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a ostrova Alcatraz. Američané se zmoc-
nili oblasti zátoky San Francisco v roce 
1846 velice snadno. Od prosince 1845 
totiž v Kalifornii působila „geografická“ 
výprava kapitána Johna Charlese Fré-
monta s oddílem 60 vojáků, kteří v červ-
nu 1846 podpořili povstání amerických 
osadníků v Sonomě. Téměř současně se 
v zálivu San Francisco vylodily americké 
vojenské síly, kterým velel John Drake 
Sloat a 9. července 1846 obsadily osadu 
Yerba Buena. Mexická armáda a guver-
nér Pío Pico opustili město a stáhli se 
k jihu. Dne 15. července převzal velení 
komodor Robert F. Stockton a zahájil 
úspěšné tažení na jih. 

V roce 1847 američtí vojáci Johna 
Frémonta zmapovali ostrov Alcatraz 

Ostrov Alcatraz je známý zejména jako legendární vězení  
pro nejnebezpečnější trestance. Tento příspěvek však 
představí ostrov také jako mohutnou pevnost, chránící kdysi 
vjezd do zátoky San Francisco. 

a doporučili jej v budoucnu opevnit. Li-
teratura uvádí, že kpt. Frémont ostrov 
Alcatraz jménem vlády USA odkoupil 
za 5000 USD. 

Opevnění zálivu San Francisco
Podle podmínek mírové smlouvy 

z Guadalupe Hidalgo z roku 1848 bylo 
území Kalifornie rozděleno, přičemž na 
severu vznikl samostatný stát Kalifor-
nie, který byl v roce 1850 začleněn do 
USA. Vzhledem k silnému přistěhova-
lectví byl v roce 1848 na Alcatrazu vybu-
dován provizorní maják. Jelikož počet 
obyvatel San Franciska se po vypuknutí 
zlaté horečky v roce 1848 zvýšil během 
tří let z 500 na 35 000 a nově získané 
území se kvůli nerostnému bohatství 

Pevnost Alcatraz
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J
ak je všeobecně známo, objevy 
pobřeží Kalifornie evropany 
se konaly v režii Španělska. 
V roce 1775 vplul do zálivu 
San Francisco španělský mo-

řeplavec Juan Manuel de Ayala, který 
též objevil a pojmenoval ostrůvek Alca-
traz. Pro zabezpečení osídlení v lokalitě 
Yerba Buena, tj. budoucího města San 
Francisko, byla v roce 1794 zřízena dě-
lostřelecká baterie el Castilo de San  
Joaquín, umístěná na jižním pobřeží úži-
ny Golden Gate v místě budoucího fortu 
Point. Baterie byla aktivní až do roku 
1846. V letech 1797–1822 ji doplňovala 
ještě baterie San Jose (La Batteria San 
Jose) v areálu budoucího fortu Mason 
přibližně naproti ostrovu Alcatraz. 

Americko-mexická válka
Po vzniku Mexika v roce 1821 ostrov 

Alcatraz ve čtyřicátých letech 19. století 
odkoupil od guvernéra spolkového stá-
tu Kalifornie Julian Workman, aby na 
něm postavil maják. K jeho výstavbě 
tehdy nedošlo, neboť v roce 1846 vy-
pukla americko-španělská válka, která 
se pochopitelně dotkla i území Kalifornie 

�� Schematický model pevnosti Alcatraz v letech 1865–1868. V bateriích bylo v tomto období rozmístěno 108 až 111 děl. 
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