova-
né barvy, vůně koření a africké rytmy – 
Zanzibar se zapíše hluboce pod kůži.

Věděl jsi od začátku, že má být koncept 
Zuri udržitelný, maximálně respektovat 
místní přírodu a podporovat lokální 
obyvatele a kulturu?
Ano, to bylo rozhodnutí, které padlo na 
začátku. Nechtěli jsme postavit pouze 
hotel, ale napsat poctivý příběh s plným 
respektem k místním podmínkám 
a situaci. Na Zanzibaru lidé nic nemají, 

a přesto téměř nenarazíte na nešťastného 
člověka. Všichni se stále smějí. Každý 
den se budí do pěkného počasí, koukají 
na moře, hodně se hýbou, tančí, tvoří 
košaté vztahy a něco k jídlu se vždycky 
najde. Jednoduchost a srozumitelnost 
jejich bytí jim přináší spokojenost, ačkoli 
my bychom takový život možná vnímali 
jako bídu. I tento mindset jsme chtěli 
propsat do Zuri.

Zuri se dokonce podařilo jako prvnímu 
hotelu na světě získat zlatou certifi kaci 
EarthCheck za trvale udržitelný design. 
Jak se vám to povedlo?
My se k místnímu prostředí od začátku 
snažíme přistupovat velmi šetrně. Luxus 
pro mě nikdy neznamenal mramor 
a zlaté kohoutky, ale pocit autenticity, 
adekvátnosti a celkové správnosti. Zuri je 
v podstatě jedna velká tropická zahrada 
plná afrických stavení v tradičním stylu, 

ve kterých je ale veškerá moderní in-
frastruktura včetně vysokorychlostního 
internetu, který jsme si sami na ostrov 
dotáhli z pevniny jako jediný hotel 
široko daleko. Cílem designu je samo-
zřejmě udržitelnost, ale zároveň návrat 
návštěvníka zpět k přírodě, k prožívání 
prapůvodních hodnot. Každý z nás přece 
pochází z Afriky, jak nám odhalila mo-
derní genetika. Prostředí vybudované na 
základě takové fi lozofi e má dopad nejen 
na hosta, ale i na lokální zaměstnance, 
kterým se snažíme na naší hotelové 
škole doplnit vzdělání. Jsme zde zkrátka 
silně propojeni s místní komunitou. Mu-
síme s ní mít dobré vztahy, protože jsme 
její součástí, a považujeme za důležité, 
že náš podnik přináší byznys lidem na 
Zanzibaru i lokálním výrobcům.

Připadám si jako v ráji, každý detail je tu 
správně. Víš, co ten skvělý dojem ještě 
umocňuje? Je z toho cítit opravdová péče 
a pocit, že to všichni dělali od srdce. Jak 
se podařilo dát dohromady takový tým?
Už v průběhu stavby jsem sepsal pár 
odstavců o fi lozofi i našeho záměru, 
aby bylo každému jasné, co se vlastně 
buduje. Tento můj text najdete i dnes na 
hotelovém webu. Ale nakonec bylo třeba 
projít peklem, než se vytvořil ráj. Stavět 
v Africe v evropské kvalitě je nesmírně 

komplikované. Po děsivých zkušenos-
tech s africkými dodavateli nakonec rea-
lizovaly klíčové věci české fi rmy, na které 
se lze spolehnout.

V resortu je spousta míst a zákoutí, která 
člověku dovolí meditovat, nahlédnout 
do svého nitra, vytvářet něco výjimeč-
ného. I to bylo od začátku cílem?
Ano, Zuri není navržen jako konvenční 
hotel. Prodáváme zážitek. Každý pokoj je 
separátní dům s terasou v ohromné exo-
tické zahradě, která je v západním svahu, 
takže z většiny postelí je vidět oceán 

a fenomenální západy slunce. Naše pláž 
je sice nejkrásnější na ostrově, a to říkám 
zcela zodpovědně, protože jsem už stih-
nul projet prakticky celý Zanzibar, ale 
když vás moře přestane bavit, je důležité, 
abyste mohli pozornost zaměřit jinam.

Cestování do dalekých krajin není úplně 
v souladu s ekologickým přístupem. 
Na druhou stranu, když člověk sedí 
doma, má o světě i sám o sobě zkreslené 
představy. Kde je ideální rovnováha 
mezi sebevzděláváním a uvědomělým 
životním stylem?
Obávám se, že všichni čerpáme z hodně 
mizerných dat a děláme zkratkovité sou-
dy. Hlavními zdroji emisí skleníkových 
plynů nejsou osobní automobily ani 
konvenční továrny, jak se občas uvádí, 
ale intenzivní zemědělství, transport 
zboží a hlavně spalování fosilních paliv 
v elektrárnách. Ročně se z České
republiky vyveze kolem 50 tisíc tun
jablek a kolem 75 tisíc tun jablek se 
doveze, obdobné to je u brambor, cibule 
nebo mrkve. Co je tohle za systém? 
Dalším mega problémem je brutální 
hospodaření s vodou a vegetací v krajině 
prakticky na všech kontinentech. Pokud 
bychom ze dne na den zcela zrušili 
přesouvání lidí, nevyřešilo by se tím 
vůbec nic.

Jednou z oblastí tvého zájmu jsou 
psychedelické látky, sám s nimi expe-
rimentuješ, podporuješ jejich výzkum. 
O nejsilnějším známém psychedeliku, 
které produkuje žába Bufo Alvarius, jsi 
dokonce natočil fi lm. Můžou být výlety 
mimo tuto realitu alternativou k běžné-
mu cestování?
To je trochu návodná otázka, že? Všichni 
víme, že stavu, který indukují psychede-
lické látky, se říká trip, ale takový „výlet“ 
myslím opravdové cestování – tedy 
potkávání nových lidí a zažívání nových 
kultur – nenahradí. Vědecký výzkum 
psychedelik se po dlouhém zákazu trva-
jícím přes 40 let znovu masivně rozjel po 
celém světě. Když se ještě před pár lety 
řeklo LSD nebo ayahuasca, znělo to pro 
mainstreamovou společnost skoro jako 
sprostá slova. A podívej, jak se situace 
proměnila dnes. Osobně vidím v asis-
tované psychedelické terapii ohromný 
potenciál, protože zatímco konvenční 
látky měnící vědomí jako třeba všudypří-
tomný alkohol posilují ego, psychedelika 
ho naopak rozpouštějí a posouvají velmi 
rychle pozornost směrem k celostní-
mu pojímání věcí a zcela inovativním 
pohledům na realitu. Mozek se během 
takového zážitku vrací do stavu entropie. 
Propojují se centra, která spolu původně 
nekomunikovala. Opravdové cestování 
nám sice také rozšiřuje obzory, ale jiným 
způsobem. Kontakt s odlišností nás vede 
k poznání, co je svět a co je vlastně člo-
věk. A že náš skutečný domov není urči-
té město nebo vesnička, ale celá planeta 
Země, která putuje temným vesmírem 
jako kosmický koráb dokonale zkalibro-
vaný pro potřeby přežití našeho druhu. 
Alespoň prozatím, dokud ho svým igno-
rantstvím, arogancí a neschopností širší 
dohody nenávratně nepoškodíme.

„Zanzibar je jiný. Jde o malý 
kus země blízko rovníku, kde se 

odpradávna mísily různé kultury.“

Z

Václav 
Dejčmar

„‚Neznám druhé 
takové místo, které 
se tak intimně dotýká 
všech smyslů,“ říká 
Václav Dejčmar.
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Zuri 
Zanzibar

MAMBO?
POA! ZANZIBAR

Příroda a moderní technologie mohou 
žít v dokonalém harmonickém vztahu 
a vzájemně se obohacovat, když se k nim 
přistupuje s dobrým záměrem a s moud-
rostí. Právě tohle je jedna z myšlenek, 
které se do vás vtisknou během času 
stráveném v hotelovém resortu Zuri
Zanzibar. Vlastně by se hodilo mluvit 
spíš o malé planetě, kde je zkoncentro-
vaný ideální svět, anebo o obrovské čtr-
náctihektarové zahradě, jejíž jste se stali 
přirozenou součástí. Tyrkysové moře, 
bílá pláž, kterou střeží Masajové, dechbe-
roucí západy slunce – to je kouzlo, které 
tu bylo odjakživa. Všechno ostatní, 
neméně působivé, je už dílem majitele 
Václava Dejčmara, architektů ze studia 
Jestico + Whiles a mnoha dalších členů 
převážně českého realizačního týmu. 
Celý projekt, jenž má dnes podobu ob-
rovského tropického parku s bungalovy 
a vilami minimalistického, leč útulného 
designu, vznikal s maximálním respek-
tem k životnímu prostředí, původnímu 
místu a k lokálním obyvatelům a jejich 

kultuře. Jak přesně to bude v areálu Zuri 
vypadat, ovlivňovaly i samotné rostliny – 
pokud to jen trochu šlo, zůstaly na svém 
původním místě anebo tam byly vráceny. 
Další stovky, které se sem nastěhovaly, 
byly vysázeny tak, aby to dávalo smysl 
nejen nám, ale především jim. Pitnou 
vodu, kterou dostanete ve skle a s pří-
rodními brčky, tady získávají prostřed-
nictvím sofi stikovaného odsolovacího 
systému, vodu na mytí ošetřují ozonovou 
technologií a UV lampami, v pokojích je 
nainstalována chytrá klimatizace, která 
spotřebovává 25% energie oproti té kla-
sické. V interiérovém designu se citlivě 
doplňují lustry od Lasvitu a umyvadla 
od Gravelli s dekoracemi a lampami 
z recyklovaných materiálů od zanzibar-
ských řemeslníků a umělců. Umyjete se 
úžasnou přírodní kosmetiku z mořských 
řas od Seaweed Co. Zanzibar, která 
poskytuje pracovní příležitost místní 
ženské komunitě. Hned poté obléknete 
župan navržený Denisou Novou. Vše 
v Zuri je v absolutní rovnováze a do té 
se tady dostanete i vy. Hakuna Matata! 
PS: Než do Zuri vyrazíte, přečtěte si na 
stránkách hotelu, jak může vaše cesta 
pomoci obyvatelům Zanzibaru. Knížky, 
hygienické a školní potřeby, lékárnička 
nebo pár ručníků či prostěradel pro ně 
znamenají cenné dary a do kufru se vám 
určitě vejdou. zurizanzibar.com

Je název knihy, kterou nutně 
potřebujete, pokud máte 
Zanzibar na svém cestovatel-
ském wishlistu. Při listování 
zjistíte, jak vypadá kousek bo-
haté africké kultury. Rapper 
Vladimir 518 a fotograf Tomáš 
Souček strávili během po-
sledních tří let na východo-
africkém souostroví spoustu 
času, během něhož poznávali 
města, vesnice, přírodu, oce-
án, náboženství, ale i třeba 
hudbu a fotbal, a těchto více 
než pět set stran je výsled-
kem. Jde o vůbec první knihu 
o Zanzibaru, se kterou vás 
navíc bude odhalování toho 
jednoduchého a zároveň ne-
smírně komplikovaného světa 
hodně bavit. Stojí 900 Kč 
a seženete ji například na 
shop.biggboss.cz.

Hudbu, která hraje v různých zákoutích 
resortu, si zamilujete. Je nevtíravá, atmo-
sférická, chytrá, vždy dokonalá. Pokud 
si přece jen budete chtít pouštět něco 
ve sluchátkách, tady je pár tipů od IM 
Cyber a Václava Dejčmara:

Nils Frahm
Ideální soundtrack ke všem nádher-
ným zážitkům a nezapomenutelným 
životním momentům. Mezi ty pobyt 
v Zuri rozhodně patří.

Bedouin
Skvělý deep house s orientálními prv-
ky. Na Zuri opening party měl tenhle 
sound velký úspěch.

Morcheeba
Naše vzpomínka na kamaráda, který 
mezi námi už bohužel není. I díky 
němu je Zuri takové, jaké je.

Yokoo
Jeden z členů All Day I Dream crew 
vydal nedávno snové album Nothing 
Can Compare. Jakoby ho složil 
právě tady.

Matona
Největší legenda zanzibarské Music!

Zuri Zanzibar 
poskytuje 
práci mnoha 
místním 
lidem.

Celý projekt má dnes 
podobu obrovského parku.

Lampy jsou 
od zanzibarských 
řemeslníků a umělců.

Pokud to jen trochu šlo, 
rostliny zůstaly na svém 

místě nebo tam byly vráceny.

Tyrkysová moře a bílá pláž, 
kterou střeží Masajové.

ZURI MUSIC
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