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Z historie

Živili se, jak se dalo
V letech 1788–1848 byla Austrá-

lie osídlována hlavně trestanci de-
portovanými z Velké Británie. Tímto 
způsobem se tam v roce 1841 dostal 
k odpykání trestu za krádež dvou pra-
sat také rodilý Ir John „Red“ Kelly 

Obecně akceptovaná poučka 
praví, že osobní plechové 
pancíře nechrání proti 
střelám z palných zbraní. Ned 
Kelly vstoupil do australské 
historie s jiným názorem… 
Australané ho berou jako 
legendu, i když jedni ho mají 
za zločince a druzí zase za 
hrdinu. Byly o něm napsány 
knihy a natočeny filmy.

(1809–1866). V roce 1848 ho propustili 
z tábora na tehdejší Van Diemanově 
Zemi (Tasmánii) a na území dnešního 
státu Victoria se začal živit jako pro-
spektor a venkovský truhlář. V roce 
1851 se oženil s Ellen Quinnovou, 
pokoušeli se farmařit a v roce 1854 
nebo 1855 se jim v Beveridge narodil 
syn Edward jako třetí z osmi dětí. Říkali 
mu Ned. Odmalička prý výborně stří-
lel – což byla na australském venkově 
nutnost, ať už kvůli obraně obydlí před 
dvou- i vícenohými škůdci, nebo pro 
obstarávání potravy. A střelný prach, 
olovo i zápalky byly drahé, takže bylo 
zapotřebí trefit první ranou…

Farma početnou rodinu neuživila. 
Zkoušeli to v Avenelu, kde si ale John 
Kelly zakrátko získal pověst zloděje 
dobytka. V roce 1865 byl odsouzen 
k šesti měsícům nucených prací. Ne-
dlouho po propuštění, v prosinci 1866, 
otec rodiny zemřel, údajně v důsledku 
věznění. Ned opustil školu a rodina se 
znovu přestěhovala, tentokrát do loka-
lity Eleven Mile Creek na severozápadě 
kolonie Victoria, kde získali 36 hektarů 
neúrodné půdy. V podmínkách ne ne-
podobných éře dobývání amerického 
západu se živili, jak se dalo. Než se děti 
rozešly „do světa“, bylo proti jednotli-

Ned Kelly 
a jeho „balistická 
-L-

vým členům rodiny vzneseno 18 žalob 
a v polovině případů byli odsouzeni.

Mohly za tím ale být i národnostně-
-náboženské spory, které se do kolonií 
přenášely z Britských ostrovů. Kellyovi, 
stejně jako jejich příbuzní a přátelé, byli 
všichni „přivandrovalí“ Irové a katolíci, 
zatímco australská policie a soudnictví 
byly převážně v rukou protestantských 
Angličanů. Každopádně životem Neda 
Kellyho se nenávist k australským „An-
gličanům“ táhla jako červená nit.

Konflikty se zákonem
Ned Kelly se poprvé dostal do vězení 

v roce 1869, když mu bylo asi čtrnáct. 
Na prahu jejich chaty měl přepadnout, 
zbít a oloupit o 10 šilinků čínského 
obchodníka Ah Fooka. Byl sice obža-
lován ze silniční loupeže, pobyl šest 
dní ve vazbě, ale potom ho propustili. 
Je možné, že se potom stal členem lu-
pičské bandy, kterou vedl Harry Power. 
Při přepadeních bank a dostavníků jim 
snad zpočátku jenom hlídal koně, ale 
záhy se prý zapojil i přímo. V roce 1870 
Kellyho postupně obvinili z účasti na 
třech ozbrojených loupežích. Byl třikrát 
zatčen, pobyl víc než měsíc ve vězení, 
ale nakonec z toho nic nebylo, protože 
svědci ho neidentifikovali. 

ochrana“�� Edward „Ned“ 
Kelly, jak vypadal 
těsně před popravou

�� Kellyho gang: zleva Ned Kelly (1854 nebo 1855–1880), Daniel Kelly (1861–1880), Joe Byrne (1856–1880) a Steve Hart (1859–1880)




