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ZAOSTŘENO NA POZNÁNÍ

ANNA & VOJTA

Gagarin, vítěz  
vesmírného závodu

▪
Milování v říši zvířat

▪
Svět mimo kontrolu

▪
Proč lžeme a proč 

je to potřeba?
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POLÍVKOVOU A KOTKA?  

EINSTEIN!
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Foto: Antonín Kratochvíl

Už to všichni potřebujeme. Trochu se uvolnit, 
zasmát se, odreagovat. Jaro bude asi těžké 
a kdo ví, co nás zase čeká. Na ulici nyní 
často potkávám obličeje nad rouškami za-
chmuřené (jako kdyby už k nim lidé přirostli) 
a schopné kvůli každé maličkosti vyletět 

z kůže (nebo aspoň z té roušky). Ani nemluvím o sociálních 
sítích, kde je to jeden velký lítý boj. Lidé si myslí, že společ-
nost je rozdělena na dvě části – na jakési odmítače a jakési 
vyděšence – a ty spolu musí bojovat. Myslím si, že tu ale 
existuje i třetí skupina lidí, která současnou situaci nevidí 
zdaleka takto černobíle – tedy pandemii koronaviru ani 
nezlehčuje, ani jí nepřidává na váze a děsivosti. Jsou lidé, 
kteří se nad ní zamýšlejí mnohem hlouběji a komplexněji, 
možná i bez tolika emocí. A nechtějí bojovat ani s jednou 
skupinou, natož s virem. Ten se nejspíš musíme stejně jen 
naučit respektovat. A hlavně se naučit s ním žít, ne přežívat 
v izolacích a umírat nakonec osamoceni na deprese, strach 
či alkoholismus… A co že to tedy potřebujeme? Trochu 
radosti, kterou vám, doufám, do života vnese Anička 
Polívková a Vojta Kotek. A i když je to veselé povídání, ve 
dvojrozhovoru s nimi najdete i přesně formulované myšlen-
ky a podněty.
Mně dodala podnět k zamyšlení a čerpání síly nedávno 
paní Varditež z Náhorního Karabachu. Normální člověk by 
se v její situaci asi dávno zbláznil. Varditež Hakopjanová 
pochází ze Šuši, o které se vedla do 9. listopadu v Náhor-
ním Karabachu krutá bitva mezi Armény a Azery. Arméni 
Šuši ztratili. Paní Varditež musela rychle sbalit svých pět 
dětí. Zachránili jen holý život, když ze Šuši prchali. Už dva 
měsíce žije ve Stěpanakertu v jedné malé místnosti, se vše-
mi dětmi. Nemá kuchyň, má jen jednu plotýnku, na které 
vaří dětem brambory. Mačkají si je pak s olejem na kaši. 
Maso mají jednou do měsíce. Přesto děti chodí do školy 
a matka se s nimi každý den učí. Vše, co nyní mají, dostala 
rodina od humanitárních organizací nebo od lidí, kteří měli 
to štěstí, že jim toho po válce zůstalo víc. Na jedné posteli 
spí Varditež se čtyřmi menšími dětmi, luxus samostatné po-
stele má jen šestnáctiletý syn. Devítiletý Gevork dostal od 
někoho housle a zkouší na ně hrát. To zní jako onen posled-
ní hřebíček. Přežít prvních deset let skřípání potomka, který 
se učí tvořit tóny, a ještě v jedné místnosti, to je už, lidově 
řečeno, opravdu „na Chocholouška“. Vím, o čem mluvím, 
vrzala jsem od svých šesti let, a nechápu, že to moje matka 
a sousedi přežili. Paní Varditež to ale zvládá bez nervního 
cukání v koutku nebo jediného náznaku hysterie. Doufá, že 
v budoucnu dostane od karabašské vlády větší byt, ten její 
zůstal nenávratně v Šuši, kam se vrátit nemůže. Zatím musí 
přežít na těch pár metrech, které mají k dispozici. „Jsem ale 
ráda, že jsme aspoň všichni zdraví, to je nejdůležitější,“ říká 
Varditež. Ani jednou si na nic nepostěžovala...

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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LIBOR BOUČEK 
moderátor pořadu NOVÝ DEN

Od 14. 3. 21.00 — Nejkrásnější železnice světa 
Miluju vlaky. Zbožňuju cestování v nich. Teprve ve vlaku člověk zažije 
ten pocit pravého, echt cestování, a navíc pohled z okna nabízí 
krajinu ve zcela unikátním úhlu. Série těchto dokumentů je naprosto 
ideálním společníkem v době, kdy člověk může jet akorát tak lokálkou 
z Braníku do Kamenného Přívozu, a to ještě s rouškou. Takže pro ty, 
kterým cestování chybí, je to skvělá volba!

MALVÍNA PACHLOVÁ 
herečka seriálu Sestřičky

27. 2. 21.30 – Královská rodina, britská aristokracie a nacisti
Od 2. 3. 20.00 – Největší lži historie
Já se ráda podívám na dokument Královská rodina, britská 
aristokracie a nacisti. Mám blízký vztah k Velké Británii a nadchla 
jsem se jistým seriálem o královské rodině, proto mne zajímá, 
jak to bylo doopravdy, kde je pravda a jaké kroky musela 
Británie podstoupit v určitých historických momentech. Druhým 
dokumentem, na který jsem zvědavá, jsou Největší lži historie. 
Zajímá mě, která lež a jak ovlivnila historii, jak se dá se lží bojovat, 
a zda vůbec široká veřejnost ví, že ta či ona určitá událost byla 
postavena na lži. Přijde mi důležité to vědět.

JAN DĚDEK
moderátor pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Od 2. 3. 20.00 — Největší lži historie
Od 11. 3. 20.00 — Válka ve Vietnamu
Rozhodně budu sledovat seriál Válka ve Vietnamu, protože tenhle 
konflikt nebyl jen jednou obrovskou tragédií, která si vyžádala miliony 
mrtvých vojáků a civilistů, ale obrovským způsobem poznamenala 
i americkou společnost a její kulturu, což se odrazilo na vzniku 
hnutí hippies, které mi vždy bylo velmi blízké. Také se těším na 
patnáctidílný seriál Největší lži historie o mocných tohoto světa, 
kteří svou politiku tak často staví na bezskrupulózních lžích, jimž 
jejich voliči a podporovatelé bezmezně věří. Není divu, když na 
vytváření těchto prolhaných slibů v současné době pracují celé týmy 
odborníků… Nějak se nemohu zbavit dojmu, že tento seriál je dnes 
aktuálnější než kdykoli dřív!

ZOOM IN

MŮJ TIP Z PRIMA ZOOM
Na jaké dokumenty se těší známé osobnosti? 

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

Od 25. dubna ve 20.00 — Z Ruska do Íránu: Cesta přes Kavkaz    
Cestovatel Levison Wood není na ZOOMu žádným nováčkem: 
už jsme se s ním vydali pěšky podél Nilu i napříč Himálajem, loni 
slavil u diváků úspěch coby průvodce Arábií. Tentokrát se vydává 
na cestu dlouhou přes čtyři tisíce kilometrů, po místech, která 
kdysi byla součástí Hedvábné stezky, ale jejichž návštěva se dnes 
běžným turistům příliš nedoporučuje. V pozoruhodných zákoutích 
potkává ještě pozoruhodnější lidi: od obyvatel horské vesnice, kteří 
se pokládají za potomky biblického Noema, přes lovce vlků, až po 
íránské motorkáře… 

Objednejte si předplatné 
časopisu Prima ZOOM 
za speciální cenu

Jak objednat?
Časopis pro doručení po ČR objednávejte telefonicky na číslech 
225 985 225, 777 333 370 nebo e-mailem na tereza@send.cz. 
Předplatit si můžete časopis i na webu www.send.cz.

Objednejte si předplatné 
časopisu Prima ZOOM 
za speciální cenu

Získáte čtyři magazíny Prima ZOOM za cenu tří, 
v každém z nich najdete 100 stran lákavého čtení 

a časopis Vám vždy přijde až do schránky.

Roční 
předplatné

jen za 272 Kč
204 Kč

jen za 272 Kč
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Do jubilejního pátého ročníku letos vstoupí 
fotografická soutěž Czech Nature Photo, 
kterou pořádá Czech Photo o.p.s., organizátor 
novinářské soutěže Czech Press Photo. Czech 
Nature Photo ukazuje přírodu celého světa, tak 
jak ji vidí naši fotografové, a snaží se motivovat 
veřejnost k její ochraně. Dosavadní ročníky se 
setkaly s velkým zájmem soutěžících a měly 
skvělé výsledky. Mezi porotci letos zasedne 
izraelský fotograf Boaz Amidor. V Czech Photo 
Centre zahájí nový ročník soutěže, a zároveň také 
vystaví svá díla. Nominace na ocenění budou 
vyhlášeny 12. 3. a vítězové budou známi 4. 5. Poté 
bude výstavní soubor putovat po celé republice.

8

LEDŇÁČEK

Boaz Amidor



www.prima-zoom.cz 9V HLEDÁČKU



1010 ZOOM IN

Málokomu se v uplynulém roce poštěstilo toho 
nacestovat tolik jako českému fotografovi žijícímu 
ve francouzském Alsasku, Františku Zvardoňovi. 
Část roku strávil na jednom z nejkrásnějších 
karibských ostrovů, na Guadeloupe. Vlastně 
se nehnul ze své domovské Francie, protože 
Guadeloupe a okolní ostrůvky jsou francouzským 
zámořským departementem. Na ostrůvku 
Désirade našel tuto okouzlující scenérii v čele 
s hlavní hvězdou – leguánem jedlým, tamějším 
endemickým druhem rodu Iguana.

10

KARIBSKÝ SKVOST

František Zvardoň
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V roce 2007 popsali lékaři a neurologo-
vé bizarní případ, který otázky kolem vě-
domí a fungování lidského mozku pořádně 
zkomplikoval. Čtyřiačtyřicetiletý Francouz 

si stěžoval na bolest v noze. Nebyla to pro 
něj nová zkušenost, něco podobného zažil 
už během dospívání. V raném dětství mu-
sel podstoupit náročnou léčbu hydroce-
falu, tedy zmnožení mozkomíšního moku 
v mozkových komorách. Proto se dokto-
ři rozhodli podrobit muže vyšetření mozku 
pomocí výpočetní tomografie (CT) a mag-
netické rezonance (fMRI), aby zjistili, jest-
li se problém neobnovil. Výsledek je však 
značně překvapil. Ukázalo se, že mužovy 
mozkové komory postupem času otekly na-
tolik, že nahradily naprostou většinu jeho 
mozku. Zbyla pouze malá vrstva neuronů, ji-
nak se v místě, kde má většina lidí mozek, 
nacházela téměř jen samá tekutina. Nut-
no zmínit, že tento muž žil zcela normál-
ní život. Pracoval jako zaměstnanec veřejné 
správy, měl ženu a dvě děti. Jeho změřené 
IQ dosáhlo hodnoty 75, což je sice podprů-
měrný výsledek, ovšem stále je nad hranicí 
mentální retardace a umožňuje vcelku ne-
omezené prožívání života. Vzhledem k té-
měř kompletní absenci mozku však snížená 

inteligence není zdaleka tím největším pro-
blémem, který by onoho muže měl trápit.
Tento případ každopádně potvrdil, jak málo 
toho o našem mozku ve skutečnosti víme. 
Zdá se, že samotné anatomické vlastnos-
ti mozku nemusejí být zas tak určující a vět-
ší roli možná hraje způsob, jakým spolu jed-
notlivé neurony komunikují. Rozhodně nelze 
říci, že by se nervové vzruchy přenášely vždy 
nejjednoduššími cestami; v poslední době 
se navíc čím dál tím hlasitěji mluví o plas-
ticitě mozku, tedy jeho schopnosti přizpů-
sobovat se podmínkám a průběžně upra-
vovat dráhy, po nichž se vzruchy přenášejí. 
Díky neuroplasticitě je možné napříč celým 
životem navazovat nové spoje mezi neuro-
ny, a doslova tak vystupovat ze svých vyšla-
paných cestiček. To je důležité především 
po úrazech mozku či při léčbě dalších po-
ruch. A i zdravým lidem dává neuroplasticita 
velkou naději, že nefunkční vzorce můžeme 
i v pokročilém věku změnit – a to navzdory 
tomu, že přesné fungování mozkových pro-
cesů pro nás nepřestává být záhadou. ◾ 

ZOOM IN

Když se řekne „telefonní budka“, každý si 
představí tu anglickou, červenou, se kterou 
se musí vyfotit, když přijede do Spojené-
ho království. Ano, tahle červená ikona je 
symbolem Anglie, ale zdaleka to není místní 
vynález. První telefonní automat, kterému se 
říkalo „Fernsprechkiosk“, spatřil světlo svě-
ta 12. ledna 1881 na Postupimském náměstí 
v Berlíně. Bylo to přesně o pět let později, 
než proběhl experiment, při kterém Alexan-
der Graham Bell uskutečnil vůbec historic-
ky první telefonní hovor – zatím jen z jedné 
místnosti do druhé. Tenhle veřejný vynález 
ještě nefungoval na mince, ale na papírové 
lístky, které umožňovaly pár minut hovoru. 
To se změnilo až o osm let později ve Spoje-
ných státech pod taktovkou George A. Lon-
ga a Williama Graye, kteří mohou za to, že 
jsme do automatů za dalších mnoho desítek 
let naházeli drobné jmění.
A konečně se dostáváme k červenému 
ikonickému modelu K2, který zdobí nejed-
nu pohlednici. Je to opravdu designerský 
kousek, kterému to sluší uprostřed Londý-
na stejně jako na kraji kroucené venkov-
ské cestičky, po které kráčí ovce. Nenavrhl 
ho žádný amatér, ale Giles Gilbert Scott, 

TELEFONNÍ BUDKA ZE ZÁHROBÍ 
Kde spatřil světlo světa tento vynález? V Anglii ne!

který je podepsaný i pod návrhem katedrá-
ly v Liverpoolu. A kde že vzal inspiraci? Na 
hřbitově. Říká se, že ho nadchlo mauzoleum 
manželky sira Johna Soana na hřbitově Old 
St Pancras v hlavním městě monarchie. ◾ 

PŘÍPAD MUŽE, KTERÝ ŽIL TÉMĚŘ ÚPLNĚ BEZ MOZKU 
Neurologové popsali bizarní případ. 
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SOCIÁLNÍ IZOLACE MŮŽE VÉST AŽ KE SMRTI
Středověký experiment ukázal, jak dopadnou děti bez sociálního kontaktu.

Římský císař Fridrich II. Štaufský je kontro-
verzní historickou osobností. Vládl v první 
polovině 13. století, a už v té době kolem 
něj vznikla aura muže moudrého, vzděla-
ného i umělecky založeného. Dovedl být 
ale i krutý a nepokorný. Údajně prováděl 
děsivé experimenty na vězních s cílem 
vyzkoumat, zda bude možné pozorovat 
duši opouštějící umírající tělo či jak pohyb 
a spánek ovlivňují proces trávení (což se 
zjišťovalo usmrcením najedených vězňů za 
odlišných okolností). Nejznámějším a také 
nejhrůznějším z těchto pokusů však byla 
snaha dopídit se původního lidského jazy-
ka. Fridricha totiž trápila otázka, jakou řečí 
mluvili Adam a Eva v ráji. Za tímto účelem 
uložil skupinu novorozenců do péče řádo-
vých sester, které měly striktní zákaz na 
miminka jakkoli promluvit. Celkově s nimi 
musely omezit kontakt na minimum – kon-
krétně jen na krmení a hygienu. Fridrich byl 
zvědavý, jakým jazykem začnou děti samy 
od sebe mluvit. Odpovědi se však nedoč- 
kal – netrvalo dlouho a všichni novoro-
zenci zemřeli. Přesná příčina je neznámá, 

hovoří se však o nedostatku lásky a afektu, 
které děti (jakožto sociální bytosti) nevy-
hnutelně potřebují. Nutno dodat, že zkaz-
ky o těchto pokusech pocházejí z kroni-
ky Salimbeneho z Parmy, františkánského 
mnicha a historika, který byl velkým Fri-
drichových odpůrcem. Jistotu o pravdivos-
ti experimentů tedy nemáme – víme však, 
že se podobné pokusy v historii opakovaly 
(např. u egyptského faraona Psammetika I. 
či skotského krále Jakuba IV.) a jejich vý-
sledky byly podobně neuspokojivé; respek-
tive docházely k závěrům, že sociální pod-
statu lidství nelze ignorovat. Vědecká obec 
opakovaně potvrzuje důležitost sociálního 
kontaktu s druhými lidmi, a to nejen v dět-
ství, ale i v dospělosti. Za všechny může-
me jmenovat výzkum sociální psycholožky 
Naomi Eisenbergerové z Kalifornské uni-
verzity v Los Angeles. Dospěla k závěru, že 
sociální vyloučení přináší bolest stejného 
charakteru jako fyzické utrpení. Lidé jsou 
prostě sociálními bytostmi a jakákoli sna-
ha o jejich vyloučení ze společnosti končí 
tragicky. ◾

Jak dopadla čtenářská fotosoutěž?
Ve fotosoutěži společnosti Kingston o ultrarychlé  
fotografické karty z řady Canvas React Plus  
z minulého čísla jsme vybrali těchto pět výherců. 

Zde jsou jejich fotografie na téma MŮJ ROK 2020.

2. MÍSTO 
Marcela Zeníšková — Turistů ráj

4. MÍSTO 
Robert Slabý — Ráno na kopci

5. MÍSTO 
Tomáš Tesař — Starý dům

3. MÍSTO 
Marek Horáček — Vítej

1. MÍSTO 
Aleš Novotný — Muka
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Koncept romantické lásky a z ní plynoucího 
manželství je historicky velmi mladá a ne-
standardní procedura. Po většinu lidských 
dějin nebylo manželství žádný med a plni-
lo především společenské a ekonomické 
funkce. Ve středověku bylo standardem, 
že manželství vzniklo domluvou rodičů 
budoucího ženicha a nevěsty. Nespoko-
jenost v následném svazku a touha po 
jeho ukončení tedy nebyly nic zvláštního, 
k rozvodu však musely být velmi rozumné 
důvody. Tím nejčastějším byla zpětně pro-
kázaná pokrevní příbuznost, která samo-
zřejmě i zabránila tomu, aby byli mladík 
a dívka vůbec oddáni; pokud se však na 
tento fakt přišlo až později, svazek mohl 
být rozdělen. Obdobně zásadním problé-
mem byl i věk – vdavky většinou nebyly 
možné u dívek mladších dvanácti let a u 
chlapců pod čtrnáct let. Ke zrušení sňatku 
došlo také v případech prokázání předcho-
zího manželského či klášterního slibu, tj. 
pokud byl jeden z novomanželů zavázán 
už jinému partnerovi (či Bohu). Nejednalo 
se o rozvod v dnešním slova smyslu, nýbrž 
o anulování (zrušení) manželství. To není 
ani dnes nic snadného. Vedle zmíněných 

důvodů však stojí za zmínku ještě jeden, 
který nespokojeným manželům skýtal ur-
čité pole působnosti – totiž impotence. 
Britští historici například zmiňují případ 
z roku 1370, kdy se Tedia Lambhirdová 
chtěla rozvést s Johnem Saundirsonem 
právě z důvodu mužovy impotence. Dů-
kazní břemeno však viselo na její straně. 
Díky dvěma očitým svědkům, kteří barvitě 
líčili, jak pár pozorovali při velmi neúspěš-
ných tělesných radovánkách, spor vyhrála. 
Pokud se ale očitých svědků nedostávalo, 
došlo na examinátory – přátelé a sousedé 
byli předvoláni, aby v rámci svých možnos-
tí určili impotenci, jindy zase panenství či 
těhotenství těch, kteří se ocitli před soud-
ním dvorem. Ruku k dílu přidaly i lokální se-
xuální pracovnice. Pochopitelně i tehdejší 
lékaři a šarlatáni se tématu chytili a vymýš-
leli způsoby, jak nefunkční tělesné údy při-
mět pomocí olejů, alkoholu či masážních 
technik ke spolupráci. Pakliže očitá svě-
dectví či praktické testy nepřinesly jedno-
značnou odpověď, byly k řešení choulosti-
vé situace postupně přizvány další a další 
osoby… Anulování královského sňatku 
dosáhla v roce 1152 například francouzská 

královna Eleanora Akvitánská, jež opustila 
Ludvíka VII., aby se hned provdala za Jind-
řicha II. Plantageneta. ◾ 

VE STŘEDOVĚKU ŠLO ROZVÉST SE KVŮLI IMPOTENCI 
K jejímu prokázání se využívali očití svědci.

KARMA MÁ NĚKDY TĚŽKOU RUKU
Mexické malířce Fridě Kahlo osud komplikoval život od začátku do konce.

Život mexické malířky Fridy Kahlo od začát-
ku do konce připomínal život zpráskané-
ho psa. Tolik fatální smůly se na paty nale-
pí opravdu jen málokomu. V šesti letech ji 
postihla obrna, kvůli které kulhala na jed-
nu nohu a děti jí to dávaly patřičně sežrat. 
Když už se zdálo, že se jí s nástupem dospě-
losti otevře svět a bude studovat medicí-
nu, po čemž toužila, osud si s ní opět oškli-
vě zahrál. Dřevěný autobus, ve kterém jela 
se svým přítelem, se srazil s tramvají – Frida 
přežila jen zázrakem. Těžko říci, zdali to bylo 
štěstí, nebo začátek očistce. Železná tyč do-
slova skrz naskrz prošpikovala její bok, měla 
zlomenou páteř, klíční kost, žebra, pánev 
a pravou nohu na jedenácti místech. Vyklou-
bené rameno bylo ze všech zranění asi to 
nejmenší. Na nohy ji postavilo až třicet pět 
operací, které ji ale nedokázaly zbavit chro-
nických bolestí.
Malba se Fridě stala novou životní náplní, 
která jí pomáhala v těžkých chvílích. Jejím 
hlavním námětem se stala ona sama. Byla 
královnou autoportrétů, kterých namalovala 

přes padesát. Jeden z nich dnes můžete 
spatřit v pařížském centru Pompidou jako 
součást Musée National d´Art Moderne. Jen 
málokterému latinskoamerickému umělci se 
také podařilo vydražit obraz za osm milionů 
dolarů – jako právě jí v případě obrazu Dva 
milenci v lese.
Umění Fridě přiválo i její životní lásku a bu-
doucího manžela, také malíře, Diega Riveru. 
Frida byla velmi emancipovaná dáma a ve-
řejně se zastávala utlačovaných mexických 
žen. Emancipace se projevovala i v jejím mi-
lostném životě. Láska v jejím podání totiž 
úplně nešla ruku v ruce s věrností. V tomto 
směru si ale s Diegem neměli co vyčítat. Ani 
u něj věrnost nebyla silnou stránkou. Podve-
dl ji dokonce i s její mladší sestrou.
Do třetice Fridě sudičky zkomplikovaly život 
tím, že jí do vínku nadělily bisexualitu, což 
v první polovině dvacátého století nebyla 
zrovna věc, k níž by měla veřejnost neutrál-
ní postoj. Tato avantgardní žena s typickým 
hustým obočím a lehkým knírkem se stala 
brzy ikonou LGBT komunity. ◾
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

V HLAVNÍ ROLI KYANID
Cyankáli proslavili váleční zločinci v čele s Adolfem Hitlerem.

Cyankáli (kyanid) použila ve svém díle 
Agatha Christie (kniha Cyankáli v šampaň-
ském) a najít se dá i v mnoha dalších de-
tektivních románech. Jak moc jsou kyani-
dy smrtící, ukázaly desítky tun mrtvých ryb 
v otrávené Bečvě. Cyankáli použil nejeden 
válečný zločinec. Adolf Hitler, vrchní veli-
tel německých vojsk a vůdce Říše, spáchal 
20. dubna 1945 sebevraždu. Traduje se, že 
než se střelil do spánku, polkl dávku cyan-
káli. Pomocí tohoto jedu spáchala v Hitle-
rově bunkru sebevraždu jeho manželka Eva 
Braunová, byli to ale také Joseph Goebbels 
(který se ženou před vlastní smrtí zavraždil 
i své děti) či Heinrich Himmler. Navíc i ge-
nerál Rommel, přezdívaný Pouštní liška, byl 
Hitlerem v roce 1944 vyzván k sebevraždě 
pomocí cyankáli. To mu vůdce osobně po-
slal s tím, že pokud se okamžitě otráví, bude 
ušetřena jeho rodina. Rommel byl totiž za-
pojený do spiknutí, které vyvrcholilo nepo-
vedeným atentátem, a Hitler nechtěl, aby 
Německo vidělo, že ho zradil i jeden z jeho 
hrdinů. Následně mu proto vystrojil vojenský 
pohřeb se všemi poctami. Když byl v roce 
2017 Slobodan Praljak prohlášen válečným 
zločincem a odsouzen ke dvaceti letům, 
ukázal v soudní síni v Haagu, jak snadné je 

propašovat jed dokonce na přelíčení. Vypil 
kalíšek cyankáli přímo před porotou. Zemřel 
po několika hodinách v nemocnici.
Z hlediska biologie způsobí cyankáli smrt 
tím, že zablokuje buněčné dýchání. Kya-
nid se v organismu velmi rychle rozštěpí na 
draslík a kyanidový iont, který opět téměř 
okamžitě v lidských tkáních zablokuje jeden 
zásadní mitochondriální enzym, a tím mi-
tochondrie vyřadí z funkce. Organismus se 
tak v podstatě udusí, byť plíce bezchybně 
pracují. Smrtelná dávka pro dospělého člo-
věka se pohybuje kolem 200 mg, přičemž 
mnohem rychlejší otrava nastává při vdech-
nutí (v řádech sekund) než při požití. K pří-
znakům otravy patří jak nevolnost, bolesti 
hlavy a v hrudníku, tak prohloubené dýchá-
ní, způsobené tkáňovou hypoxií (buňky ne-
dýchají). Resuscitace nemá smysl, protože 
stlačováním hrudníku kyslík do jednotli-
vých buněk nedostanete. Existuje sice něko-
lik protijedů, jako je například hydroxykoba-
lamin (derivát vitaminu B12), který je nutno 
okamžitě podat nitrožilně v extrémně vyso-
ké dávce, jenže pravděpodobnost, že má 
někdo podobnou látku v daném množství 
několika gramů i se stříkačkou okamžitě při 
ruce, je v podstatě nulová. ◾

JAK TO BYLO S KLEOPATROU? 
Nebyla Egypťanka a vzala si dva své bratry.

Egyptská královna Kleopatra VII. se do his-
torie nesmazatelně zapsala svou krásou, 
mileneckým vztahem s Juliem Caesarem 
a Markem Antoniem i sebevraždou hadím 
jedem. Jenže bylo všechno opravdu tak, 
jak nám to už v roce 1963 představil monu-
mentální film Kleopatra v hlavní roli s Eliza-
beth Taylorovou? Kleopatra se sice narodila 
v Egyptě, svůj původ ale odvozovala od Pto-
lemaia I. Sótéra (367–283 př. n. l.), který byl 
jedním z makedonských generálů ve vojsku 
Alexandra Velikého. Ptolemaios se chopil 
vlády v Egyptě po Alexandrově smrti v roce 
323 př. n. l. a založil zde dynastii řecky mlu-
vících vládců, která zemi na Nilu ovládala 
následující tři století. I když Kleopatra neby-
la etnickou Egypťankou, přijala mnohé z tra-
dičních egyptských zvyklostí a také se jako 
vůbec první Ptolemaiovec naučila egyptšti-
nu. Stejně jako mnohé jiné královské dyna-
stie – i Ptolemaiovci často uzavírali sňatky 
uvnitř rodiny, aby tak udrželi čistou pokrev-
ní linii. Víc než deset Kleopatřiných předků 

si proto vzalo své sourozence nebo sestře-
nice a bratrance za manželky nebo manže-
le a je pravděpodobné, že Kleopatřini ro-
diče byli bratr a sestra. Sama Kleopatra se 
provdala za své dva nedospělé bratry, kteří 
hráli roli ceremoniálních manželů a občas-
ných spoluvládců v různých obdobích její 
vlády nad Egyptem (51–30 př. n. l.). Římská 
propaganda vylíčila Kleopatru jako svůdky-
ni, která využívala své sexuální přitažlivos-
ti jako zbraně v dosažení politických cílů. Ve 
skutečnosti ale byla Kleopatra známá přede-
vším díky své inteligenci – mluvila nejméně 
deseti jazyky a byla vzdělaná v matematice, 
filozofii, rétorice a astronomii. Přestože řec-
ký spisovatel Plútarchos hovoří v souvislosti 
s Kleopatrou o „neodolatelné kráse“, existují 
o fyzickém vzhledu egyptské královny určité 
pochybnosti. Například na mincích se svou 
podobiznou je Kleopatra vyobrazena s mo-
hutným zahnutým nosem… ◾ 
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ANNA 
POLÍVKOVÁ 

& VOJTA 
KOTEK:

VESELÝ ROZHOVOR 
O GENIALITĚ, KONCI 

A SMYSLU ŽIVOTA

Ti dva jsou jako jin a jang. A právě proto spolu dohromady tvoří 
dokonalou dvojici. Je s nimi zábava a čas plyne až moc rychle. Na 
obrazovky brzy zamíří nový seriál, kde ztvárňují hlavní role – dvě 

protichůdné osobnosti, které ale spolu vlivem okolností musí umět 
spolupracovat. Potomek Einsteina a policejní vyšetřovatelka. 

Není se co divit, že se hovor točil okolo geniality. Přestože došlo 
i na docela zásadní témata, vznikl lehký a osvěžující rozhovor, 

u kterého se, doufám, budete bavit.

Text: Lenka Klicperová — Foto: Jan Tůma

ROZHOVOR
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Hrajete spolu v seriálu Einstein – Případy nesnesitelného 
génia. Hlavní postavou je potomek slavného fyzika, 
kterého ztvárnil Vojta. Jaký máte vztah k fyzice, 
matematice či technologiím?
Vojta: Anna je machr, vlastně trošku hacker!

Takže špičkové technologie vás „nesmírně“ zajímají?
Anna: Mě technologie baví, ale nerozumím jim. 
Vojta: Možná jsi fascinovaná tím tajemstvím!
Anna: Ze všeho nejvíc mě ale fascinuje mechanický gra-
mofon. Že se něco strčí do elektriky a pak to funguje, to 
všichni víme. Ale gramofon, kde se dá hudba zaznamenat 
do jedné linky na váleček nebo desku? To je fascinující!

To vypadá, že si o fyzice, vynálezech a podobných 
záležitostech můžeme povídat!
Anna: O tom si můžeme povídat opravdu dlouho! (smích)

Pamatujete si třeba zákon relativity? 
Vojta: E = mc2, to je jasné! Pamatuju si třeba i Archimédův 
zákon: těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, 
která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. To jsem 
se naučil už jako malý ve vaně, a tím jsem taky víceméně 
skončil.
Anna: Myslím, že se Vojta celoživotně připravoval na tuhle 
roli!
Vojta: Myslíš na roli toho kreténa?

Co je to vlastně za postavu? Je to asi trochu podivín, 
usuzuju z Vaší reakce. Údajně potomek Alberta Einsteina, 
profesor Filip Einstein…
Vojta: Myslím, že je ještě trochu větší podivín než samotný 
Albert, má dědičnou chorobu, která mu vymezuje pár let 
do konce života. Chce ještě spoustu věcí stihnout a na 
spoustu věcí přijít, a tak nemá vlastně na nic čas. A na 
nikoho. Nemá žádnou sociální inteligenci, empatii ani 
vztahy a lidi ho jen zdržují. Hlavně policajti, které vyloženě 
nesnáší. Nicméně se ocitne kvůli svému prohřešku právě 

u policie. Je to jako u Cimrmanů – kriminálník, ze kterého 
se později stává kriminalista. Protože potřebuje potravu 
pro mozek, potřebuje přicházet na nedokonalosti zloči-
nu – a přichází na ně, čímž je strašně protivný právě poli-
cajtům.

Aničko, Vy představujete tu policajtku, která je na 
Einsteina pořád naštvaná?
Anna: Moje postava, vyšetřovatelka, je naštvaná víceméně 
neustále, a asi by byla naštvaná i bez Einsteina. Ale Einstein 
ještě mnohem víc prohlubuje tento její životní pocit. Mně 
to přijde už tak dávno, co jsme to točili! Lenka se jmenova-
la, svobodná matka, se synem Honzíkem.

Vídáte se někdy? S Honzíkem? (Anna se obrací na Vojtu.)
Vojta: Psali jsme si, ale pak to tak trochu vybublalo, do 
toho přišly všechny tyto věci… Ale Honzík byl super. Je to 
zároveň jediný světlý bod v přístupu Filipa Königa (tedy 
Einsteina) k lidem. Je to jediný člověk, se kterým vychází 
tak nějak hezky a ke kterému se hezky chová.
Anna: Děti se hodně rychle učí a on byl výborný. Já jsem 
vlastně docela ráda, že se vysílání tohoto seriálu kvůli pan-
demii posunulo. Na mě bývají policajti docela hodní, ale 
myslím, že po odvysílání mi nasází dost pokut!
Vojta: Taky asi dostanu dost za uši.
Anna: Oni tam z toho policajti totiž nevycházejí úplně jako 
hrdinové.
Vojta: Musím zdůraznit, že je to především komedie, sice 
krimi, ale s větším důrazem na komediální stránku. Detek-
tivní zápletky nejsou kolikrát až tak záludné, že by si nad 
nimi člověk nějak extrémně lámal hlavu.

A bavili jste u natáčení taky vy dva? 
Vojta: Ale jo, i když místy jsem u toho byl asi dost nepří-
jemný. Filip König je totiž „slovní onanista“ a exhibicionista, 
umlacuje všechny kolem sebe nekonečnými argumenty 
a tryskajícím proudem slov, která chrlí ohromnou rychlostí. 
Je to seriál, točí se rychle. Jsem skoro v každém obraze 

18

P.S. Technická poznámka pro čtenáře – v rozhovorech 
bývá zvykem psát kurzívou slovo „smích“, když se 

respondent směje. Musela bych ale v tomto rozhovoru 
„smích“ psát skoro za každou větou, protože jsme se smáli 

všichni vlastně pořád. Proto dávám „smích“ do závorky 
jen v nejnutnějších případech.
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a mám tam strašného textu, který jsem se drtil, ale pak už 
ani nebylo kdy se to učit. Pak se na to mozek nějak vycvičí, 
že mi stačilo si to dvakrát třikrát přečíst. Byl jsem ještě v ta-
kovým ajfru, že to říkám tak strašně rychle, takže jakmile 
mi něco někde nesedělo, dával jsem to hrozně najevo. Po-
třeboval jsem mít svůj komfort, abych mohl hrát, jak bych 
to chtěl hrát. Vím, že režiséru Vojtovi Moravcovi, který je 
můj spolužák z Písku, kam jsme oba chodili na režii, jsem 
do toho dost zasahoval. A nevím, jestli to bylo úplně pří-
jemné. Asi to bylo vlastně docela hustý…

Vy jste to, Aničko, vnímala?
Anna: Vůbec jsem nedávala tu rychlost, já potřebuji mít 
na všechno čas, jsem zpomalená osoba celkově životně, 
a když na něco není čas, stresuje mě to. Největší potížista 
jsem tam nejspíš byla já. Po Einsteinovi jsem si říkala, že už 
asi patřím do starého železa. Pak jsem ale točila něco další-
ho – a dobrý, tak jsem se uklidnila, že jen potřebuju čas.

Jak jste se sladili dohromady, když máte tak jiné přístupy?
Vojta: Ono je to založené i na kontrastu těch dvou lidí. 
Předtím jsme se moc neznali, ale scházeli jsme se na 

čtených zkouškách. Začalo se to připravovat už před 
dvěma roky, těšil jsem se. Je to taková role, kterou si člo-
věk hrozně rád zahraje. Mix mezi Sherlockem Holmesem 
a doktorem Housem.

Co pro vás znamená pojem „genialita“, když už se bavíme 
o potomku génia Einsteina?
Anna: Myslím, že souvisí i s tím, jak moc člověk sám sebe 
blokuje. Věřím, že děti mají velký potenciál, který se pak 
v jednu chvíli začne osekávat tím, jak je formuje okolí.

Kdo je třeba pro vás geniální?
Anna: Nevím proč, ale první mě napadla Ester Ledecká. 
Vyhrává ve dvou disciplínách, je v nich špičková.
Vojta: Genialita je pro mě dosažením absolutního mist-
rovství, ovládnutí oboru. Někdy člověk může být geniální 
jaksi mimoděk – třeba Jiří Hrzán byl geniální herec. Jeho 
genialita vychází i z chyb, není to jen precizní, spočítané 
mistrovství. Mám pocit, že v Asii je každé druhé dítě geni-
álně nadané, ve třech letech hraje geniálně na bicí nebo 
na klavír nebo něco takového. Vždycky úplně žasnu a mám 
chuť svůj hudební nástroj zahodit.

ZE VŠEHO NEJVÍC MĚ ALE FASCINUJE MECHANICKÝ 
GRAMOFON. ŽE SE NĚCO STRČÍ DO ELEKTRIKY 

A PAK TO FUNGUJE, TO VŠICHNI VÍME. ALE 
GRAMOFON, KDE SE DÁ HUDBA ZAZNAMENAT DO 

JEDNÉ LINKY NA VÁLEČEK NEBO DESKU? 

Kromě Vojty a Aničky si v Einsteinovi zahráli i Pavel Zedníček a Veronika Freimanová. Režíroval Vojtěch Moravec.
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Seriál Einstein je komedie, kriminální zápletky nejsou to nejpodstatnější. 

Režisér Moravec a jeho tým – Vojta, Anička a Eva Josefíková coby forenzní analytička.

Vojta chrlí jednu z nekonečných replik 
ze scénáře.
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Kdybyste měli být v situaci, že byste věděli, že vám 
zbývají dva nebo tři roky života, co byste chtěli stihnout?
Anna: Asi bych nejdřív odjela na dva měsíce někam pryč, 
abych zjistila, co s tím časem udělat. Nejvíc bych chtěla 
hrát, což doufám, že už v létě půjde. Chystám představení, 
jmenuje se to Proslov. Mluvit se tam moc nebude, tak s tím 
bych kočovala po světě.
Vojta: Já bych chtěl ještě vidět co nejvíc filmů, které jsem 
neviděl, a přečíst co nejvíc knížek, které jsem nestihl pře-
číst.
Anna: Kdybych měla jistotu, že tu za pár let nebudu, to 
nevím, jestli bych měla zájem číst knížky… I když čtení ji-
nak miluju.
Vojta: No, chtělo by to spíš něco zažít než si číst, to je fakt.

Někdo by šel třeba skočit bungee jumping, protože 
se k tomu do té doby neodhodlal, a chtěl.
Anna: To si už Vojta zažil teď při natáčení, dělal kaskadéra! 
Frajer!
Vojta: Skočil jsem, naštěstí to dobře dopadlo, nic se nesta-
lo. Normálně to nepotřebuju, ale když je to pro film, tak si 
člověk řekne – ty brďo, to bych chtěl sám udělat. U kaska-
dérských kousků se totiž při natáčení tleská. Jinak nemáš 
na place potlesk za nic, řekne se stop, dobrý. Takže já jsem 
to dělal kvůli tomu potlesku! (smích)
Anna: Já nad tím teď budu přemýšlet furt, co bych dělala, 
kdyby byl brzo konec... Asi bych se vydala na cestu kolem 
světa autem.
Anna a Vojta: Co byste dělala Vy?

Asi bych prostě pokračovala v tom, co dělám, 
v novinařině ve válečných oblastech. Mě to baví. 
Možná bych byla víc odvážná, když už by člověk neměl 
moc co ztratit. Mám sen, ale na ten bych se potřebovala 
znovu narodit – být baletkou už teď nedám.
Vojta: Než by se člověk naučil pas de deux, byl by konec!

No právě! Asi by víc dávalo smysl pokračovat v tom, 
co dělám, a zdokonalit to. To mi smysl dává.
Vojta: Já bych asi taky chtěl dělat to, co dělám. Ale když 
jsme u toho smyslu – chvilkama jsem si už říkal, jestli mi 
ta práce ještě dává smysl. Dělám ji dlouho, od dětství. Po-
sledních pár let už lidi vymýšleli fakt kraviny, protože už nic 
nebylo potřeba. Mně to teď začalo dávat úplně jiný smysl, 

i když všichni říkají, že kultura je to poslední, co potřebuje-
me. Naopak – všichni ji teď potřebujeme, všichni se chtějí 
na něco dívat, chtějí přijít na jiné myšlenky. Já mám najed-
nou pocit, že i já jsem opravdu k něčemu, i když herectví 
tedy rozhodně nechci přeceňovat.
Anna: Mně právě teď herectví nedává vůbec žádný smysl. 
Na place jsem nejšťastnější na světě, ale kdybych byla dok-
torka, teď budu potřebnější. Nicméně, moje maminka říká, 
že lepší být blbá herečka než blbá doktorka!

Co jste o sobě zjistili během natáčení? Máte něco 
společného, a naopak něco, co vás úplně rozděluje?
Anna: My jsme se spolu pořád smáli. V jednu fázi už to 
bylo takové nezastavitelné, už jsme se na sebe bez smíchu 
nedokázali ani podívat. A zjistili jsme, že máme oba dva 
rádi ptáky! (smích)
Vojta: Nejsem úplně dobrý ptáčkař, víceméně vždy ohro-
mím pouze jednou historkou o ťuhýkovi. Malý ptáček, ale 
to je taková krvelačná bestie! Ťuhýk loví myši, které jsou 
skoro větší než on, a když myš uloví, udělá si z ní krmítko. 
Nabodne ji na nějakou ostrou větévku, tam ji nechá viset 
a občas si k ní zaletí zobnout. Až půjdete, milí čtenáři, ně-
kdy lesem nebo parkem a uvidíte tam nabodnutou myš ve 
výšce očí, tak to byl ťuhýk.
Anna: A proto se říká „krutý jako ťuhýk“.
Vojta: I teď si sem tam pošleme nějakou zajímavou fotku 
ptáka. S Aničkou máme společné ještě debilní vtipy. A fas-
cinaci blbými slovními hříčkami.
(Pouštíme si videa a smějeme se, až dojdeme k tématu 
z americké politiky).

Když jsme se dotkli politiky – sledujete ji?
Anna: Jen přes Facebook, televizi nemám léta letoucí, 
a v životě bych ji mít ani nechtěla, protože já jsem pak 
schopná koukat na všechny blbosti.
Vojta: To máme taky společný. Já se na politiky ale nevydr-
žím koukat, mně vadí, jak mluví a jak se vyjadřují – a je mi 
z toho až fyzicky nepříjemně. Nejde se tomu vyhnout, ale 
já se k tomu spíš moc nechci vyjadřovat do médií, protože 
nemám pocit, že bych k tomu byl povolaný. Proč zrovna 
já bych se měl vyjadřovat k politice? Mě spíš mrzí rozdě-
lení společnosti, ale to se neděje jen u nás. Mediálními 
zkratkami se pak názory společnosti polarizují ještě víc. 
Pokud bych měl něco říct já, tak spíš to, abychom se snažili 

MY JSME SE SPOLU POŘÁD SMÁLI. V JEDNU 
FÁZI UŽ TO BYLO TAKOVÉ NEZASTAVITELNÉ, 

UŽ JSME SE NA SEBE BEZ SMÍCHU NEDOKÁZALI 
ANI PODÍVAT. A ZJISTILI JSME, ŽE MÁME 

OBA DVA RÁDI PTÁKY! 
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vytvářet hodnoty, které nás budou spojovat, na kterých by 
se mohly ty dvě skupiny shodnout. Můžou jít do kina a ně-
čemu se zasmát, a nemusí přitom řešit, koho ten kluk, co 
říká ten vtip, volí.
Anna: Já se tomu snažím vyhýbat, protože to může i zhor-
šovat situaci. Teď se začínám zajímat o hlasovací systém 
D21. To mi teď dává smysl. 

Na druhou stranu – politika je věc veřejná a ovlivňuje 
i vaše životy. I vy jste voliči. 
Anna: Samozřejmě chodím volit a myslím, že není tajné, 
že neschvaluji to, co se děje na Hradě a na nejvyšších 
místech politiky. Nejhorší ale je nadávat na voliče, na lidi. 
Chyba je v systému.
Vojta: Z politického smýšlení se stala nejzásadnější věc, ur-
čující kvalitu člověka. Ne jestli je to dobrý člověk, ale dobrý 
podle toho, koho volí. A to je to, co mě vadí, škatulkování. 
Je to nepochybně přínos sociálních sítí, které se za posled-
ních deset let neuvěřitelně rozrostly.

Jak se k nim stavíte vy?
Anna: Pořád se odhodlávám, že si založím Instagram, který 
bych chtěla udělat nějak vtipně. Ale nemám chuť si jakkoli 
nechat koukat do soukromí. 
Vojta: To máme taky společný.

Můžete ukázat jen to, co chcete.
Vojta: Jenže ono to není tak jednoduché, ono se to stává 
nakažlivým, odezva lidí najednou ve vás probouzí pocity 
pýchy. A nějakého falešného pocitu bezpečí, že to jsou 
moji lidé, moje skupina, tak já jim něco ukážu… Člověk za-
čne být sdílnější a podléhat tomu kouzlu. A začne si připa-
dat důležitý. A právě to ho začne podle mě svádět k tomu 
se ke všemu vyjadřovat. Získá pocit, že se to po něm vlast-
ně chce. A to je nebezpečné. Názorový smog všude.

Chtěli byste žít třeba v nějaké jiné historické době, 
která vás přitahuje, zajímá? Třeba v pravěku?
Vojta: To by mě hrozně bavilo! Chtěl bych vědět, jestli 
bych v té době dokázal obstát. Život by byl tedy asi o dost 
kratší…
Anna: My bychom už byly takové stařenky!

No, možná bychom už nebyly…
Anna: Mně by se líbilo vyzkoušet si žít v době mezi válka-
mi – big bandy, swing – a ideálně aby nebyly obě ty války. 
Ale i padesátá nebo šedesátá léta třeba v New Yorku, ho-
tel Chelsea, Patty Smith… Ale pro mě jako herečku, která 
vypadá, jak vypadá, je tahle doba ideální. Jak řekla Eva 
Holubová: „Holka, my bychom si před třiceti lety neškrtly!“ 
(smích)

To ale nezní, že byste byla příliš sebevědomá.
Anna: Jsem, ale ne na kameru. Oči a kamera, to je velký 
rozdíl! Ale mně to hlavně baví, všechny ty role. Už jsem 
taky párkrát hrála hezkou, kde se nezmiňovalo, že mám 
velký nos, ale to je zodpovědnost, protože se musíte dobře 
vyspat, musíte být na to nachystaná a je to takové znervóz-
ňující. Mě víc baví, když na to nemusím myslet.

A Vám někdy někdo řekl něco ošklivého ohledně 
Vašeho zevnějšku?
Anna: Já pocházím z takové velmi upřímné rodiny! U nás 
se všechno glosovalo. Když mě ostříhali na ježka, říkali, že 
vypadám jako Rod Stewart, pak mi říkali Hurvínek nebo 
Zubínek, ale mamka myslela toho z Jamese Bonda, co má 
ty zlaté zuby. Tatínek občas taky pronese: „Z dálky dobrý, 
zblízka už je to horší!“ Ale i přesto jsem vyrostla v sebevě-
domou ženu.
Vojta: A možná i právě proto! Ale takhle vtipkovat se musí 
s glancem, ne děti urážet a deptat.

Vám se, Vojto, asi tohle nedělo. Vy jste to měl odmalička 
dost obráceně, ne? Takový hezký chlapeček, pak takový 
hezký mladík, fanynky okolo…
Vojta: Asi to bude znít blbě, ale je to tak. A bylo to vždycky 
strašně otravný! Ono to vlastně zní hrozně, ale já jsem měl 
přesně opačný problém – chtěl jsem dokázat, že nejsem 
jen líbivý obličej, dlouhé řasy atd. Chtěl jsem dokázat, že 
mám taky něco vevnitř. Za těma řasama že je člověk s něja-
kou hloubkou.
Anna: Moje maminka taky vždycky říkala: „Buď ráda, že 
nejsi hezká!“ Asi to zní hrozně pro lidi, co na to nejsou 
zvyklí. Ale mamka byla krásná. Chtěla hrát komické role. 
A myslíte si, že jí je dali? Nedali. V Hrátkách s čertem měla 

MOJE MAMINKA TAKY VŽDYCKY ŘÍKALA: 
„BUĎ RÁDA, ŽE NEJSI HEZKÁ!“ ASI TO ZNÍ HROZNĚ 
PRO LIDI, CO NA TO NEJSOU ZVYKLÍ. ALE MAMKA 

BYLA KRÁSNÁ. CHTĚLA HRÁT KOMICKÉ ROLE. 
A MYSLÍTE SI, ŽE JÍ JE DALI? NEDALI!
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hrát anděla, tak se těšila, že bude i legrační anděl. A oblékli 
ji do sexy šatů s výstřihem, aby byla krásný sexy anděl!
Vojta: Mně vždycky nabídli role hezouna – buď hezou-
na klaďase, nebo hezouna debila, ale ty zajímavé role, na 
kterých by se člověk vyblbnul, většinou dostával Mádl! 
(smích)

A co byste si chtěli opravdu zahrát?
Anna: Mě hodně baví mužské role!

To jste předvedla třeba v komedii Rudolfa Havlíka Po čem 
muži touží – bylo vidět, že Vám to sedí, mě to moc bavilo. 
A jak to vlastně vzniklo? Koho to napadlo obsazovat Vás 
do mužských rolí?
Anna: V divadle jsem jednou zaskakovala za Otu Jiráka, on 
přišel po prázdninách, a nějak se to už nechtěl učit. Alter-
nace nemohly a Martin Zbrožek prohlásil: Co Anča? No, 
a mě to bavilo, mám pocit, že když jsem chlap, umím si vzít 
větší prostor.
Vojta: Já neměl nikdy nic vyloženě vysněného, ale chtěl 
bych si zahrát opravdu dobrého padoucha!
Anna: Taky jsem neměla nikdy vysněnou roli, ale možná ke 
stáru nějakou tragédii, třeba Médeu. Jen nevím, jestli bych 
unesla to ticho v hledišti…

Chybí vám divadlo? Teď už skoro po roce vládních 
zákazů...
Anna: Už si na to zvykám, ale já potřebuji ten exhibicionis-
mus.

A nezkoušeli jste aktivitu přesunout do online prostoru?
Anna: To není ono… A taky jsem ze začátku nevěděla, kam 
mám dát tu energii. Já jsem večer taková napěchovaná 
bomba.
Vojta: Mně se vlastně do divadla nikdy moc nechce, ale 
jakmile pak člověk vleze na jeviště, je to super!
Anna: To já jsem zase úplně nejšťastnější, když můžu hrát 
divadlo! Miluju to! Zjistila jsem, že jsem možná trošku au-
tista. Ale na jevišti vím, kde co je a kde mám být. Tam se 
úplně uklidním.
Vojta: Chybí mi kontakt s diváky. Teď jsme měli tiskov-
ku na Wericha (divadelní představení plánované na 
léto – pozn. aut.), bylo to venku, v rouškách, bylo tam pár 
novinářů, a to bylo všechno. Na nás hercích muselo být 
vidět, jak jsme natěšený na publikum, kolegové začali 
vyprávět historky… Mě baví nejvíc zkoušení, vymýšlení 
si a nacházení se.

Co cítíte, když vstupujete na jeviště? Co se ve 
vás odehrává, než vykročíte?
Anna: Cítím spíš klid, když nejde o premiéru. Ale já mám 
i tu trému hrozně ráda a chybí mi. Je to kombinace klidu 
a rozechvění, že máš v šatně svoje místo…
Vojta: Je to takové rituální. Potutelný vzrušení, a zároveň 
i klid. Od jisté doby vím, že to vždycky dobře dopadne. 
Těším se i na to, co se zvrtne. Když jsem hostoval v Národ-
ním divadle sám na forbíně, měl jsem naprosté okno. Byl 
to Shakespeare, z toho se absolutně nedostaneš. Prásknul 
jsem to na sebe a došel si pro nápovědu. Diváci byli úplně 
nadšení. To mi chybí. A poťouchlost kolegů.

Od celého kolektivu Prima ZOOM dostal Vojta krásný dort, předává jej šéfredaktorka Lenka Klicperová.
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OČIMA LENKY KLICPEROVÉ 
K focení a rozhovoru jsme se 

sešli v den Vojtových narozenin. 
Už to jsem musela ocenit – jeho 

pracovitost: „Mně to nevadí, sice 
asi někdo se mnou bude chtít 
slavit, ale to snad stihneme!“ 

napsal. Překvapili jsme ho s kolegy 
dortem a několika maličkostmi. 
Dort. Člověk by si řekl – taková 

blbost, po třicítce už nikdo přece 
nečeká, že dostane k narozeninám 
dort. Ale Vojta byl myslím opravdu 

nadšený – přesně, jak to potom 
řekl i v rozhovoru – i drobnosti 

nám mohou dělat velké radosti. 
A je důležité si nevšední maličkosti 

života uvědomovat. 
S Aničkou jsem zažila velký pocit 

souznění. Nějak jsem měla od 
začátku pocit, že si jsme podobné. 
A když pronesla: „Maminka říkala: 

Buď ráda, že nejsi hezká.“ – musela 
jsem se v duchu smát. Jako kdybych 

slyšela svoji matku! O to vtipnější 
byly rozpaky Vojty, že on takovou 

situaci opravdu nikdy nezažil.  
No tak, není divu, že? 

A přestože je to veselý rozhovor, 
jsem si jistá, že v něm pozorný čtenář 

najde i podněty hodné k zamyšlení.

Dala vám doba lockdownů a zákazů i něco 
pozitivního?
Anna: Hodně věcí jsem si o sobě uvědomila. Například 
to, že jsem dost disciplinovaná osoba. Vlastně bych se asi 
i uživila, mě hrozně baví vyrábět různé věci, tvořit. Kdyby 
nebylo divadlo, měla bych dílnu, lidi by si tam mohli přijít 
něco vyrobit, byly by tam různé nástroje na dřevo, hlínu.
Vojta: Měl jsem čas na sebe. A utvrdil jsem se v tom, že 
jsem docela samotář. Dokázal bych být relativně dlouho 
sám se sebou a do jisté míry mi to vyhovuje. Mám pocit, 
že najednou vidím věci jasněji. A že se spousta věcí vrátila 
nohama zpátky na zem. Že člověku stačí drobnosti, aby mu 
něco udělalo radost. Najednou je štěstí vzácnější. Uvědo-
mil jsem si, jak jsme zhýčkaní. Jsem rád, že jsem to zažil, 
a taky jsem rád, že to dokážu vidět. Ale zase nevěřím tomu, 
že by nás to nějak změnilo, že bychom na to za chvilku 
zase nezapomněli.
Anna: Teď jsem slyšela rozhovor s nějakým epidemiologem 
a začala jsem se vážně připravovat na to, že divadlo už ani 
nebude existovat.

Vojta: Jestli se lidé nebudou moct scházet ve větších sku-
pinách, to společnost hodně změní. Myslím, že by to vyost-
řilo ještě víc vztahy mezi lidmi. Sdílení emocí a společných 
chvil je strašně důležitý. Já si neumím představit, že by se 
divadlo přestalo hrát. Že by se přestalo chodit na koncerty.

Existuje něco, o čem víte, že byste to určitě nechtěli 
zažít? 
Vojta: (Dlouho mlčí.) Asi to, co děláte Vy… Války… Mám 
strach z bezmoci, chaosu. Už jen když člověk vidí, co se 
dělo v Kapitolu, když tam vtrhli příznivci Trumpa, to už je 
vlastně kousíček od občanské války. Já chápu, že to může 
člověka fascinovat v tom smyslu, že o tom může podat 
zprávu, vysvětlit, proč se to vlastně děje, to je něco jiného. 
Ale být toho součástí...
Anna: Já bych se třeba chtěla jet podívat do Izraele. Ale 
já se tam prostě bojím. I když je to vlastně nejbezpečnější 
země vůbec.
Vojta: Tam jsme byli. Jen jsme přiletěli, už šly zprávy, 
že Palestinci ostřelovali, občas tam na ulici dopadne 
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šrapnel... Ale jinak je Izrael geniální, tam jeď! Jeruzalém je 
neuvěřitelný. Všechny ty kultury koncentrovaný na jedno 
maličkatý místečko. Já jsem tři čtvrtě hodiny jen mlčel, 
když jsem tam byl poprvé. Ani foťák jsem nevytáhl! To si 
fakt dej!
Anna: Kdo ví, jestli se vůbec bude moct cestovat?
Vojta: Ale bude.

A jaký máte vztah k cestování? Jste vášniví cestovatelé?
Anna: Mě vlastně nezajímá někam jet a koukat na pa-
mátky. Mě baví pozorovat lidi – kdekoli na světě. Zároveň 
mám ráda, když tam mám nějaký úkol, nějaký workshop 
třeba. Ale jen tak někam jet, to mě vlastně nezajímá.
Vojta: Myslím, že jsem toho nacestoval méně, než bych 
chtěl. Pořád jsem se zasekával v práci, pořád všechno 
naplánovaný dopředu. Ale teď jsem párkrát někam jel, 
měl jsem i s kým jet, a to mám strašně rád. Ani mi nevadí 
koukat jenom tak na baráky… A měl jsem pocit, že jsem 
svobodnější. Ale teď už jsem s tím asi víc srovnaný, že na 
mě lidi koukají, chtějí se vyfotit… Nikdy bych neodmítl se 

s někým vyfotit, pokud by v tom nebyl nějaký zlý úmysl. 
Co je mi spíš nepříjemný, to jsou takový ty zkoumavý po-
hledy…
Anna: Máma i táta byli populární, takže na mě se to 
tak nějak přelilo, už když jsem byla malá. Myslím, že se 
umím trochu udělat neviditelnou a chodit po městě tak, 
že si mě nikdo nevšimne. Já mám takovou příjemnou míru 
popularity. Spíš mi vadí bulvár. Snažím se to neřešit, ale 
občas…
Vojta: Mně hlavně vadí, že lidi kolem mne to stáhne s se-
bou. Že to zasahuje i mým blízkým do života. Já sám se 
s tím srovnám, to je riziko povolání.

Co byste řekli, že byl váš nejlepší a nejhorší zážitek? 
Vojta: Nejlepší – na ten čekám a vím, co to bude. (Gestem 
naznačuje narození potomka.) Ale zatím to není na pořadu 
dne. A nejhorší – babičce jsem musel říct, že přežila svého 
syna…
Anna: Nejlepší? Asi když jsem byla u porodu svého synov-
ce. A nejhorší, to si nechám pro sebe. ◾
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OSUDOVÁ LETADLA
Gagarin se narodil 19. března 1934 ve 
vesnici Klušino ve Smolenské oblasti. 
Letadlo viděl poprvé ve svých sedmi 
letech, když u nich při ústupových 
bojích Rudé armády v roce 1941 přistál 
poškozený sovětský stíhací letoun Jak-1. 
Pilot tehdy dokonce vzal malého Jurije 
do kabiny letounu.
V roce 1955 nastoupil Gagarin 
vojenskou službu, během níž absolvoval 
Vojenské letecké učiliště v Orenburgu. 
V té době už měl za sebou létání na 
Jaku-18. U svého vojenského útvaru 
nedaleko Murmansku ale přesedlal 
na nové stíhačky MiG-15 bis. Před 
přijetím do výcviku kosmonautů nalétal 
265 hodin.
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SOUBOJ 
O VESMÍR

Před 60 lety se stal Gagarin díky úsměvu prvním člověkem ve 
vesmíru. Americký astronaut Alan Shepard měl původně letět 
do vesmíru už 6. dubna 1961, tedy necelý týden před Jurijem 

Gagarinem, dopadlo to ale úplně jinak.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock

ČLOVĚK A SVĚT
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Brzy ráno 12. dubna 1961 se ke kosmodromu 
Bajkonur v Kazachstánu blížil autobus se 
dvěma muži v oranžových kombinézách 
a bílých helmách s červeným nápisem CCCP, 
tedy SSSR. Byli to dva sovětští kosmonauti 
German Titov a Jurij Gagarin. „Celý můj život 

připomíná jeden nádherný okamžik. Veškeré úsilí, které jsem 
za všechny ty roky vynaložil, mělo směřovat k této chvíli,“ 
vzpomínal později Gagarin.
Čekání netrvalo dlouho. Po dvou hodinách příprav v 9.07 
moskevského času ohlásilo řídicí středisko start. Zážeh mo-
torů třístupňové nosné rakety Gagarin komentoval jediným 
slovem: „Jedeme!“
„Šťastný let, Juriji. Je všechno v pořádku?“ zaznělo z řídicí-
ho střediska několik sekuknd poté, co se Vostok 1 odlepil 

od startovací plošiny. „Ano, děkuji. Na shledanou. Brzy se 
uvidíme, milí přátelé,“ odpověděl zřetelně Gagarin.
Jako vůbec první člověk v historii mohl Gagarin vidět Zemi 
z úplně jiné perspektivy. „Kosmonaut volá Zemi. Dívám se 
na naši planetu. Rozeznávám barvy země, lesy, řeky, mraky. 
Všechno kolem mě je překrásné. Je to krása,“ komentoval 
Gagarin první minuty na oběžné dráze.

SOUBOJ O DĚDICTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Dobývání vesmíru se zrodilo z druhé světové války a ze 
soupeření dvou supervelmocí, USA a Sovětského svazu. 
Německý konstruktér Wernher von Braun daroval Adolfu 
Hitlerovi raketu V2 a později dostal Američany na Měsíc. 
Sovětský konstruktér Sergej Koroljov ale poslal na oběžnou 
dráhu první družici i prvního kosmonauta – Jurije Gagarina. 

„ŠŤASTNÝ LET, JURIJI. JE VŠECHNO 
V POŘÁDKU?“ ZAZNĚLO Z ŘÍDICÍHO 

STŘEDISKA POTÉ, CO SE VOSTOK 1 ODLEPIL 
OD STARTOVACÍ PLOŠINY. „ANO, DĚKUJI. 
NA SHLEDANOU. BRZY SE UVIDÍME, MILÍ 

PŘÁTELÉ,“ ODPOVĚDĚL ZŘETELNĚ GAGARIN.

Jurij Gagarin v roce 1963 (druhý zleva)
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Teprve Koroljovova nenadálá smrt v roce 1966 sovětský 
vesmírný program na dlouhou dobu paralyzovala.
Wernher von Braun byl posedlý tím, že dokáže, aby lidé 
cestovali do vesmíru. Jeho ambice ale dokázaly uspokojit 
pouze silné státy. Aby mohl vyvíjet raketovou technologii, 
spojil se s nacistickým režimem a výsledkem byla jed-
nostupňová raketa V2 s konvenční náloží, kterou Němci 
před koncem války nasadili především proti Londýnu 
a Antverpám. Celkem bylo vyrobeno přes 6000 raket V2.
Von Braun patřil k nejcennější kořisti amerických vojen-
ských inženýrů a jeho schopnostem a ambicím Spojené 
státy plně vyhovovaly. Když se na začátku 60. let prezident 
J. F. Kennedy zavázal, že do konce desetiletí přistanou 
Američané na Měsíci, byl von Braun jediným člověkem, 
který to mohl dokázat.

MOSKVA MÁ NAVRCH
Mezitím i Sověti těžili z technologické kořisti v poražené 
Třetí říši. Sergej Koroljov, kterého ještě v roce 1939 sovět-
ský vůdce J. V. Stalin prohlásil za nepřítele státu, se dostal 
k plánům na výrobu V2 a rychle se chopil příležitosti. Vý-
sledkem byla série upravených raket, které nakonec vedly 
ke zkonstruování rakety R7, schopné nést termonukleární 
hlavici a doletět až do USA. Po počátečních neúspěších 
byl nakonec test, při kterém měla raketa zasáhnout cíl ve 
vzdálenosti 6500 km, v srpnu 1957 úspěšný.
Jakmile uvedl do provozu raketu dlouhého doletu, chtěl 
Koroljov poslat Americe vzkaz v podobě vyslání první 
umělé družice na oběžnou dráhu. Sputnik 1 vážil pouhých 
84 kg a obsahoval jen radiový vysílač, teploměry a baterie. 
Jeho sestrojení trvalo přibližně měsíc a na oběžnou dráhu 

Koroljov v kokpitu letadla

Koroljov byl nejzásadnější 
postavou sovětského vesmírného 
programu.

Mladý Sergej Koroljov
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se dostal 4. října 1957 právě díky nové raketě R7. USA si 
v tu chvíli definitivně uvědomily, že Sověti mají dostatečně 
silnou raketu, která je schopna zasáhnout jakékoli místo na 
jejich území. 
Stalinův nástupce Nikita Chruščov si po úspěšném vypuš-
tění Sputniku zavolal Koroljova a dal mu pouhých pět týdnů 
na další, mnohem komplikovanější vesmírnou misi. Kreml 
chtěl ke 40. výročí Říjnové revoluce vyslat na oběžnou drá-
hu vůbec prvního živého tvora. Stal se jím pes Lajka, jehož 
raketa Sputnik 2 odstartovala už 3. listopadu 1957.
Von Braun nezůstal pozadu a 17. března 1958 kontroval vy-
puštěním prvního amerického satelitu Vanguard 1. Na řadě 
ale byla další, tentokrát nejvyšší meta – vyslání člověka 
do vesmíru.

PRVNÍ POLETÍ GAGARIN
Na tom pracovali jak Sověti, tak Američané. Jejich prvním 
astronautem se měl stát 6. března 1961 Alan Shepard. Než 
měl ale Shepard odstartovat, chtěli Američané provést 
ještě jeden testovací let se šimpanzem Hamem na palubě. 
Došlo k tomu 31. ledna 1961, ale mise neprobíhala podle 
očekávání. Chyba v navigaci poslala raketu na nesprávnou 
dráhu a modul dopadl do oceánu 160 km od určeného 
místa. Šimpanz se málem utopil a Shepardova mise byla 
odložena.
Odklad poskytl Sovětskému svazu rozhodující příležitost. 
Tady se z 3461 adeptů na let do vesmíru vybral tým dvaceti 
budoucích kosmonautů. Podmínkou byl věk 25 až 30 let, 
výška do 175 centimetrů, váha do 72 kilogramů a výborné 
zdraví.

V POSLEDNÍ FÁZI SE PAK KONKURENČNÍ BOJ 
O TO, KDO SE JAKO PRVNÍ ČLOVĚK PODÍVÁ DO 
VESMÍRU, ZÚŽIL NA DVA KANDIDÁTY – JURIJE 

GAGARINA A GERMANA TITOVA. ROZHODL 
GAGARINŮV ÚSMĚV. 

Řídicí středisko na Bajkonuru
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V poslední fázi se pak konkurenční boj o to, kdo se jako 
první člověk podívá do vesmíru, zúžil na dva kandidáty – Ju-
rije Gagarina a Germana Titova. Ve skupině kosmonautů, 
kteří se společně připravovali k letu do vesmíru, převládal 
názor, že chytřejším a vzdělanějším adeptem je Titov. Jenže 
Koroljov vzal v úvahu i další, poněkud zvláštní faktory, 
zohledňující zejména poptávku světových periodik, jako je 
vzhled nebo úsměv budoucího prvního kosmonauta. Jeho 
doporučení znělo jednoznačně: Do vesmíru poletí Gagarin.

ZMATENÝ VOSTOK
Pokud chtěli Američany předběhnout, neměli Sověti času 
nazbyt. Už čtyři dny poté, co Koroljov ukázal na Gagarina 
jako na ideálního adepta, seděl novopečený kosmonaut 
v oranžové kombinéze v kabině Vostoku 1. Ten přitom 

zdaleka nebyl spolehlivou kosmickou lodí, jaké známe 
dnes. Rakety často vybuchovaly už při startu a ze sedmi 
testovacích letů bez posádky se v rámci programu Vostok 
vrátily bezpečně na Zemi jen dva. 
Byla to riskantní mise, ale onoho rána, 12. dubna 1961, vše 
proběhlo víceméně hladce a ke všeobecné úlevě raketa 
dopravila Gagarina na oběžnou dráhu. Jedinou vadou 
na kráse byla skutečnost, že při startu pracoval motor 
druhého stupně nosné rakety déle, než měl, a tak se 
Gagarin ocitl o 85 km výše – Vostok tedy obíhal ve výšce 
181–320 km. Oběh planety mu trval hodinu a čtvrt a šlo 
vlastně o nejsnazší část mise.
Skutečné drama nastalo při návratu. Sestup byl řízen dál-
kově, s ručním řízením se nepočítalo. Nikdo totiž nevěděl, 
co s kosmonautem udělá přetížení při startu a následný 

Alan Shepard, první americký astronaut Německý konstruktér Wernher von Braun

VON BRAUN PATŘIL K NEJCENNĚJŠÍ KOŘISTI 
AMERICKÝCH VOJENSKÝCH INŽENÝRŮ 

A JEHO SCHOPNOSTEM A AMBICÍM 
SPOJENÉ STÁTY PLNĚ VYHOVOVALY.
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stav beztíže. Kdyby přece jen došlo k problémům, mohl 
Gagarin pomocí třímístného číselného kódu uloženého 
v zapečetěné obálce na palubě lodi řízení převzít. Nervóz-
ní Koroljov dokonce pro jistotu číselnou kombinaci 1-2-5 
Gagarinovi tajně prozradil už před startem. 
V 10.25, když Vostok 1 přelétal nad Angolou a zbývalo mu 
ještě 8000 kilometrů k dokončení prvního a jediného 
obletu Země, brzdící rakety modul zpomalily a nasměrovaly 
ho k sestupu do atmosféry. Brzdný motor se ale vypnul 
o devět desetin sekundy dříve, a loď tak měla vyšší rych-
lost, než se předpokládalo. Jako by to nestačilo, nepodařilo 
se oddělit přistávací modul od zbytku lodi a Vostok začal 
nebezpečně rotovat. Gagarin později popsal, že viděl zven-
ku plameny a uvnitř ucítil pach spáleniny. Úchyty se ale 
nakonec roztavily a modul uvolnily, takže se sestup stabi-
lizoval. Ve výšce 7000 metrů se pak Gagarin katapultoval 
a přistál na padáku. Dopadl bez obtíží několik set kilometrů 
od místa určení na pole poblíž řeky Volhy.

ČTYŘI TÝDNY PO GAGARINOVI
Ještě během 108 minut trvajícího pobytu ve vesmíru byl 
Gagarin povýšen do hodnosti majora a hned po přistání 
letěl do Moskvy. Tam na něj čekala na Rudém náměstí 
grandiózní slavnost, která si nezadala s oslavami konce 
druhé světové války. Major Gagarin se během několika 
desítek minut stal nejznámějším člověkem planety a So-
větský svaz dobře věděl, jak toho využít. Byl vyznamenán 
Řádem Lenina a dostal titul Hrdina Sovětského svazu. 
První zahraniční cesta nové ikony komunismu vedla para-
doxně do Prahy.
O tom, jak těsné byly závody mezi Moskvou a Washing-
tonem, svědčí skutečnost, že se Alan Shepard o pouhé 
čtyři týdny později stal druhým člověkem ve vesmíru. Jeho 
15minutový suborbitální let uskutečněný 5. května 1961 ale 
nemohl Gagarinovu obletu téměř celé Země konkurovat, 
a v soupeření se Sovětským svazem tak šlo jen o další 
porážku Američanů. 

Sovětští kosmonauti s Valentinou Těreškovovou uprostřed



www.prima-zoom.cz 35ČLOVĚK A SVĚT

Kosmonauti: Jak Rusko 
vyhrálo vesmírný závod

Pondělí 12. 4. ve 22.10 – 1. část
Pondělí 19. 4. ve 22.10 – 2. část 

ZÁHADNÁ SMRT PRVNÍHO KOSMONAUTA
Hořkou pilulku Gagarinova letu Američané definitivně 
strávili až o osm let později, když Neil Armstrong jako první 
pozemšťan zanechal v rámci mise Apollo 11 otisk své boty 
na Měsíci. 
Došlo k tomu 21. července 1969, Gagarin si ale tento oka-
mžik vychutnat nemohl. Zahynul sedm let po svém prvním 
a jediném letu do vesmíru, když 27. března 1968 pilotoval 
cvičný letoun MiG-15. Přestože se kolem jeho smrti vyro-
jilo množství konspiračních teorií, ruská strana má jasno. 
Gagarin zahynul při prudkém manévru, když se vyhýbal 
balonové sondě. Na nehodě se nanejvýš podílely špatné 
meteorologické podmínky.
Protože v Sovětském svazu se utajovalo úplně všechno, ne-
jsou okolnosti smrti nejslavnějšího sovětského kosmonauta 
stále úplně jasné. Teorie o tom, že byl Gagarin v době letu 
opilý nebo že ho odstranili sami Sověti, tak dnes zůstávají 
v kategorii spekulací, které nelze dokázat.

Alexej Leonov, člen prvního týmu kosmonautů a Gagari-
nův přítel, ke zprávě vyšetřovací komise zveřejněné teprve 
v roce 2011 poznamenal, že se při manévrování k MiGu ne-
bezpečně přiblížil stíhací letoun Suchoj. Následný vzdušný 
vír mohl zasáhnout Gagarinův stroj a způsobit jeho pád. 
Spolu s Gagarinem ve dvoumístném letadle zahynul také 
instruktor Vladimír Serjogin. Gagarin je pohřben u Kremel-
ské zdi v Moskvě.
V kategorii dohadů zůstává i tvrzení, že Gagarin nebyl prv-
ním člověkem ve vesmíru. Podle této teorie mel 7. dubna 
1961, tedy pouhých pět dnů před Gagarinem, odstartovat 
tehdy zkušební pilot a dnešní konstruktér Vladimir Iljušin, 
syn leteckého konstruktéra Sergeje Iljušina. Let však údajně 
neprobíhal podle plánu, a tak ho sovětské úřady zatajily 
a daly prostor Gagarinovi. ◾

POZOR NA ŠPIONY
Rudý nápis CCCP byl na Gagarinovu 
helmu přidán na poslední chvíli, 
pouhých dvacet minut před startem. 
V řídicím středisku se obávali, že 
kdyby při návratu přistál v některé 
zapadlé části Sovětského svazu, mohli 
by ho místní obyvatelé vzhledem 
k nezvyklé kombinéze považovat za 
špiona – rok před startem Vostoku 1 
totiž sovětská protiletadlová obrana 
sestřelila nad Sovětským svazem 
americký špionážní letoun U-2, 
pilotovaný Francisem Powersem. 
Součástí Gagarinovy přistávací 
výbavy byla i pistole Makarov. 
V případě nouze se s ní měl 
kosmonaut bránit nejen divoké zvěři, 
ale také nedůvěřivým domorodcům.
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MIMO 
KONTROLU

Chovat se podle pravidel se může zdát nudné. Každý v životě přece 
potřebuje trochu toho vzrušení. Nejeden dobrodruh ale na vlastní 

kůži poznal, že tahat tygra za ocas se nevyplácí. I když se však 
člověk chová rozumně a neříká si vyloženě o průšvih, jsou situace, 
které zkrátka nevymyslíte a stanou se vám osudnými. Může na vás 

spadnout strom, meteorit nebo nastoupíte na loď řízenou 
úplným mamlasem…

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock
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1. 

PÁD MOSTU 
JANOV, SRPEN 2018
Všichni víme, jak skvěle umí léto vykouzlit silné bouřky. 
Nebe nad Janovem mělo 14. srpna 2018 ocelovou barvu již 
od samotného rána. Těsně před polednem však začalo pršet 
tak dramaticky, že nebylo vidět na krok. Auta ještě více zpo-
malovala ve chvíli, kdy vjížděla na více než kilometr dlouhý 
most Ponte Morandi, který se klenul nad hustě osídlenou 
oblastí. Přesně v 11.33 Bůh zlomil hůl nad čtyřiceti třemi 
životy, které vyhasly ve chvíli, kdy se pětina mostu, včetně 
jedné z podpůrných věží, zhroutila k zemi. Mezi postiženými 
byl i český řidič kamionu Martin Kučera, který může přesně 
popsat, jak se cítí člověk, když ve vteřině ztratí pevnou půdu 
pod nohama a padá uvězněný ve svém voze čtyřicet pět 
metrů až na tvrdou zem. Otřesený, pomlácený a se zlome-
nými žebry přežil jen díky tomu, že byl připoutaný a nej-
modernější kamion měl zesílené sloupky kabiny. Štěstí měl 
i v tom, že převážel náklad papíru, který se ve chvíli pádu 
sesunul tak, že vůz dopadl na záď. Symbolem incidentu se 
ale stalo jiné nákladní vozidlo, a to modrozelené Volvo FM, 
které zůstalo stát přesně na okraji zející propasti. 
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Na světě je oficiálně 
uznaných sto deva-
desát států a dalších 
šestnáct, o jejichž svr-
chovanosti se disku-
tuje. V těch všech žije 

téměř osm miliard lidí. Jen přírodní 
katastrofy ale z domovů vyženou kaž-
doročně skoro čtrnáct milionů z nich. 
Povodně, cyklóny, požáry či země-
třesení udělají bezdomovce z tolika 
lidí, že by to stačilo na obyvatelstvo 

jednoho pěkného státu. Nejvíce riziko-
vé jsou země jižní a jihovýchodní Asie, 
Rusko a překvapivě také USA.
V minulých desetiletích byly zabi-
jákem číslo jedna infekční nemoci. 
To se změnilo s příchodem očko-
vání a antibiotik. Teď prim převzaly 
srdeční choroby a rakovina. A pak 
tu máme přírodní katastrofy, které 
nás také poměrně spolehlivě spro-
vodí ze světa. Mezi nimi jsou naštěstí 
takové, kterým můžeme alespoň 

trochu předcházet a při troše štěstí 
před nimi utéci. Meteorologové již 
dnes umí předvídat bouře. Přestože 
se vědci moc snaží najít způsob, jak 
s dostatečným časovým náskokem 
předpovědět třeba zemětřesení, daří 
se jim to jen s velmi krátkým předsti-
hem. I to je ale úspěch. No a pak jsou 
věci, u kterých je zřejmě záležitostí 
osudu, jestli nás potkají, nebo se nám 
vyhnou. Pojďme se podívat na přípa-
dy, nad kterými zůstává rozum stát.

2. 
SEKVOJE NA HLAVĚ 
KALIFORNIE, PROSINEC 2019
Štědrý den je bezpochyby pro mnoho lidí jedním z nej-
krásnějších v roce. Ne tak pro muže, který se před dvěma 
lety, přesně 24. prosince v odpoledních hodinách, 
procházel se svými dvěma přáteli v národním parku 
Muir Woods – ten je známý svými mohutnými stromy. 
Život osmadvacetiletého muže ukončila obrovská sekvo-
je s kmenem o průměru metr dvacet a výšce běžného 
paneláku, která mu znenadání spadla na hlavu. Další dva 
členové výpravy přežili jen zázrakem, i když žena skončila 
v nemocnici se zraněními. A přitom se partička nedopus-
tila ničeho špatného. Pochodovali po značených stezkách 
a pohybovali se zde v otvírací době. Za neštěstí mohla 
patrně rozmoklá půda v důsledku dešťů, které se severně 
od San Franciska objevovaly v předešlých dvou týdnech.
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3. 

PANDEMIE 
NEVIDITELNÉ NEBEZPEČÍ
Poslední tři roky ekonomové předpovídali, že se stane 
něco, co způsobí světový hospodářský propad. Dlouhodo-
bě jsme si žili nad poměry, a bylo jasné, že tento nepřiro-
zený jev musí skončit. Nikdo však nevěděl, z jaké strany 
ta facka přijde a jakou bude mít podobu, i když tipů bylo 
několik. Světovou pandemii však odhadoval jen málo-
kdo – tedy do doby, než přišel koronavirus, kvůli němuž 
můžeme očekávat nejhlubší recesi od velké hospodářské 
krize ve třicátých letech minulého století. První případ 
infekce covid-19 byl zaznamenaný v provincii Wu-chan 
v Číně. To ale v historii lidstva nebyla rozhodně první situa-
ce, kdy Čína nadělila světu pořádnou katastrofu.
V červenci 1968 se z Hongkongu rozšířila chřipka, která 
zabila milion lidí a v místě svého ohniska zredukovala 
populaci o patnáct procent. Jiný typ chřipky řádil v Asii 
už o deset let dříve a vyžádal si po celé planetě dokonce 
dvojnásobek obětí. Ovšem největší ničivou sílu v minu-
lém století předvedla chřipka jindy a jinde. Ve stejný rok, 
kdy se začala psát nová kapitola české státnosti a vznikla 

první republika, svět decimoval chřipkový virus s nevinným 
označením H1N1, který se na lidi přenesl z ptáků. Poprvé 
byl sice identifikován ve Spojených státech, říká se mu 
však španělská chřipka – a dost možná původně pocházel 
rovněž z Číny. Projevil se u vojenského personálu a během 
dvou let zabil nejméně padesát milionů lidí.
Z hodin dějepisu si možná pamatujete, že rok 1346 byl 
důležitý hned z několika důvodů. Zaprvé v bitvě u Kresčaku 
padl Jan Lucemburský, zadruhé se Karel IV. stal císařem. 
Do paměti si ale uložte ještě další událost, která doslova 
otřásla naší planetou. Svět poznal největšího zabijáka všech 
dob mezi nemocemi a dal mu přiléhavé jméno „černá 
smrt“. Šlo o epidemii moru, která opět přicestovala z Asie, 
zničila tři kontinenty a zmařila na dvě stě milionů životů. 
První zaznamenaný dýmějový mor, který zanechal na 
Zemi svou stopu, se ale odehrál daleko dříve, a to v letech 
541–542. Justiniánský mor postihl Byzantskou říši, zabil 
čtvrtinu obyvatel východního Středomoří a zničil město 
Konstantinopol.
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4.
NÁMOŘNÍ KATASTROFY
SRÁŽKA S BLBCEM
Když se řekne „lodní neštěstí“, každému se hned vybaví po-
topení Titaniku. Ano, rozhodně se jedná o nejslavnější lodní 
katastrofu, nikoli však nejsmrtelnější. Tou je torpédování 
lodi MV Wilhelm Gustloff Rudou armádou. Byla postavena 
jako výletní loď pro státní organizaci cestovního ruchu na-
cistického Německa a později sloužila jako plovoucí kasár-
na a nemocniční loď. V ledových vodách Baltského moře 
tu zahynulo šestkrát více lidí než na populárním Titaniku. 
Nejbizarnějším námořním neštěstím je ale událost, která se 
stala přesně o sto let později, než kdy Titanik klesal ke dnu. 
Šlo o největší italskou rekreační loď Costa Concordia.
Představte si, že si zaplatíte okružní plavbu po západním 
Středomoří na naprosto luxusní lodi se sedmnácti paluba-
mi, šesti restauracemi a třípodlažním divadlem, a vůbec 
vás nenapadne, že takovému kolosu velí úplný pablb, kon-
krétně kapitán Francesco Schettino. Ten zřejmě posádce 
plnil, co jí na očích viděl. Jak jinak si vysvětlit, že souhlasil 
s prosbou svého hlavního lodního mistra Antonella Tievo-
liho, který chtěl plout blíže k ostrovu Isola del Giglio, ze 
kterého pocházel, aby pozdravil místní obyvatele.
Kapitán navíc vypnul počítačový navigační systém, řídil 
popaměti, a to ještě napůl naslepo, protože si zapomněl 
brýle v kajutě. Výsledkem této frajeřiny bylo, že loď narazila 
na podvodní skálu, převrhla se a napůl potopila, což stálo 
život více než tří desítek cestujících. Kapitánův nejhorší 
hřích však ještě čekal na své entrée. Říká se, že potápějící 
se loď opouští kapitán vždy jako poslední. Pro všechny 
případy také mívá po ruce pistoli s jednou kulkou. To však 
neplatilo pro Schettina. Ten vzal nohy na ramena mezi 
prvními a utekl jako krysa. Na lodi tou dobou bylo ještě tři 
sta cestujících.

5. 

PÁD METEORITU 
SULEJMÁNIE, IRÁK, SRPEN 1888
„Jestli mi spadne květináč na hlavu, bude to zásah vyšší 
moci…“ Znáte toto úsloví? Po přečtení těchto řádek už 
podobné zamyšlení nikdy nebudete brát na lehkou váhu, 
protože smrt skutečně může přijít shora. Příčiny a okolnosti 
úmrtí na astronomické jevy se špatně zkoumají, ale způso-
bené škody se prokazují mnohem snadněji. Své o tom vědí 
obyvatelé nad Čeljabinskou oblastí, kde rázová vlna po do-
padu meteoritu rozbila okna v mnoha budovách a zranila 
přes tisíc osob. Jeden potvrzený případ smrti po dopadu 
meteoritu ale lidská historie přece jen zaznamenala. 
Skupinka tureckých vědců při prohledávání státních 
archivů našla dopisy napsané místními úřady v osmanské 
turečtině krátce poté, co na Zemi dopadl meteorit, kon-
krétně na kopec v dnešní irácké Sulejmánii, a to 22. srpna 
1888. Zpráva uvádí, že nárazem byl jeden muž zabit a dru-
hý ochromen. Incident byl dokonce oficiálně nahlášený 
Abudlu Hamidovi II., sultánovi Osmanské říše. Meteorit 
s poselstvím smrti však nebyl zdaleka jediným, který tou 
dobou spadl z nebe. Bylo jich hned několik během deseti 
minut, a lidé z nedalekého města viděli, jak se řítí v podobě 
ohnivé koule k zemi.
Pozdrav z nebe překvapil i Ann Hodgesovou, obyvatelku 
Alabamy ve Spojených státech v roce 1954, když spala 
na gauči v obývacím pokoji. Stropem jí prolétl čtyřkilový 
fragment meteoritu, způsobil jí ale naštěstí jen pořádnou 
modřinu. Podobně vyděsil vesmírný kámen o velikosti 
hrášku i čtrnáctiletého německého chlapce Gerrita Blanka, 
když ho cvrnkl do nosu – a také mu nic neudělal. To indo-
néský výrobce rakví Josua Hutagalung může nebesům za 
nezvaný dáreček leda poděkovat. I když mu zcela zdemo-
loval obydlí, udělal z něj boháče. Aby ne. Tenhle kus šutru 
starý čtyři a půl miliardy let měl totiž v přepočtu hodnotu 
přes čtyřicet milionů korun. ◾
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Mimo kontrolu II + III 
Každou středu po 22.00
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MLUVITI 
PRAVDU

KDE SE V NÁS BERE  
TOUHA LHÁT

Lež vyvolává emoce. Tento komunikační mechanismus používá 
každý z nás, a zároveň z něj máme velké obavy. Když leckdy 

zalžeme druhým, kde máme jistotu, že oni nám říkají pravdu? 
Na internetu narazíte na tucty návodů, jak zaručeně rozpoznat 

lháře – a prostřednictvím těchto znalostí se ubránit. Jenže co když 
je lež vlastně prospěšná, a pro společnost dokonce nezbytná?

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock
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LHANÍ JAKO NEMOC, NEBO 
VÝHODA?
Z hlediska darwinovského evolucioni-
smu je lež zásadním prvkem k získání 
výhod oproti jiným jedincům naše-
ho druhu. Už šestiměsíční kojenci 
se zvládají naučit, že pláč a smích 
dokáže upoutat pozornost dospě-
lého – a tedy se vyplatí tyto projevy 
používat. Lež dokáže už od raného 
věku zvyšovat šance na přežití i zís-
kání různých společenských výhod. 
V extrémním případě můžeme hovořit 
až o poruše známé jako pseudologia 
phantastica, někdy označované jako 
bájivá lhavost. V takových případech 
není hlavním motivem přímý zisk, ný-
brž právě pozornost, kterou by člověk 
podle svého mínění jiným způsobem 
nezískal. Patologické lhářství tak plyne 
z nedostatku sebevědomí a neustá-
lého pocitu, že skutečný život není 
dostatečně zajímavý.
Možná jste už také slyšeli pojem kon-
fabulace. Takto se označuje porucha 
paměti – nejedná se totiž o záměrné 
lhaní. Konfabulující lidé jsou přesvěd-
čeni, že hovoří pravdu, ve skutečnosti 

si však pouze domýšlejí mezery ve 
vzpomínkách. Takovéto vyplňování 
bílých míst může mít podobu lehce 
upravených detailů minulých událostí 
i zcela absurdních smyšlenek, z nichž 
se na pravdě nezakládá vůbec nic. 
Cílem není vytvoření lži, ale zakrytí 
nedostatečné paměti. S konfabula-
cemi se nejčastěji setkáte v případě 
organických poškození mozku, napří-
klad v důsledku alkoholismu.
Naopak u dětí se lhaní může projevo-
vat už krátce poté, co si začnou osvo-
jovat základy jazyka. To se může dít již 
během druhého roku života a roli hrají 
jak geneticky dané kognitivní schop-
nosti (tedy rychlost vývoje dítěte 
a jeho přemýšlení), tak i vlivy prostře-
dí (například když dítě vidí u svých 
rodičů, že lhaní je běžnou součástí 
komunikace). Slavní psychologové 
Jean Piaget a Lawrence Kohlberg na-
víc zahrnuli lhaní do stadií morálního 
vývoje. Pochopení konceptu lži totiž 
souvisí se snahou vyhnout se trestu, 
případně dosáhnout odměny, ačkoli 
nemusí být zasloužená. Izraelský 
lingvista Daniel Dor navíc zdůrazňuje 

fenomén lži jako extrémně přínosný 
pro rozvoj jazyka. Právě díky lžím je 
lidská schopnost komunikovat kom-
plexní a klade na nás vysoké nároky. 
To koresponduje s Piagetovými zjiš-
těními, že morální vývoj a schopnost 
lhát souvisí s pochopením jazykových 
vzorců dané společnosti. V závislosti 
na tom, jakým podnětům jsou malé 
děti vystaveny, se vyvíjí i jejich pojetí 
morálky, včetně vztahu ke lhaní. Právě 
z těchto drobných krůčků nakonec 
sestává hodnotový systém celé spo-
lečnosti.

KOOPERACE VERSUS NEROZUM
Evolučně jsme vyvinuti ke kooperaci 
stejně jako spousta jiných druhů. 
Třeba krysy nebo netopýři se dělí 
o získanou potravu s těmi jedinci, 
kteří jim v minulosti už pomohli. 
Formy vzájemné pomoci se liší dle 
druhů i podmínek, někdy se jedná 
o jednoznačně reciproční chování, 
jindy kooperace nabývá rozličnějších 
a dlouhodobějších forem. Navíc se 
nebavíme jen o savcích, ale zapo-
menout nesmíme třeba na hmyzí 

Potopení Lusitanie (1915) bylo využíváno 
v rámci válečné propagandy.

Invaze do Iráku 2003, jedna ze lží, které ovlivnily chod dějin. 
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zástupce v čele s mravenci a včelami. 
Nejsložitější formy kooperace však 
vyvinul samozřejmě lidský druh. Sdílet 
můžeme zdroje, informace, dokonce 
i emoce.
Právě kooperací se zabýval výzkum 
z roku 2013, jenž rozlišoval mezi pod-
váděním a lhaním. Podvádění defi-
noval jako získávání výhody na úkor 
cizího kooperativního jednání, ale lha-
ní je o něco komplexnější – může totiž 
sloužit k manipulaci druhého k tomu, 
aby s námi kooperoval (což by se 
mu jinak nechtělo). Zmíněná studie, 
jejímiž autory jsou Luke McNally a An-
drew L. Jackson, dospěla k závěrům, 
že více klamu a lži nalezneme u těch 
živočišných druhů, které spolu také 
více kooperují. Kde je spolupráce, tam 
jsou i lži. Dlouhodobá spolupráce totiž 
vyžaduje potlačení vlastního krátko-
dobého zájmu, což si nedokáže každý 
jedinec uvědomit.
Typickým příkladem lidské kooperace 
je vězňovo dilema, bohužel neodmys-
litelně spojené i s podváděním. Tento 
klíčový koncept z ranku teorie her se 
objevil počátkem 50. let minulého 

století a ukázal, že ačkoli si jsou dva 
zcela racionální jedinci vědomi výhod 
kooperace, nemusejí se v souladu s ní 
chovat. Vězňovo dilema předpokládá 
rozumné sobectví obou stran, tedy 
zaměření na svůj vlastní prospěch 
zcela dle evolučních zásad. Tato 
hra existuje v mnoha variacích, ale 
ta základní nám představuje dvojici 
dopadených zločinců, kteří stojí před 
rozhodnutím: každý ze dvou kriminál-
níků může udat svého spolupachate-
le, čímž sám sebe osvobodí. Pokud 
se však udají oba navzájem, dostanou 
vyšší trest, než kdyby drželi jazyk za 
zuby. Zábavný model tak představuje 
paradox: pro každého jednotlivce 
je výhodnější zachovat se sobecky 
a nespolupracovat. Jenže pokud se 
takto rozhodnou oba, výsledek pro ně 
bude mnohem horší nežli dobrovolná 
kooperace.
Jestliže víme, že nás druhá strana 
minule podvedla, pravděpodobně jí 
příště nebudeme věřit. Proto se ve 
standardních společenských situacích 
udržujeme v šachu a dáváme před-
nost kooperaci před sobectvím a lží. 

V opačném případě nám podvedený 
může uškodit, ať už napřímo nebo 
zhoršením naší reputace u ostatních 
lidí. Zdálo by se proto rozumné, 
abychom na jakékoli pletichaření re-
zignovali a raději vždy dávali přednost 
upřímnosti…
V ideálním světě – jistě. V tom skuteč-
ném však do hry vstupuje celá řada 
proměnných, jež čtení situace kom-
plikují. Vzpomeňte třeba na okolnosti 
studené války, kdy obě znepřátelené 
mocnosti nebyly daleko od odpálení 
jaderných hlavic, či klimatickou krizi, 
při níž si většina států uvědomuje dů-
ležitost environmentálně zodpověd-
ného chování, ale málokdo je ochoten 
vydat nemalé sumy peněz na uhlíko-
vou neutralitu a další klíčové cíle. Ne-
mluvě o každodenním konkurenčním 
boji, při němž by pro soupeřící značky 
bylo výhodné moci se spolehnout na 
ostatní výrobce a společně udržet 
cenu produktu na všestranně přija-
telné úrovni. Jenže naše nenasytnost 
a přirozená nedůvěra nám zabraňují 
přistupovat k různým sférám života 
takto rozumně.

Vylodění spojenců v Normandii provázela také řada účelových manipulací.
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LHÁŘ DALEKO NEDOJDE?
Podívejme se ale i na skutečně prak-
tickou stránku věci – jak lháře poznat? 
Všelijakých zaručených manuálů je na 
internetu spousta. Bývalí kriminální 
vyšetřovatelé se za každou cenu snaží 
své dlouhodobě budované know-how 
zpeněžit, jenže seriózní psychologické 
výzkumy přicházejí se smutnou odpo-
vědí: neexistuje jednoznačný indikátor 
toho, že nám někdo lže. Zato existují 
hned dva druhy protichůdných zkres-
lení – většina lidí má tendenci druhým 
věřit. Oproti tomu některé skupiny 
(typicky právě zmínění vyšetřovatelé) 
mají sklon vyhledávat lež všude kolem 
sebe. Každopádně však jedni ani druzí 
nejsou příliš dobří v akurátním posu-
zování možných lží.
Schopnost poznat lež se samozřejmě 
výrazně zvyšuje v případě rodin-
ných příslušníků či dalších blízkých 
osob, u nichž si podivného chování 
všimneme spíše. Větší úspěšnost také 
vykazuje rozkrývání verbálních ne-
srovnalostí nežli spoléhání se na řeč 
těla. Fyzické rozpoložení nebývá příliš 

průkazné, zato logické rozpory v sa-
motném projevu lze nalézt o poznání 
snáze. Lhaní je mentálně náročnější 
aktivitou a spotřebovává více energie 
ze strany mluvčího. Vynakládá totiž 
značné úsilí nejen na to, aby záměr-
ně říkal něco jiného nežli přirozenou 
pravdu, nýbrž i na co nejnormálnější 
vzezření. Pokud tedy nemáte naproti 
sobě profesionálního lháře, často se 
pravdy doberete jen za pomoci dosta-
tečného množství otevřených otázek, 
tlačících podvodníka k chybám a za-
motávání se do vlastních pavučin.
Důležitým prvkem lhaní je i sebeklam, 
tedy schopnost přesvědčit sebe sama 
o tom, že říkáme pravdu. Pro málo-
koho z nás je totiž přípustné nahlížet 
na sebe jako na padoucha. Raději se 
považujeme za toho, kdo umí využít 
situace: je chytrý a mazaný, tak proč 
toho nevyužít? Vždyť ostatní mají 
tutéž možnost, a když jí nevyužívají, je 
to přece jejich chyba! Právě podobné 
sebeklamy a nekonečná schopnost 
vidět se v lepším světle činí lhaní tak 
častým a pro naši psychiku smířlivým. 

Což ještě umocňují fenomény proso-
ciálních (lidově „milosrdných“) lží, jež 
celý přístup ke lhaní navíc zamotávají 
a zabraňují černobílému vidění světa. 
Mluvit pravdu totiž nemusí být vždy 
jen dobré – a naopak.
V textu jsme se zabývali lhaním 
především na úrovni jednotlivce, to 
je však jen počátek mnohem větších 
problémů. Válečná či politická propa-
ganda, globální ekonomické podvody 
či zahrávání si se zdravím veřejnosti 
v zájmu vyšších zisků – to všechno 
jsou lži dohnané do celosvětových 
měřítek. Před tímto fenoménem nejde 
uniknout. Ať už vám zalže dítě o roz-
bitém talířku nebo sledujete absurdní 
výmluvy politických špiček – lhaní je 
s lidskou společností neodmyslitelně 
spojeno a nese s sebou i určitá pozi-
tiva. Na odvěkou pravdu o tom, že lež 
má krátké nohy, bychom však neměli 
zapomínat. ◾

Detektor lži, polygraf. Vychází z předpokladu, že vědomá lež vyvolá stresovou situaci, která se projeví měřitelnou změnou sledovaných údajů.

VÁLEČNÁ PROPAGANDA, GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ 
PODVODY ČI ZAHRÁVÁNÍ SI SE ZDRAVÍM 

VEŘEJNOSTI – TO VŠECHNO JSOU LŽI DOHNANÉ 
DO CELOSVĚTOVÝCH MĚŘÍTEK.

Největší lži historie
Každé úterý ve 20.00 
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EKONOMICKÉ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU I POVRCHŮ 24 HODIN DENNĚ ZA PŘÍTOMNOSTI LIDÍ.
ZÁRUKA 2 ROKY NA PHI (ČISTICÍ) JEDNOTKU A 5 LET NA VENTILÁTOR. 
VELMI ÚSPORNÝ A BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ, SNADNÁ INSTALACE.
NEJMENŠÍ JEDNOTKA ZLIKVIDUJE VÍCE NEŽ 97 % VZDUŠNÝCH 
BAKTERIÍ A VIRŮ NA PLOŠE AŽ 72 m² / 271 m³.
GARANCE 120 DNÍ VRÁCENÍ PENĚZ.

LIKVIDUJE

CHOROBOPLODNÝCH
ZÁRODKŮ, 

BAKTERIÍ A VIRŮ
(VČETNĚ KORONAVIRU)

99,9 %

Chcete-li více informací, kontaktujte nás na: info@airius.cz | Tel.: +420 602 312 175 | www.airius.cz

SPOLEHLIVÉ A ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
OCHRÁNÍ VÁS NEJEN PŘED ŠÍŘENÍM KORONAVIRU 

BEZPEČNÝ VZDUCH

PHI ČLÁNEK 
AIRIUS PureAir 

NIČÍ PLÍSNĚ, BAKTERIE 
A VIRY VČETNĚ COVIDU-19

NEPRODUKUJE OZÓN

NEPŘETRŽITÉ ČIŠTĚNÍ  

VZDUCHU I POVRCHŮ

BEZPEČNÝ VZDUCHkeeping you safe

®

BEZPEČNÝ 
VZDUCH

www.airius.cz
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 NÁVŠTĚVA U UFOLOGA
V současném von Dänikenově 
bydlišti, v Beatenbergu, vznikla jeho 
životopisná stezka. Začíná u dolní 
stanice Niederhornbahn a vede po 
parkovišti Wydi ve Spirenwaldu po 
lehké, tři a půl kilometru dlouhé cestě. 
Trasa poskytuje mnoho informací 
o spisovatelově životě, a zároveň 
ukazuje nádherné, panoramatické 
výhledy na hory oblasti Berner 
Oberland.
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V současnosti snad žádný jiný spisovatel nevyvolává tolik kontroverzí, 
názorových střetů, obdivu či posměchu jako Erich von Däniken. Miliony lidí 

jeho knihy a přednášky o mimozemšťanech doslova hltají, jiní ho označují za 
lháře a demagoga, který si z „oblbování“ lidí udělal dobrý obchod.

ČLOVĚK A SVĚT

ZATRACOVANÝ 
I UZNÁVANÝ  
ERICH VON 
DÄNIKEN   

Text: Pavla Apostolaki — Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock
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„Před tisíci lety, kdy naši předkové žili 
v době kamenné, sem dorazily mi-
mozemské lodě. Lidé nebyli schopni 
pochopit, co se děje, a tak věřili, že 
to jsou bohové. Mimozemšťané slíbili 
našim předkům, že se jednoho dne 
vrátí.“ To napsal von Däniken ve své 
první knížce Vzpomínky na budouc-
nost, která v roce 1968 odstartovala 
úplnou mánii. Přitom syn švýcarského 
továrníka na konfekci měl našlápnuto 
na slibnou kariéru hoteliéra. Rodiče 
ho vychovali v římskokatolické víře 
a poslali ho na mezinárodní katolic-
kou školu Saint-Michel ve Fribourgu. 
Mladý rebel však během studia odmítl 
církevní výklady Bible a projevil zájem 
o archeologii, astronomii, biologii, 
filozofii, historii a létající talíře. V de-
vatenácti dostal čtyřměsíční podmí-
něný trest za krádež. Opustil školu, 

a než přesídlil do Egypta, nějaký čas 
získával zkušenosti u švýcarského 
hoteliéra. V zemi pyramid se zapojil 
do obchodu s klenoty, a když se vrátil 
do své domoviny, soud ho odsoudil 
na devět měsíců za podvod a zprone-
věru. Po svém propuštění se von Däni-
ken stal manažerem hotelu Rosen-
hügel v Davosu. Přes den spravoval 
zařízení, po nocích psal svoji prvotinu, 
a do toho ještě podnikl spoustu cest 
na záhadná místa planety, aby pod-
pořil svoje teze. Financování výprav 
ovšem nebylo levnou záležitostí (pa-
desátkrát prý objel zeměkouli) a von 
Däniken spadl do dluhů. V listopadu 
1968 byl zatčen za podvod, když zfal-
šoval záznamy o hotelu a úvěrových 
referencích, aby si mohl vzít půjčku. 
O dva roky později soud v Churu 
odsoudil von Dänikena za opakované 

a trvalé zpronevěry, podvody a padě-
lání na tři a půl roku vězení a k pokutě 
tři tisíce švýcarských franků. Soud 
kantonu Graubünden prohlásil, že von 
Däniken žil v letech 1957 až 1968 jako 
provozovatel hotelu ve stylu „play-
boye“ a udělal dluh přes sto třicet 
tisíc dolarů. Peníze získal zkreslením 
své finanční situace a falšováním 
hotelových knih, aby vypadaly sol-
ventně. Soudní psychiatr, jenž dělal 
posudek obviněného, při přelíčení 
uvedl, že von Däniken je lhářem, ne-
vyrovnaným, kriminálním psychopa-
tem s hysterickým charakterem, který 
je však plně odpovědný za své činy. 
Von Däniken šel sedět, ale za katrem 
se na něj usmálo štěstí. Během soudu 
mu totiž vyšla první kniha a její prodej 
umožnil podvodníkovi splatit své 
dluhy a opustit hoteliérství.

ERICH ANTON PAUL VON DÄNIKEN
Spisovatel, ufolog, autor sci-fi, mytolog a fotograf se narodil 14. dubna 1935 
ve švýcarském Zofingenu. Celý svůj život i tvorbu zasvětil myšlence, že Zemi 
v dávné minulosti navštívili mimozemšťané, zanechali zde řadu stop a výrazně 
ovlivnili naši civilizaci. Jeho knihy s celkovým nákladem kolem šedesáti milionů 
byly přeloženy do třiceti jazyků. Podle nich vznikly také filmy a televizní seriály.
Von Dänikenovými díly se například inspirovaly snímky Blízká setkání 
třetího druhu nebo Stargate. Jak přiznal režisér Ridley Scott, jeho film 
Prometheus souvisí s některými von Dänikenovými myšlenkami týkajícími 
se rané lidské civilizace. Vlastní von Dänikenův seriál dokumentů, který pod 
názvem Mimozemšťané – vrátí se? vysílala v roce 1996 televize RTL, dosáhl 
s průměrným počtem 4,9 milionů diváků jedné z nejvyšších sledovaností po 
dvaadvacáté hodině.

CIVILIZACE
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VĚDCI VERSUS LAICI
Prvotina Vzpomínky na budoucnost se 
vyšplhala do žebříčků celosvětových 
bestsellerů velmi rychle. Stejně tak 
další knihy – Bohové z vesmíru (tu na-
psal ve vězení), Zpět ke hvězdám nebo 
například Setba z vesmíru. Tím von 
Däniken rozpoutal celosvětový zájem 
fanoušků a neustálé pobouření od-
borné veřejnosti. Ta mu vyčítá častou 
manipulaci s fakty, podvrhy a výmys-
ly. Přestože seriózní vědci několikrát 
nachytali von Dänikena při lži, své 
argumenty se jim stejně dobře propa-
govat nepovedlo. Švýcar je zkrátka mi-
strem popularizace, což je velmi dobře 
vidět u jeho laického publika. Čtenáře 
oslovuje podmanivým způsobem 
prostřednictvím krátkých, informacemi 
nabitých textů s obrázky. Jeho příznivci 
ho zkrátka „žerou“, i když von Däniken 

dosud nepředložil žádný objektivní dů-
kaz pro své teorie. Ostatně, jak se sám 
vyjádřil, jediné, o co mu vždycky šlo, 
bylo donutit lidi k přemýšlení. Myšlenky 
v jeho knihách jsou hypotézami, které 
nikomu nevnucuje.

ZÁBAVA S MIMOZEMŠŤANY
Von Däniken se však kromě psaní 
knížek a pořádání přednášek pustil 
také do další aktivity. V roce 2003 
ve švýcarském Interlakenu otevřel 
Mystery Park, virtuální expozici zasvě-
cenou záhadným místům planety. Na 
bývalém vojenském letišti tak vznikl 
obrovský skleněný tunel, z něhož 
vedly odbočky do sedmi tematických 
pavilonů (Vimana, Orient, Mayové, 
MegaStones, Setkání, Nazca a Vesmír-
ná výzva). V zábavním parku chtěl von 
Däniken představit své interpretace 

nevyřešených záhad souvisejících 
s mimozemšťany. Jenže za tři roky 
došlo z finančních důvodů a kvůli ma-
lému zájmu turistů k uzavření středis-
ka. Švýcaři se totiž nikdy o dílo svého 
krajana příliš nezajímali, a pokud do 
Mystery Parku zavítali, jedna návštěva 
jim stačila. V roce 2009 převzal kom-
plex nový majitel a přejmenoval jej na 
Jungfrau Park. Dnes Erich von Däniken 
žije ve Švýcarsku v malé horské vesnici 
Beatenberg se svojí ženou Elisabeth 
Skaja, se kterou se oženil před pěta- 
třiceti lety. Má dceru Cornelii a dvě 
vnoučata. Rád vaří, miluje vína z okolí 
Bordeaux a ve svých pětaosmdesáti 
letech je stále plný energie. Dál hledá 
důkazy pro své teorie, cestuje, píše 
a přednáší. ◾

Stopy po návštěvě 
mimozemských civilizací hledal 
Däniken na mnoha místech 
planety – v Egyptě, Peru či  
v africkém Mali.

DÄNIKEN ROZPOUTAL CELOSVĚTOVÝ 
ZÁJEM FANOUŠKŮ A NEUSTÁLÉ POBOUŘENÍ 

ODBORNÉ VEŘEJNOSTI. TA MU VYČÍTÁ 
ČASTOU MANIPULACI S FAKTY.

ČLOVĚK A SVĚT

Vetřelci dávnověku XII
Každý pátek po 22.00
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Téma emancipace je dlouhodobě velmi diskutované. Jestli ale 
existuje jedna věc, která ženám opravdu změnila život k lepšímu, 

pak to není ani volební právo, ani možnost řídit auto. Jsou to 
antikoncepce, prachobyčejné menstruační vložky a vůbec 
všechny vymoženosti, které souvisí s tímto každoměsíčním 

nepříjemným obdobím.

MÝTY 
OPŘEDENÁ 
PERIODA

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock
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Milé dámy, máte obrovské štěstí, že žijete 
ve věku vložek a tamponů, protože být 
třeba jen o sto let mladší, proklínáte oněch 
sedm citlivých dní do morku kostí. Až zjis-
títe, jak se ubírala historie tohoto neoce-
nitelného vynálezu, nebudete si ani chtít 

představit, jak se asi žilo ženám v bídném středověku. Celá 
věc totiž byla těžká nejen z pohledu samotného provozního 
řešení, ale také kvůli všeobecnému přístupu a povědomí 
o menstruaci. Názor, že je žena během svých dnů nečistá, 
nebyl zdaleka jen přesvědčením Židů, kteří ho mimocho-
dem sdílí dodnes, ale postojem celé společnosti. Víra 
v nehygieničnost menstruace panovala od antiky téměř do 
počátku minulého století. Staří Egypťané sice uměli báječ-
ně mumifikovat a staří Řekové vyléčit kdeco, ale povědomí 
o ovulaci neměli žádné. Mysleli si, že ženy musí krvácet, aby 
ochladily svou emocionální hysterickou povahu. A v tem-
ném středověku se zase o menstruačních křečích hovořilo 
jako o připomínce prvotního hříchu Evy. Proti silné men-
struaci ženy nosily kolem pasu uvázaný váček s popelem ze 
spálených ropuch, který měl zmírnit bolesti.

BIZARNÍ MÝTY ŽIJÍ DODNES
Stovky a stovky let přežívaly mýty, že menstruující ženy 
jsou spojené s magií a čarodějnictvím. V průběhu historie 
se o menstruační krvi mluvilo jako o kletbě, ale také jako 
o léku. Tvrdilo se třeba, že ženy, které mají zrovna své 
dny, dokážou zastavit krupobití a pouhým pohledem tupit 

zbraně. To ve starověkém Egyptě celou věc viděli úplně 
jinou optikou. Menstruační krev používali jako kosmetický 
fixační prostředek na ochablá prsa a stehna. Dnes nad 
podobnými výmysly pobaveně kroutíme hlavou, ale pozor, 
pořád jsou na světě místa, která mohou být pro menstruu-
jící ženy nebezpečná.
Tak například někteří lidé v Indii si myslí, že ženy, které 
zrovna prožívají svoji periodu, mohou za neplodnost krav. 
Ve východní Africe vám zase mohou na hlavu hodit vinu za 
sucha, která způsobují špatnou úrodu. Magická síla zřejmě 
na svém lesku nic neztrácí ani v průběhu staletí. Jak jinak 
si vysvětlit, že jedna indonéská služebná v Hongkongu 
přidala onu krev do jídla svého šéfa, aby zlepšila jejich pra-
covní vztahy, což se jí stejně nepovedlo. A teď si podržte 
klobouky, přesuneme se trochu více na západ do moderní 
velmoci číslo jedna, kde na vás čeká možná největší pře-
kvapení. V americké televizi se o menstruaci nikdy veřejně 
nemluvilo až do roku 1985.

ŽIVOT S PERIODOU
Zatímco výjevy ze sexuálních orgií se dostaly do všech 
uměleckých sfér a tesaly se i do kamene, o menstruaci se 
zarytě mlčelo, takže o ní existuje jen málo dokumentace. 
Ví se ale, že ženy zažívaly mnohem lehčí cyklus, a to hned 
ze dvou důvodů. Do karet jim hrála podvýživa a skuteč-
nost, že menopauza přicházela již kolem čtyřicátého roku 
věku, zatímco dnes je to kolem kulaté padesátky. A proto-
že o vložkách nebo tamponech si ženy mohly jen nechat 

NĚKTEŘÍ LIDÉ V INDII SI MYSLÍ, ŽE ŽENY, 
KTERÉ ZROVNA PROŽÍVAJÍ SVOJI PERIODU, 

MOHOU ZA NEPLODNOST KRAV. VE 
VÝCHODNÍ AFRICE VÁM ZASE MOHOU NA 

HLAVU HODIT VINU ZA SUCHA.

Ženy do velké míry osvobodila možnost mít menstruaci pod kontrolou.V americké TV se o menstruaci až do roku 1985 veřejně nemluvilo. 



www.prima-zoom.cz 55ČLOVĚK A SVĚT

zdát, vyřazoval je cyklus ze společnosti. Co svět světem je, 
snažily se ženy najít praktického pomocníka pro své dny 
a byly opravdu vynalézavé. Starověké Egypťanky si vyrábě-
ly tampony pomocí měkkého papyru, a to už v roce 1550 
před naším letopočtem. Podobnou papírovou variantu 
používaly i ženy v Japonsku, přičemž jejich denní spotřeba 
čítala minimálně dvanáct kousků. Řekyně oproti tomu vy-
vinuly jinou metodu. Vzaly dřevěné špalíky, které omotaly 
cupaninou, a ty si pak následně zavedly do pochvy. Říman-
ky volily poněkud měkčí variantu z vlny.

JAK POCHYTAT KREV
Od středověku až do konce devatenáctého století měly 
ženy na vybranou ze dvou možností. Buď místo vložek po-
užívaly nastříhané hadry, které praly a sušily, aby se mohly 
opět použít, nebo neměly nic a prostě krvácely do šatů. 
To, že ženy krvácí do oblečení, které nosí nevyměněné po 
dobu čtyř až osmi dnů, se naštěstí začalo ve viktoriánské 
době považovat za nechutné a nezdravé. Mezi lékaři rychle 
vzrůstala obava ze vzniku infekce z nehygienických podmí-
nek. Proto světlo světa spatřil sanitární pás Hoosier, který 
se připevňoval kolem pasu a mezi nohama byl prostor na 
vložky. Některé byly jednorázové a jiné omyvatelné. Jako 
materiál se používala bavlna, buničina či vlna.
Jedním z prvních produktů zaměřených na menstruační 
hygienu byl takzvaný Listerův ručník, který se kvůli ob-
rovskému společenskému stigmatu musel přejmenovat 

na Nupak, aby méně připomínal svůj účel. Bohužel ho 
kupovalo jen málo žen, protože reklama na něj byla slabá. 
Komunikovat takové téma se považovalo za nemorální. Za 
vynálezem první absorpční vložky paradoxně stojí muži, re-
spektive potřeba pomoci raněným vojákům v první světové 
válce. Několik francouzských zdravotních sester si všimlo, 
že celulóza saje krev daleko lépe než jiné materiály, čehož 
využila společnost Kimberly-Clark a začala vyrábět jedno-
rázovou hygienickou vložku Kotex.

NEJLEPŠÍ JE ZAŠPUNTOVAT
Píše se rok 1936 a televize BBC One začíná se svým pravi-
delným vysíláním, u nás probíhá sedmý sjezd KSČ a lidé se 
na svět mohou začít dívat skrz polarizační brýle. A ani ženy 
v tomto roce nepřišly zkrátka. Společnost Tampax začíná 
oficiálně vyrábět první tampony s aplikátorem, které o pět 
let dříve vynalezl americký lékař Earle Cleveland Haas. 
Jako první po tamponech skočily Evropanky, protože sex 
a nahota nebyly na starém kontinentu tak tabuizované 
jako ve Spojených státech. Za Velkou louží se začaly hojně 
používat až o zhruba třicet let později. Není se ani čemu 
divit, když dokonce i američtí lékaři doporučovali ženám 
vyhýbat se jim, aby si nezpůsobily infekci, podráždění 
anebo aby, nedej bože, nedošlo k masturbaci a erotickým 
představám. ◾

Ekologické vložky, které tolik nezatěžují životní prostředí jako jednorázové.Mikve, židovská lázeň k rituálnímu očištění osob

OD STŘEDOVĚKU AŽ DO KONCE 
DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ MĚLY ŽENY 

NA VYBRANOU ZE DVOU MOŽNOSTÍ. BUĎ 
MÍSTO VLOŽEK POUŽÍVALY NASTŘÍHANÉ 

HADRY, NEBO PROSTĚ KRVÁCELY DO ŠATŮ.  
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Nestačí jen správná bojová strategie, početné mužstvo a mohutná výzbroj. V každé 
válce je důležité protivníka vystrašit ještě před zmáčknutím spouště, a zároveň 
si získat podporu vlastních občanů. Válka ve Vietnamu je příkladem toho, jaké 

možnosti začala mít válečná propaganda v době informačního věku.

PO STOPÁCH HISTORIE

PRVNÍ 
TELEVIZNÍ 

VÁLKA
JAK PROPAGANDA AMERIČANŮM (NE)

VYHRÁLA VÁLKU VE VIETNAMU

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Shutterstock a Wikimedia Commons
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Říká se o ní, že to byla první televizní válka 
nebo také válka z obýváku. Reportéři přes 
den natočili materiál z vietnamského bojiště, 
aby ho odpoledne poslali na zpracování do 
Japonska a odtud ho signálem přenesli do 
večerního vysílání ve Spojených státech. 

Diváci u obrazovek poprvé v historii získali pocit, že jsou se 
svými vojáky na místě a na válečný konflikt si díky televiz-
nímu zpravodajství můžou udělat vlastní názor. Speciální 
armádní týmy přitom dohlížely na to, aby takový názor pod-
poroval Spojené státy – informace se snažily ovlivnit nejen 
v televizním vysílání, ale také ve všech dalších komunikač-
ních kanálech v USA i ve Vietnamu. Ze začátku války se jim 
to dařilo, ale v průběhu let s nárůstem mrtvých a zničených 
životů se situace změnila. 

O VÁLCE JEN V DOBRÉM
„Dejte si pozor, komouši, špióni, zrádci a agenti,“ hlásil 
Kapitán Amerika v oblíbeném komiksu. Pro Američany po 
druhé světové válce byl komunismus největší hrozbou, kte-
rý chtěl zničit jejich způsob života. Slyšeli o tom ve škole, 
od politiků, v rozhlase i ve filmech. Strašidlo komunismu 

propagandisté využili i při vstupu do vietnamské války. 
Tvrdili, že toto nebezpečí je lepší zastavit přímo v Jižní 
Asii, než aby se lavina levičáctví převalila do sousedních 
zemí – a nakonec zavalila i USA.
Spojené státy jsou v propagandě mistry a s nadsázkou se 
dá říct, že nový svět díky propagandě vznikl. Propaganda 
hrála významnou roli při stmelování nesourodé skupiny 
obyvatel z celého světa, kteří se vydali za oceán, aby na-
stavila společné hodnoty a cíle, a tím vybudovala americký 
národ. Řízená komunikace přilákala později na západ konti-
nentu tisíce dobrodruhů během zlaté horečky. 
Další zástupy Evropanů vyslyšely zprávy o rozlehlých úrod-
ných pozemcích ve vnitrozemí, kde se chystala výstavba 
železničního spojení, a připojily se k americkému snu. To 
všechno, doplněno propagandou během první a druhé 
světové války, se hodilo i během války ve Vietnamu, ke 
které se Spojené státy přidaly v roce 1964. 
Tehdejší prezident Lyndon B. Johnson nařídil, aby kampaň 
na podporu vietnamské války byla optimistická. Mluvilo se 
o dobrých amerických chlapcích, hrdinech, kteří potírají 
rudou agresi a zachraňují svobodu a demokracii. V ame-
rických štábech se každý týden scházeli zástupci armády, 

PREZIDENT LYNDON B. JOHNSON NAŘÍDIL, ABY 
KAMPAŇ NA PODPORU VIETNAMSKÉ VÁLKY BYLA 

OPTIMISTICKÁ. MLUVILO SE O DOBRÝCH AMERICKÝCH 
CHLAPCÍCH, HRDINECH, KTEŘÍ POTÍRAJÍ RUDOU AGRESI 

A ZACHRAŇUJÍ SVOBODU A DEMOKRACII.
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tajných služeb, politiky a showbyznysu, aby vybrali vhodná 
témata a doručili je spřáteleným redakcím a umělcům. Vý-
sledek jejich práce přežívá dodnes – propagandistický film 
Johna Wayna Zelené barety je tím nejlepším důkazem. 

VRAŤ SE JAKO HOLUBICE
Přesvědčit Američany o správnosti vietnamské války 
bylo v prvních letech jednoduché, propaganda se mohla 
soustředit na práci ve Vietnamu – podpořit vlastní vojáky, 
ovlivnit morálku soupeře a psychicky ho zlomit, získat 
přízeň obyčejných Vietnamců.
Propagandu měla na starost kancelář The Joint US Public 
Affairs se sídlem v Saigonu. V době největší aktivity pro ni 
pracovala tisícovka lidí (většina z nich byli Vietnamci, kteří 
znali mentalitu a potřeby svých spoluobčanů), kteří řídili 
veškerou komunikaci o válce jak ve Vietnamu, tak i pro 
celý svět. Kancelář zároveň fungovala jako hlavní štáb pro 
novináře, kterým každý den čtvrt hodiny před pátou předá-
vala aktuální informace na tiskové konferenci. 
Jedním z nejdůležitějších propagandistických nástrojů bylo 
shazování letáků z vrtulníků a letadel na území nepříte-
le. Armádní historici mluví o několika miliardách kusů. 

Nejvýraznější byla kampaň Chieu Hoi, která měla členy 
nepřátelského Viet Congu přesvědčit, že se můžou bez 
obav vzdát americké armádě a spolupracovat s jihoviet-
namskými silami proti komunistům: symbolem kampaně 
byla holubice, která se vrací do vlastního hnízda. Její volání 
během války vyslyšelo až sto tisíc vojáků a dalších dobro-
volníků. 
USA na válečném území distribuovaly také kalendáře, oma-
lovánky a pohádkové knížky, ve kterých byli američtí vojáci 
vylíčeni jako sympatičtí chlapci, kteří jsou Vietnamcům 
připraveni vždy pomoci. A co slibovali, to také dělali. 

LÉČÍ DR. AMERIKA
O programu MEDCAP se mluví jako o nejlepší akci válečné 
propagandy. Šlo o to, že počet vietnamských lékařů byl 
omezený, jejich kapacity si vyžádali vojáci a zranění, a na 
běžné nemoci se nedostávalo. Toho využili Američané, 
když do vesnic a měst vysílali vlastní mediky, kteří zdarma 
pomáhali tam, kde bylo potřeba. A jejich práci využili kro-
mě propagandy i vojenští stratégové.
Ve vietnamských novinách se pravidelně objevovaly 
fotografie amerických lékařů, jak pomáhají malým dětem, 

PROPAGANDU MĚLA NA STAROST KANCELÁŘ THE 
JOINT US PUBLIC AFFAIRS SE SÍDLEM V SAIGONU. 

V DOBĚ NEJVĚTŠÍ AKTIVITY PRO NI PRACOVALA 
TISÍCOVKA LIDÍ, KTEŘÍ ŘÍDILI VEŠKEROU KOMUNIKACI 

O VÁLCE JAK VE VIETNAMU, TAK I PRO CELÝ SVĚT.



60 CIVILIZACE

lékaři ve vesnicích pracovali se zdravotnickým materiá-
lem, který byl viditelně označený zemí původu a doplněný 
o varování před Viet Congem. Vděční pacienti pak Ameri-
čanům prozrazovali, kde mají nepřátelské jednotky ukryté 
zbraně anebo kde se nacházejí jejich příslušníci, což byly 
pro plánované operace informace k nezaplacení. 

KARTA, KTERÁ DĚSÍ
Američané proti Viet Congu používali také přirozený strach 
vojáků smíchaný s okultismem. Na vrtulníky a bojové vozy 
instalovali ampliony, kterými pouštěli nahrávky divokých 
zvířat a hladových tygrů nebo zvuky domnělého ducha 
zbloudilého bojovníka, který marně hledá v džungli klid. 
Opravdový strach ale naháněla obyčejná karta, pikové 
eso. Karta symbolizuje smrt, třináctý list barvy, který 
znamená konec jedné série a začátek nové – nebo může 
být symbolem rýče jako nástroje kopání hrobu. Pikové eso 
používali vojáci v obou světových válkách a po mrtvolách 
členů nepřátelských gangů je rozhazovali mafiáni ve 30. 
letech v USA. A stala se varováním i pro vietnamské vojáky. 
Podle vzpomínek stačilo, aby pro vyčištění zóny rozházeli 

z vrtulníků balíčky pikových es a měli cestu volnou. Před 
bojovou akcí si karty strčili za helmy, a když přestřelku 
přežili, svým vietnamským obětem je vložili do úst – a tím 
další nepřátele spolehlivě vystrašili.

SLYŠTE, SLYŠTE
Nákladnějším nástrojem propagandy bylo rozhlasové 
vysílání. The Joint US Public Affairs Office provozovala 
nebo měla vliv na čtyři vietnamské stanice, které obyva-
telům přibližovaly USA jako zemi neomezených možností 
prostřednictvím slova a soulové a rockové hudby: západní 
styl představovaly hity Marvina Gaye nebo Arethy Franklin 
stejně intenzivně jako The Rolling Stones a The Animals. 
Tato hudba, doplněná o The Doors nebo Jimiho Hend-
rixe, hrála také vojákům v táborech (jak známe z filmu 
Dobré ráno, Vietname), i když jejich interpreti nepatřili 
k fanouškům bojů v Asii. Výjimkou je dnes už zapomenutá 
píseň The Ballad of the Green Berets od seržanta Barryho 
Sadlera, který ve Vietnamu sloužil jako lékař. Píseň vzdává 
hold armádní elitě, speciálním jednotkám přezdívaným Ze-
lené barety, a je náležitě patetická. Trefila se do své doby 

Před akcí si američtí vojáci strkali za helmu pikové eso, kartu symbolizující smrt.
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Protestující proti vietnamské válce v USA Pro armádu pracovala řada umělců, kteří válku ve Vietnamu zpracovávali.

a vkusu posluchačů, a to překvapivě tak silně, že se v roce 
1966 držela pět týdnů na špičce žebříčku Billboard. A sym-
patický Sadler byl pro válečnou propagandu skvělým trum-
fem, který našel odezvu v USA i mezi americkými vojáky ve 
Vietnamu. K němu se pravidelně přidávaly desítky dalších 
umělců, které svým vojákům posílala k povzbuzení morálky 
organizace USO – byli mezi nimi sportovci, modelky, komi-
ci jako Bob Hope, zpěváci jako James Brown nebo ženské 
hvězdy stříbrného plátna jako Raquel Welchová.

CO SE DĚLO V USA
Během války ve Vietnamu, v 60. a 70. letech 20. století, 
zažívalo rozkvět televizní vysílání. Američané brali televizi 
jako nejdůležitější a nejdůvěryhodnější informační zdroj. 
Válečná propaganda si nemohla přát lepší situaci: televize 
stála na jejich straně a v prvních letech války dostávali 
nekritický prostor političtí a vojenští představitelé. Většina 
Američanů válku podporovala.
Zatímco dnes jsou novináři často v první linii, tehdejší 
technika nedovolovala skutečný přímý přenos a reportéři 
se na místa bojů dostávali až s vojenským doprovodem po 

skončení akce. Diváci večerních zpráv v USA tak většinou 
viděli jen záběry rozbombardovaných míst a skutečně 
aktuální zpravodajství jim řekl hlasatel ve studiu. Koncem 
60. let ale zahraniční reportéři v Asii přibývali, akreditovalo 
se jich tam až 600. A místo přebírání informací od armády 
už mnozí podávali zprávy napřímo, což také změnilo celko-
vý pohled veřejnosti na tento vleklý konflikt.
A kritikou nešetřili. Ofenzíva Tet v roce 1968 ze strany 
severního Vietnamu ukázala, že Američané nemají situaci 
tolik pod kontrolou, masakr civilistů ve vesnici My Lai ame-
rickými vojáky ukázal morální selhání doposud oslavova-
ných synů Spojených států. Propagandě nepomohla ani 
reportáž Waltera Cronkita, novinářské hvězdy televize CBS, 
který odjel do Vietnamu natáčet a jeho reportáž ukázala 
všechno, jen ne armádu, která je krok od vítězství. Trvalo 
to ještě dlouho – příměří ve válce, která připravila o život 
celkem 1,3 milionů lidí, bylo podepsáno až v roce 1975. To 
už se ale Spojené státy a jejich vojenská propaganda sou-
středily společně s novým prezidentem Geraldem Fordem 
na boje s Rudými Khmery v Kambodži… ◾

PO STOPÁCH HISTORIE

Válka ve Vietnamu 
Od 11. 3. každý čtvrtek ve 20.00

AMERIČANÉ BRALI TELEVIZI JAKO 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 

INFORMAČNÍ ZDROJ. VÁLEČNÁ PROPAGANDA SI 
NEMOHLA PŘÁT LEPŠÍ SITUACI: TELEVIZE STÁLA 

NA JEJICH STRANĚ.
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Říkají si Srdcaři, protože věci, o které se snaží, dělají především srdcem. 
Nejsou lovci ani polykači kilometrů. Jsou to stopaři, sběratelé a někdy 

taky v dobrém slova smyslu lovci a loupežníci příběhů, které pak vyprávějí 
divákům. Osmidílný seriál, který nyní můžete sledovat na Prima ZOOM, 
vznikal tři roky, natáčelo se na Islandu, Faerských ostrovech, v Norsku, 

ve Švédsku, Finsku, v Rusku, ale taky v České republice.  
Protože doma vše začíná a končí.

Text a foto: tým Srdcařů

SRDCAŘI 
NA SEVERU 

ZOOM TRAVEL
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Srdcařská parta, stejně jako v případě před-
chozího seriálu Srdcaři v Africe (Prima 
ZOOM, premiéra 2017), odstartovala tříleté 
putování severem opět pod bájným Řípem. 
První metou byl pochopitelně severní polární 
kruh. S expedičním náklaďákem MAN projeli 

čarokrásné Lofoty, u Narviku se potápěli za vraky z dru-
hé světové války a po přejezdu trajektem na Island zažili 
parádní offroadové dobrodružství v náročných terénech 
a brodech. Během cesty potkali úžasné lidi z různých 
kontinentů stejné krevní skupiny. Každý měl jiné auto a své 
důvody, proč cestovat na čtyřech kolech. Severské národy 
taky patří podle statistik mezi nejšťastnější na světě. Když 
se Srdcaři setkali s Meikem Wikingem, ředitelem Institutu 
výzkumu štěstí v Kodani, nejvíc je zajímalo, zda je podle 
něj cestování a motonomádství jako způsob života cesta 
ke štěstí…

ZA SVĚTLEM, KTERÉ JE SLYŠET
Druhá epizoda je zimní arktický speciál. Cílem Srdcařů 
bylo v arktických podmínkách projet 2000 km dlouhou 
trasu od Norského moře k Bílému moři. V itineráři trasy 
měli několik styčných bodů: mys Nordkapp; centrum sám-
ské kultury v Kautokeinu a přes finské Kuusamo přímo do 
potápěčské základny Nilmoguba v Rusku u Bílého moře. 
Tromso bylo výchozím místem řady polárních expedic. 
Srdcaři si nemohli pro start vybrat lepší místo než náměstí 
Roalda Amundsena. Slavný polárník odsud v červnu 1928 
odstartoval hledání ztracené posádky Nobileho vzducholo-
di Italia. Hydroplán i Amundsen zmizeli beze stopy. Srdcaři 
odstartovali napříč prastarou domovinou Sámů s vírou, že 
se cestou nikde neztratí. Taky proto, že na palubě expedič-
ní MANky přivítali dva nové parťáky, polární bioložku Marii 
Bulínovou a spisovatele Josefa Formánka. Cestou se snažili 
nejenom natáčet auroru borealis, severní polární záři, ale 

Petr Jan Juračka obohatil partu Srdcařů na severu – nejen svými fotografiemi, ale také nafukovacím kajakem.

SRDCAŘI SI NEMOHLI PRO START VYBRAT LEPŠÍ 
MÍSTO NEŽ NÁMĚSTÍ ROALDA AMUNDSENA. 
SLAVNÝ POLÁRNÍK ODSUD V ČERVNU 1928 

ODSTARTOVAL HLEDÁNÍ ZTRACENÉ POSÁDKY 
NOBILEHO VZDUCHOLODI ITALIA.

PLANETA
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TÝM SRDCAŘŮ
Základní tým Srdcařů tvoří kameramani Ondřej Hošek, 
Honza Tutoky a Vlastimil Žán, střihač Pavel Šístek a režisér 
Miroslav Náplava. Šestým a zásadním členem party je 
úžasný dvanáctitunový MAN, kterému pánové říkají něžně 
MANka. Při načítání komentáře ve zvukovém studiu do 
expedičního náklaďáku symbolicky přisedla také Lucie 
Výborná, která se podílela i na předchozím seriálu Srdcaři 
v Africe. A protože tahle parta netrpí přebujelým egem 
a pocitem, že všechno umí a zvládnou nejlépe sami, pozvali 
na putování severem kamarády rozličných dovedností. 
Během tříletého natáčení jich byly téměř tři desítky. 
Zmiňme alespoň některé z nich.
Nejstarším byla žijící legenda, 80letý průkopník 
přístrojového potápění u nás, první český akvanaut 
a konstruktér ponorek Pavel Gross. Technický potápěč 
Petr Klier k Norskému moři přivezl sto let starou 
potápěčskou výstroj a s Petrem Slezákem Srdcaři natáčeli 
s kosatkami a pod ledem Bílého moře v Rusku. Po stopách 
románu Cesta do středu Země Julese Verna se k natáčení 
na Islandu připojila speleologická esa světového formátu 
Marek Audy a Richard Bouda. Fotograf a popularizátor 
vědy Petr Jan Juračka si na cestu přibalil nafukovací 
kajak. Na první český přelet severního polárního kruhu 
horkovzdušným balonem do Finska vyrazil Michal Kubát 
a pilot vírníku Pavel Březina byl zase nejzkušenějším 
členem první české vírníkové výpravy na Island. Extrémní 
bikeři Adam Záviška a Markéta Peggy Marvanová 
s polárníkem Petrem Horkým zasvětili Srdcaře do tajů 
polárničení. Svou první polární záři spatřil v Laponsku 
spisovatel Josef Formánek. Polární bioložka Marie Bulínová 
se se Srdcaři poprvé dostala k Bílému moři, ale předtím 
už pracovala na Špicberkách, v Antarktidě a Grónsku. 
V roce 2017 objevila nepopsaný druh rozsivky, řasy, kterou 
pojmenovala na počest cestovatele Miroslava Zikmunda, 
Hantzchia zikmundiana. Pro manžele Janu a Daniela 
Urbanovy s veteránem Škoda 100 MB byly islandské 
terény výzvou. Výčet by mohl pokračovat, ale s dalšími 
se diváci seznámí v jednotlivých epizodách.
WWW.SRDCARI.CZ

ZOOM TRAVEL
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Tým Srdcařů obohatili i speleologové.

Extrémní bikeři v akci

Natáčelo se i pod hladinou Bílého moře. 

i sbírat pověsti a legendy o ní. A taky zjistit, co je pravdy 
na sámském označení polární záře jako „světla, které je 
slyšet“. Opravdu vydává aurora borealis i zvuk?

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Marek Audy s Richardem Boudou jsou uznávaní speleo-
logové a jeskynní fotografové. V rámci mezinárodních 
expedic se opakovaně vydali do venezuelských Stolových 
hor, které si vybral za dějiště svého vědecko-fantastické-
ho románu Ztracený svět spisovatel Arthur Conan Doyle. 
A protože Srdcařům prozradili, že nejméně prozkoumané 
mají lávové jeskyně, a k tomu taky mají rádi román Cesta 
do středu Země, dalšího mistra vědecké fantastiky Julese 
Verna, slovo dalo slovo a vyrazili na společnou výpravu 

na Island. Vystoupali nejenom na legendární stratovulkán 
Snæfellsjökull, ale prozkoumali i zdejší největší jeskynní 
systém Surtshellir a Stefánshellir. Celou dobu si přitom no-
tovali trampskou píseň Island, kterou složil písničkář Wabi 
Ryvola. Hrdinové románu Cesta do středu Země z útrob 
Země vystoupali na Sicílii. Srdcaři ukončili islandské puto-
vání v Jizerských horách. Proč? Na to si musíte počkat až 
do zhlédnutí třetí epizody.

DIAGNÓZA: ISLAND
Island svou pestrostí a atmosférou uhranul celou srdcař-
skou partu. Při natáčení tam prožili skoro čtyři měsíce 
a zemi projeli i prolétali křížem krážem. Podle statistik 
je ostrov v posledních letech pro nás Čechy jednou 

PLANETA

MAREK AUDY S RICHARDEM BOUDOU JSOU 
UZNÁVANÍ SPELEOLOGOVÉ A JESKYNNÍ 

FOTOGRAFOVÉ. V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH EXPEDIC 
SE OPAKOVANĚ VYDALI DO VENEZUELSKÝCH 

STOLOVÝCH HOR Z ROMÁNU ZTRACENÝ SVĚT.
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Sto let stará potápěčská výstroj zase funguje!

První přelet polárního kruhu balonem

z nejoblíbenějších turistických destinací. Ale za příběhy, 
které Srdcaři pro tuhle epizodu natočili, stojí také práce, 
láska a někdy až patologické okouzlení. Třeba manželé Ze-
lenkovi jezdí na Island každoročně přes dvacet let, šachová 
mezinárodní velmistryně Lenka Ptáčníková se na Island 
přivdala a fotograf Petr Jan Juračka se tam vydal s nápa-
dem na hodně neobvyklý snímek. V téhle epizodě poprvé 
v životě uvidíte, jak vypadá první nafukovací ledoborec 
v historii lidstva!

VELKÁ VÍRNÍKOVÁ VÝPRAVA
Kameraman Honza Tutoky je vášnivý motorkář, moto-
nomád a potápěč. Jak se dneska říká, patří do věkové 
kategorie 50+, kdy se prý pánové už stávají rozumnějšími 

a začínají vyhledávat méně adrenalinové koníčky. Honza je 
ale živoucím důkazem, že stačí, abyste se jednou proletěli 
vírníkem, nechali vášni volný průchod a pak je to k usku-
tečnění vírníkové výpravy na Island už jen krůček. Nejzku-
šenějším v týmu pěti pilotů byl velký propagátor vírníků 
Pavel Březina, který dokonce vymyslel úpravu vírníků, aby 
se mohly pohybovat i na silnici stejně jako auta.
Předností vírníků, také nazývaných autogyro, je zejména 
nízká minimální rychlost a velmi krátká startovací i při-
stávací dráha. Tahle epizoda je hlavně o tom, že jakkoli je 
vzdálený cíl našeho snažení, lze ho dosáhnout, třebaže 
musíme překonat tisíce překážek. Existuje jenom silnější, 
nebo slabší vůle! Honza hned po návratu z Islandu založil 
vírníkovou školu.

ZOOM TRAVEL
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BALONEM PŘES POLÁRNÍ KRUH
Zimní expediční přelety patří k největším dobrodružstvím 
v oblasti balonového létání. Srdcaři s pilotem Michalem 
Kubátem už absolvovali zimní přelety v Alpách, přeletě-
li Sněžku, Vysoké i Nízké Tatry. Ale pokus o první český 
přelet severního polárního kruhu horkovzdušným balonem 
OK 3008 – Kašpárek ve Finsku byl tím nejextrémnějším po-
činem, jaký Srdcaři v koši mohli zažít. V mrazivém Finsku 
na ně čekala řada nástrah, a to především nepředvídatelné 
počasí a blízkost hranice Ruska. Ale jak se říká, štěstí přeje 
nejenom odvážným, ale hlavně připraveným.

MOBILIS IN MOBILI
Potápěčská legenda Pavel Gross nabídku Srdcařů na 
společnou výpravu přijal bez váhání. Ve svých 80 letech 
se tak poprvé ponořil do chladných vod Norského moře. 

Srdcaři tam pro něj připravili i překvapení – sto let starý, 
ale naprosto funkční skafandr z časů verneovského kapi-
tána Nema, jehož heslem bylo „mobilis in mobili“ – „po-
hyblivý v pohyblivém“. Do expediční MANky Srdcaři také 
přibalili skládací vor, aby na severu vzdali hold norskému 
mořeplavci Thoru Heyerdahlovi a slavné expedici na voru 
Kon-Tiki. Mnoho Čechů dodnes neví, že na balzovém voru 
Kantuta v roce 1959 přeplul Pacifik i náš krajan Eduard 
Ingriš. K tomu všemu se pak Srdcaři zúčastnili slavného 
návratu vraku objevitelské lodi Maud polárníka Roalda 
Amundsena, která se po sto letech vrátila do Norska. Tohle 
zažijete opravdu jen jednou za život.

JAK ROZESMÁT PÁNABOHA
Během natáčení dokumentů to obvykle chodí tak, že 
kameramani s režisérem toho při natáčení hodně najezdí 

Dechberoucí severská tundra

Speleologické výpravy Marka Audyho a Richarda Boudy

POKUS O PRVNÍ ČESKÝ PŘELET SEVERNÍHO 
POLÁRNÍHO KRUHU HORKOVZDUŠNÝM 

BALONEM OK 3008 – KAŠPÁREK VE FINSKU 
BYL TÍM NEJEXTRÉMNĚJŠÍM POČINEM, 

JAKÝ SRDCAŘI V KOŠI MOHLI ZAŽÍT. 
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Srdcaři na severu 
Každou sobotu v březnu ve 20.00

ZOOM TRAVEL

Potápění na Islandu

Legendární polární záře

a zažijí, zatímco střihač čeká doma na natočený materiál, 
se kterým pak tráví týdny ve střižně. Tentokrát se to Srdcaři 
rozhodli změnit! Střihač Pavel Šístek a kameraman Ondřej 
Hošek mají totiž jednu společnou vášeň – cyklistiku. Ani 
jeden z nich ještě nebyl na Islandu, tak bylo jasné, kam 
společně vyrazí. Režisér Miroslav Náplava se zase s partou 
zkušených polárníků vydal do Finska, kde přešli národní 
park Oulanka. Do natáčení pak nečekaně zasáhla celosvě-
tová pandemie covidu-19… Jak řekl režisér Woody Allen: 
„Chceš-li Boha rozesmát, prozraď mu svoje plány.“
Covidová lapálie zasáhla do všech oborů, cestování nevy-
jímaje. Srdcaři nezastírají, že dotočit a dokončit seriál tak, 
aby s čistým svědomím mohli prohlásit, že to, co diváci 
uvidí, je to nejlepší, co mohli za poslední tři roky předvést, 
byl adrenalinový souboj. Zvítězili v něm i díky trpělivosti 
týmu Prima ZOOM.

Srdcaři na severu jsou možná uzavřenou záležitostí, ale 
na obzoru jsou nová neuvěřitelná dobrodružství. Možná 
to epidemiologická opatření na nějakou dobu ztíží, ale 
od dob Alberta Einsteina víme, že čas je pojem relativní. 
Génius fyziky prostoru, času a gravitace lidstvu nezane-
chal jenom převratné teorie, ale i tuhle myšlenku: „Existují 
dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není 
zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“ 
Srdcaři patří k těm, kteří v tento zázrak nejenom věří, ale 
především ho i žijí. ◾



7070 PLANETA

TŘI PLAVBY MONOXYLON
 Expedice Monoxylon začaly již v roce 1995 plavbou na 

vlastnoručně vyrobeném, dlabaném člunu z ostrova 
Samos na Atiku. Expedice Monoxylon 1 spojila pobřeží 
dnešního Turecka s řeckým protějškem na trase 
dlouhé téměř 300 kilometrů. Ale na dvou místech 
kvůli obtížným námořním podmínkám byl člun vlečen 
doprovodnou lodí. Řešením potíží plavby byla výroba 
nového člunu podle nálezu neolitického plavidla 
z jezera Bracciano. Ten byl delší a v roce 1998 překonal 
v rámci expedice Monoxylon 2 pět úseků (Sicílie, Itálie, 
Francie, Španělsko, Portugalsko) západního Středomoří 
o celkové délce přes 800 kilometrů. Dokonce převážně 
bez doprovodného plavidla. Pro expedici Monoxylon 3 
byl tento člun dále upraven tak, aby se více podobal své 
archeologické předloze. Stal se také lehčím. Ve vlnách 
se nenořil tak, aby se voda dostala dovnitř. A díky svojí 
délce dokázal překlenout sousední vlny. Posádky se 
naučily držet stabilitu.

DEN DLOUHÝ 28,5 HODINY
 Film Honzy Bartoně se soustředí na nejdůležitější 

část expedice Monoxylon 3, kterou představuje 
nejdelší souvislý úsek plavby bez mezipřistání mezi 
ostrovy Santorini a Diovým ostrovem v těsné blízkosti 
Kréty. „Den dlouhý 28,5 hodiny“ v názvu naznačuje 
odpádlovanou dobu od časného rána do dopoledne 
druhého dne. Formou vstupů se ale dokument vrací 
k předchozím etapám i závěrečnému doplutí na 
Krétu. Film představuje kolektivní výpověď několika 
účastníků expedice odlišných schopností i projevů. 
Zdaleka ne všichni jsou archeologové, přesto milují 
svoji loď a respektují odborný cíl expedice. Ne všichni 
jsou vynikající sportovci, přesto se snaží pomoci 
plavbě, jak to jde. Dělí je věk, profese, spojuje je moře 
a člun. A vtisknutá představa hodnoty sopečného skla, 
díky kterému měl dokument v záloze i název „Srdce 
z obsidiánu“. Někteří účastníci zručně upravovali před 
expedicí člun, jiní sehnali finanční prostředky. Někteří 
obojí, jiní nic z toho. Spojil je ale jeden cíl – doplout.
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Česká expedice na pravěkém člunu ověřila schopnosti pravěkých lidí 
využívat k cestám i moře. V pořadí již třetí expedice Monoxylon tak 
opět prokázala, že v době kamenné se zemědělství šířilo po Evropě 

i prostřednictvím mořeplavby. Naši předkové byli odvážní mořeplavci 
a vln se nebáli – stejně jako archeologové, studenti a veteráni 

předchozích expedic pod vedením archeologa z Univerzity Hradec 
Králové Radka Tichého. Jeho archeologické experimenty rezonují 

v odborných kruzích, a mají zároveň punc dobrodružství – stejně jako 
třeba experimentální plavby Thora Heyerdahla.

ZOOM TRAVEL

Text: Radomír Tichý  — Foto: Honza Bartoň

MONOXYLON
VĚDECKÉ NÁMOŘNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ
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V absolutní tmě se vlny 
občas roztříští o bort 
našeho člunu vydla-
baného z kmene dubu 
a slaná voda zasáhne 
tu či onu část těla 

některého z jedenácti členů posádky. 
Člověka to vrhne ještě víc do reality. 
Teď nevím přesně, jestli je 7. nebo 8. 
června roku 2019, protože je kolem 
půlnoci a čas plyne jednou rychle, 
jindy pomalu. Právě proběhlo střídání 
posádek a ta naše, říkáme jí Hrušky 
(ta druhá jsou Jablka), je už dobře 
probuzená ze spánku přesunem 
z doprovodného plavidla expedice 
Monoxylon 3 na repliku člunu z mladší 
doby kamenné. Přesun vždy probíhá 
po čtveřicích pádlařů. Ti čekají na zádi 
katamaránu, až služba lanem přitáhne 
gumový střídací člun od dlabaného 
člunu. Světlo je omezeno na čelovky 
některých pádlařů a čelovku služby. 
Chladná slaná voda v botách a na 
oblečení probudí i největšího spáče. 
Přitom teď v noci se spánku poddá 
každý z Hrušek i Jablek rád. Spánek je 

pro mnohé důležitější než jídlo, přes-
tože energie k pádlování je nutná.
Ale teď je vystřídáno, a kdy jindy by-
chom měli mít víc sil. Pohasla většina 
světel, takže vnímáme jen náš dlabaný 
člun a vzdalující se katamarán se zavě-
šeným střídacím člunem. Opora každé-
ho pádla ve vlnách se podílí na stabilitě 
úzkého a dlouhého pokusného plavidla, 
opatřeného navíc stěžněm a svinutou 
plachtou. Tyto prvky stabilitě nepomá-
hají. Kormidelníci (kteří se také střídají) 
používají mistrovsky dlouhé velké pádlo 
v roli toho nejjednoduššího kormidla. 
To je upevněné uprostřed zádě stejně, 
jako by to bylo na voru.

DOPLOUT NA KRÉTU
Nacházíme se v klíčovém okamžiku 
expedice, jejímž hlavním cílem bylo 
přeplout vzdálenost delší než 100 
kilometrů. K tomu jsme vybrali trasu 
z ostrova Santorini na Krétu. Proč? 
Nachází se na možné cestě sopečné-
ho skla (obsidiánu) z ostrova Mélos 
na Krétu. A to tam lidé už ve střední 
době kamenné dopravovali. Našli 

ho tam archeologové na nalezištích 
z tohoto období. Pokud dokáže cestu 
zopakovat toto plavidlo, budeme mít 
lepší představu o tom, jakou podobu 
mohla tehdejší doprava na moři mít.
Teď jsme ale tady, ve vlnách. Upro-
střed moře. Někde mezi ostrovy San-
torini a Krétou. Zde skončil signál tele-
fonů a jsme opravdu sami. Myslím, že 
řada chlapů sem jela tak trochu kvůli 
tomu. Expedice představuje relaxaci 
a odpočinek od technologií součas-
ného světa. A expedice potřebuje tyto 
dobrodruhy, kteří důvěřují našemu 
plavidlu. Naučili jsme se ho vnímat 
jako plavidlo, které nás veze bezpeč-
ně dál ke Krétě. Dobře cítíme, že je 
to díky jeho souladu s posádkou. Ten 
je velmi úzký, mnohem užší než na 
novějších typech lodí, kam si můžete 
sednout a polevit v soustředění. Nebo 
být jen pasivním pasažérem.

VYZKOUŠET NA VLASTNÍ KŮŽI
Až se nás lidé budou ptát, proč se stří-
daly dvě posádky, když v pravěku by 
byla jedna jediná, budeme jim muset 

Plavba třetího člunu Monoxylon na řecký ostrov Kréta byla zkouškou pro všechny zúčastněné. 

PLANETA
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říct něco o kouzlu archeologického 
experimentu. O tom, jak málo v sou-
časnosti pádlujeme. A jak moc dlouho 
sedíme u počítače. Jak málo víme 
o vlastnostech člunu z dubového 
kmene, a jak snadno si na to děláme 
názor. O tom, že za dvacet let už bude 
nutné, aby jely ne dvě, ale tři posád-
ky, aby to pádlaři vydrželi. O tom, že 
archeologický experiment nezmění 
dnešního člověka v pravěkého, ale 
že může testovat repliku plavidla, 
která se co nejvíce podobá originální 
předloze objevené archeology. A že 
ani tato podoba není jistá. Ale že 
o schopnostech dávného plavidla 
nám experiment řekne víc než to, co 
si vymyslíme. Na židli u počítače.
Přijíždíme ke Krétě od Diova ostrova. 
Před námi je bájná hora Juktas. Oteví-
rá se i zátoka Amnisos zmiňovaná už 
Homérem jako přístav legendárního 
paláce v Knóssu. Na pláži začínáme 
rozpoznávat jednotlivé kluky druhé 
posádky. Doprovodné plavidlo je 
tam vyložilo před naším doplutím. Ve 
zvláštním transu zrychlujeme rytmus 

pádlování. Vlny míří k pobřeží, a ten-
tokrát nás nepředhání. Kolikrát jsem 
na tento ostrov z počátku evropských 
dějin přiletěl letadlem a vystoupil 
na pevnou zem s posvátnou úctou… 
Koho by napadlo, že je možné doplout 
sem na dřevěném člunu? Na tom kusu 
dřeva, které stálo více než rok u nás 
na zahradě. Které jsem sledoval, když 
v zimě sněžilo. Když pršelo, urovnával 
jsem krycí plachtu, abych ho chránil. 
Protože má doplout na Krétu.
Každý v naší posádce cítí slavnostní 
pocit. Ruce nám v posledních dnech 
srostly s pádly. Pádla srostla s vlnami. 
A teď jsme tady. Ještě deset, osm, pět 
metrů. Ještě tři, dva, jeden. Teď!
8. 6. 2019 v dopoledních hodinách 
plavidlo expedice Monoxylon 3 při-
stálo u břehu Diova ostrova a o den 
později po krátké plavbě připlulo ke 
břehům Kréty. Během třinácti dnů 
plavby na moři z Lavrionu na poloost-
rově Atika urazilo za necelých sto ho-
din 415 kilometrů. Obsidián z ostrova 
Mélos po více než 9000 letech opět 
dorazil na Krétu. ◾

Den dlouhý 28,5 hodiny
Neděle 7. 3. ve 20.55            

LODNÍ DENÍK
 Kniha o expedici Monoxylon má 

dvě části a dvě strany stejné knihy. 
Jednu se stejným názvem jako film 
tvoří „Lodní deník“ autora Jiřího 
Milera, „bocmana“ expedic. Den 
za dnem neotřele popisuje průběh 
expedice v jednání neobvyklé 
skupiny lidí. Slova autora doplňují 
fotopřílohy. Druhá část knihy 
archeologa Radomíra Tichého 
je naučná a pod názvem „Epos 
o předchůdcích Gilgameše“ 
přibližuje dávnou dobu před 
osmi až deseti tisíci lety. Tehdy 
ve Středomoří rostly také velké 
stromy, které mohly sloužit i ke 
stavbě nejstarších dřevěných 
člunů či lodí. Tehdy byla hladina 
Středozemního moře stále ještě 
níže než dnes. Lidé postupně 
měnili obživu lovců a sběračů 
v zemědělské hospodaření. Jeho 
znalost se šířila i po moři, často 
v přerývaných rytmech, které 
neumíme zatím vysvětlit. Dlouho 
se v odborné literatuře objevovaly 
názory o vlivu mořských proudů na 
nejstarší námořní plavbu. Všechny 
tři expedice Monoxylon ale 
doložily přednostní význam směru 
větru a výšky vln. Představit tento 
svět čtenáři pomáhají kresebné 
rekonstrukce, občas kombinované 
s fotografiemi pořízenými 
v průběhu expedic. Kniha bude 
dokončena před létem tohoto roku.
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Pokořit ve třiaosmdesáti letech severní pól, zavést barevné televizní 
vysílání v Evropě, nalétat během jediného natáčení čtyři sta tisíc kilometrů 
a posbírat ceny Britské akademie filmového a televizního umění ve všech 

technických kategoriích dokáže jen jediný člověk. Není to smyšlený James 
Bond, ale skutečný David Attenborough z masa a kostí.

VOLÁNÍ DIVOČINY

Text: Michael Fokt — Foto: Wikimedia Commons a Shutterstock

FENOMÉN
DAVID 

ATTENBOROUGH
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Začátky bývají těžké, a to dokonce i u lidí, 
které ostatní považují za živoucí legendy, 
součást britského národního bohatství nebo 
je řadí do společnosti stovky největších Britů 
všech dob. Sir David Attenborough sice 
spolupracuje s televizní společností BBC už 

pomalu sedmdesát let a za své neuvěřitelné úspěchy při 
natáčení přírodopisných dokumentů byl pasován na rytíře 
hned dvakrát, při prvním pokusu získat počátkem 50. let 
u BBC práci ho však vyhodili na ulici. Bylo to sice v tehdejší 
rozhlasové divizi, ale bolet to muselo i tak.

TELEVIZNÍMU MODERÁTOROVI  NA ZUBY NEKOUKEJ
Naštěstí si ho všimla šéfka dokumentárního oddělení tele-
vize, Mary Adamsová, a vzala ho – ovšem pod podmínkou, 
že se moc nepohrne před kameru, protože na to prý má 
příliš velké zuby. „No, už je to lepší – za ta léta se mi trochu 
obrousily,“ podotkl k tomu s anglickým humorem nedávno 

sám Attenborough při vzpomínání na své začátky v televiz-
ní produkci.
Počátky Davidovy fascinace čímkoli živým – tedy kromě 
krys, které asi jako jediné živočichy na této planetě nesná-
ší – však sahají mnohem dál do minulosti. Konkrétně na 
pozemky vysoké školy v Leicesteru v dnešním západním 
Londýně, kde jeho otec dělal ředitele. V pouhých sedmi le-
tech si David zařídil mini muzeum zkamenělin a nejrůzněj-
ších přírodnin, které se vysokoškolským studentům líbilo 
tolik, že mu do něj sami sháněli další přírůstky.
Přibližně ve stejném věku ho uchvátil sameček čolka vel-
kého v nádherném svatebním šatě s výrazným hřbetním le-
mem, který v nedaleké tůni předváděl své zásnubní tance. 
Takové zážitky někdy dokážou člověka ovlivnit navždycky. 
Vím to z vlastní zkušenosti – v předškolním věku mi také 
přistál na zahradě za domem drak. Byl sice docela malý, 
ale šupiny měl přesně jako ti v pohádkách a byl krásně 
barevný. Že to byl sameček ještěrky obecné, jsem zjistil až 

Britská výzkumná loď určená pro službu v Antarktidě a Arktidě, pojmenovaná po siru Attenboroughovi.

Sir Attenborough už léta poukazuje na nutnost chránit životní prostředí. Natáčel snad se všemi druhy zvířat, včetně kytovců. 
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ATTENBOROUGH – POHLED POD POKLIČKU
◾ Na otázku, jak moc nemá rád krysy, sir David odpo-

věděl: „Fascinují mě obří pavouci a parazitičtí čer-
vi, ale když se do místnosti dostane krysa, musím 
se ovládat, abych nevyskočil na nejbližší stůl.“

◾ Za svůj život nasbíral 32 čestných diplomů od 
univerzit po celém světě a bezpočet ocenění, 
včetně Descartovy ceny předávané v roce 2004 
v Praze. O ekologických problémech diskutoval 
i s americkým prezidentem Barackem Obamou.

◾ Kdyby mohl mít David Attenborough nějakou 
výjimečnou schopnost, chtěl by umět létat. A kdyby se 
mohl vtělit do nějakého zvířete, vybral by si lenochoda.

◾ Během natáčení jako první zaznamenal 
na film mnohé živé tvory, včetně varanů 
komodských nebo hlubokomořských 
chobotnic a ryb ze seriálu Modrá planeta.

◾ Ikonický seriál Život na Zemi odhadem vidělo 
asi půl miliardy lidí na celém světě. Kéž by to 
bylo o dva více – při tsunami v Thajsku v roce 
2004 totiž přišel o svou neteř i praneteř.

◾ Sir David málem zahynul při filmování delfínů na 
Bahamách, když ho vlna smetla pod potápěčskou 
plošinu. Producent filmu Alastair Forthergill 
k tomu řekl, že by určitě nechtěl mít v životopise 
napsáno, že zabil Davida Attenborougha.

◾ S britskou královnou Alžbětou má sice přátelské 
vztahy, o americkém prezidentu Georgi Bushovi 
starším však prohlásil, že je to ekologický zločinec. 
Po zvolení Donalda Trumpa do funkce se nechal 
slyšet, že Britové sice nemohou ovlivňovat 
americké volby, ale zastřelit ho by možná šlo.

◾ David Attenborough byl ženatý do roku 1997, kdy jeho 
žena Jane zemřela. Má dvě děti, Roberta a Susan.

JEN PŘI NATÁČENÍ DOKUMENTÁRNÍHO SERIÁLU 
PTAČÍ ŽIVOT NALÉTAL VÍCE NEŽ ČTYŘI STA TISÍC 

KILOMETRŮ, COŽ JE, JAKO KDYBY OBLETĚL CELOU 
PLANETU NE JEDNOU, ALE HNED DESETKRÁT.

David Attenborough umí všelicos, řídit automobil se ale nikdy nenaučil. 
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mnohem později. Že se můj život bude nějak točit kolem 
živých tvorů, jsem však začal tušit už tehdy.
Čolci každopádně prověřili i Davidovy obchodní schop-
nosti. Muž, který s odhadovaným čistým jměním ve výši 
pětatřiceti milionů dolarů patří mezi nejvýdělečnější osoby 
v celé BBC, díky nim získal svou první placenou práci. 
Leicesterská škola potřebovala větší množství čolků pro 
výzkumné účely a jedenáctiletý David je profesorům pro-
dával po třech pencích za kus. Lovil je přitom v tůni, která 
se rozlévala pouhých pět metrů od školních pozemků.

VYPRAVĚČ A PLANETA
Bílý terénní Land Rover zastavuje uprostřed savany a sir 
David Attenborough vystupuje z jeho útrob. Stoupá do 
africké trávy z místa spolujezdce – ostatně jako vždy. 
Ačkoli v pozici programového ředitele po několik let řídil 

obsahovou náplň celé stanice BBC, auto neřídil nikdy. Za 
celý život totiž nesložil zkoušky na řidičský průkaz.
Místo, kam ho keňský řidič dovezl, není jen tak obyčejné. 
Je to kus savany, kde probíhá vymření jednoho majestát-
ního tvora v přímém přenosu. Před třemi lety tu uhynul 
poslední samec kriticky ohroženého nosorožce tuponosé-
ho severního jménem Súdán, což nemohlo ujít pozornosti 
kamer BBC. Sir David sem tedy přijel okomentovat celou 
situaci pro dokumentární pořad Seven Worlds, One Planet 
(Sedm světů, jedna planeta), a pomyslně tím spojil své 
jméno s Českou republikou. Právě od nás totiž původně 
čtyři ohrožení nosorožci do keňské rezervace Ol Pejeta 
přicestovali.
Díky šestiminutovému videu mohu také napsat, že jsem 
měl tu výsadu pracovat na stejném místě jako sir David, 
i když pochopitelně v jinou dobu. Během mé návštěvy 

ZÁJMEM O NÁSLEDKY GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ 
A NIČENÍ VŠEMOŽNÝCH DRUHŮ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ ATTENBOROUGH BERE VÍTR 
Z PLACHET TĚM, KTEŘÍ MU VYTÝKALI, ŽE UKAZUJE 

PŘÍRODU PŘÍLIŠ IDYLICKÝM POHLEDEM.

PLANETA
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ještě žili nosorožci všichni čtyři, dnes už keňskou trávu 
přežvykují jen dvě samice a záchrana celého poddruhu zá-
visí pouze na technikách umělého oplodnění dříve odebra-
ných samičích vajíček i spermatu již nežijících samců.
Být aspoň jednou za život na stejném místě jako David 
Attenborough však není zase až tak těžké. Jen při natáčení 
dokumentárního seriálu Ptačí život nalétal více než čtyři 
sta tisíc kilometrů, což je, jako kdyby obletěl celou planetu 
ne jednou, ale hned desetkrát. Protože však za celý život 
natočil dokumentárních filmů a seriálů na sedmdesát, asi 
moc nepřekvapí, že ho mnozí počítají k nejzcestovalejším 
lidem, kteří kdy chodili po Zemi.
Překonat ho můžou snad jen astronauti, kteří na palubě 
mezinárodní vesmírné stanice krouží kolem Země nepřetr-
žitě několik měsíců. Sir David navíc drží i další neuvěřitelné 
cestovatelské rekordy. Když ve svých třiaosmdesáti letech 

natáčel na severním pólu, stal se nejstarším člověkem, 
který se tam dostal, a přes tři sta metrů hlubokým pono-
rem v batyskafu u Velkého bariérového útesu v Austrálii 
stanovil nový rekord v hloubce útesového potápění. A jen 
tak mimochodem – David Attenborough je cestovatelem 
nejen náruživým, ale také skromným. Se svým štábem létá 
vždy ekonomickou třídou a upgrade do vyšší třídy přijímá 
jen v případě, že se vztahuje nejen na něj, ale i na celý 
štáb.
Svým zájmem o vymírající nosorožce, následky globálního 
oteplování a ničení všemožných druhů životního prostředí 
Attenborough bere i ve svých čtyřiadevadesáti letech vítr 
z plachet těm, kteří mu vytýkali, že ukazuje přírodu příliš 
idylickým pohledem. Ekologické smýšlení se však neo-
mezuje jen na televizní obrazovku, ale proniklo i do jeho 
osobního života. Ve svých pořadech upozorňuje na to, že 

DAVID ATTENBOROUGH JE CESTOVATELEM 
NEJEN NÁRUŽIVÝM, ALE TAKÉ SKROMNÝM. 

SE SVÝM ŠTÁBEM LÉTÁ VŽDY EKONOMICKOU 
TŘÍDOU A UPGRADE DO VYŠŠÍ TŘÍDY PŘIJÍMÁ JEN 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE VZTAHUJE NA CELÝ ŠTÁB.

Jediné zvíře, které sir David opravdu nemá rád, je krysa.
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David Attenborough a obří vejce
Sobota 3. 4. ve 21.05 

Přírodní kuriozity  
Davida Attenborougha 

Od 10. 4. každou sobotu ve 21.00

jednou z cest, jak planetě ulevit, je jíst málo masa – což 
dělá svědomitě i on sám, ačkoli vysloveným vegetariánem 
není. Vehementně poukazuje na hrozbu, kterou způsobuje 
všemožný plastový odpad, a ukazuje, jak decimuje světové 
oceány. Nejen, že se narodil ve stejném roce jako královna 
Alžběta, ale také se s ní osobně zná. Mnozí komentátoři se 
shodují, že právě to je důvodem, proč královský palác zaká-
zal používání plastových brček na všech svých pozemcích.

INOVÁTOR TĚLEM I DUŠÍ
Natáčet ve volné přírodě nejrůznější tvory od mravenců po 
slony asi ani není možné bez toho, aby člověk doslova zá-
vodil s možnostmi nejnovější techniky. Při tvorbě seriálu Ži-
vot savců tedy přišly ke slovu infračervené kamery, rostliny 
v seriálu Soukromý život rostlin rozpohybovalo časosběrné 
natáčení a seriál Život v podrostu by asi nikdy nevznikl bez 
významných pokroků v makrofotografii.
Sir David však stál v pozadí mnoha ještě více přelomových 
inovací. Práci v BBC vzal v době, kdy – ostatně stejně jako 
naprostá většina lidí té doby – nevlastnil televizi a před ná-
stupem do zaměstnání viděl pouhý jeden televizní pořad. 
To mu však nebránilo v tom, aby se o pár let později stal 
prvním člověkem v Evropě, který zavedl barevné televizní 
vysílání. Sám se stal synonymem pro dokonalé filmy o zví-
řatech, pomohl však na výsluní i britské ikoně komediální-
ho světa. Když se snažil co nejvíce zpestřit programovou 

skladbu stanice BBC 2, zaangažoval tehdy neznámou ko-
mediální skupinu Monty Pythonův létající cirkus – a vyvolal 
tím doslova cirkus na britské komediální scéně.
Dodnes je jediným tvůrcem, který získal prestižní ceny Brit-
ské akademie filmové a televizní tvorby za filmy černobílé, 
barevné, natočené ve vysokém HD rozlišení i v nejvyšším 
rozlišení 4K, a dokonce i za dokument pořízený technologií 
3D. Pro to, aby se zapsal do srdcí milovníků přírody, snad 
ani nemohl udělat víc. A kdyby se diváci přece jen dopustili 
té trestuhodnosti, že by na sira Davida Attenborougha hod-
lali zapomenout, je už teď jasné, že v odborných kruzích se 
nic takového stát nemůže.
Svá latinská jména po slavném tvůrci dokumentů nese 
alespoň dvacítka živých tvorů, včetně paježury, nelétavého 
brouka nosatce, průhledné krevety z Madagaskaru, vymře-
lého mořského plaza, obří masožravé rostliny láčkovky, 
ekvádorského stromu nebo miniaturního pavouka, velkého 
sotva jeden milimetr. A pokud by i to bylo málo, bude se 
jeho jméno vyhřívat – nebo spíš mrznout – na přídi nové 
britské výzkumné polární lodi RSS Sir David Attenborough. 
A když se Attenborougha v jeho čtyřiadevadesáti letech 
někdo odváží zeptat na důchod, lakonicky odpovídá: „Ale 
to by byla nuda, ne?“ ◾

Ikonický seriál Život na Zemi odhadem vidělo asi půl miliardy lidí na celém světě.
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NEJVĚTŠÍ ÚLETY MILOSTNÉHO 
ŽIVOTA ZVÍŘAT
—  Slimáci druhu Ariolimax dolichophallus 

můžou mít penis dlouhý jako celé tělo, 
tedy až patnáct centimetrů. Během 
páření si navíc partneři nezřídka penisy 
ukusují.

—  Sloní penis může být až metr dlouhý, 
váží až třicet kilo, a slon s ním navíc 
dokáže pohybovat podobně jako 
chobotem, aby snadno našel vyústění 
samičích pohlavních cest.

—  Samečkové australských vakomyší 
doslova umírají sexem. Během 
dvoutýdenního šílenství se páří až 
čtrnáct hodin denně bez odpočinku. 
Hynou pak vyčerpáním, hlady a na 
celkové selhání organismu.

—  Africký podzemní savec rypoš lysý má 
degenerované spermie. Jen patnáct 
procent z nich se dokáže alespoň 
trochu pohybovat a mnohé mají více 
hlaviček. Vzhledem k tomu, že se 
samička (královna) skupiny páří jen 
s jedním samcem, tak i tenhle bídný 
výsledek stačí.

—  Trpasličí samečkové mořských ryb 
ďasů se zakusují do těla samičky, 
se kterou srostou a stanou se z nich 
pouhé přívěsky produkující spermie.

—  Bonobové příbuzní šimpanzům 
používají sex k utužování 
společenských vazeb a zmírnění 
stresu. Dělají to proto velmi 
často a s každým, včetně 
homosexuálních aktů.

—  Pandy velké jsou symbolem 
ohrožených zvířat, měly by však 
být emblémem těch nejlínějších. 
V zoologických zahradách jim musejí 
promítat „pandí porno“, aby je 
vůbec přiměli k páření.

—  Samičky kudlanek nezřídka při páření 
ukusují svým partnerům hlavu. Zbytek 
těla bez mozku se pak páří jako o život, 
protože páření řídí nervová uzlina 
v zadečku, a mozek ho naopak tlumí.

—  Štěnice nemají jen odporný zvyk 
sát lidem krev, ale i stejně brutální 
páření. Sameček má penis ostrý jako 
dýka a bez skrupulí jím probodne tělo 
samičky, aby do ní vstříkl spermie. Ty si 
pak najdou cestu do pohlavních žláz.

—  Želvy vydávají při páření tak procítěné 
zvuky, že zaujaly i světové filmaře. 
Ve filmu Jurský park želvy v ráži 
„namluvily“ řvoucí velociraptory.

PLANETA
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LÁSKA 
VE SVĚTĚ 

ZVÍŘAT

Text: Michael Fokt — Foto: autor a Shutterstock

Žabáci převlečení do pářicí uniformy, tvorové, kteří po sobě střílejí injekce 
s elixírem lásky, penisy bodající jako dýky a něžné pohlaví nevěrné až za 
hrob. Kdo si myslel, že je Kámasútra nejrozmanitější ukázkou milostných 

praktik, ten se šeredně mýlil. Vede zvířecí říše.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Březen končí a voda 
v tůni u Židlochovic 
pod Brnem je tak 
ledová, že když do ní 
člověk strčí ruku, za 
chvíli sotva cítí prsty. To 

však nebrání stovkám nádherně mod-
rých tvorů, aby v ní prožívali doslova 
milostnou horečku. Kdyby nebyla 
tráva kolem rybníka ještě zhnědlá po 
zimě a na stromech v okolí se váha-
vě neotevíraly první listové pupeny, 
měl by člověk při pohledu na hladinu 
plnou samečků skokana ostronosého 
zmodralých jak zralé švestky pocit, že 
se zázrakem teleportoval někam do 
prohřátých krajů.

VÁŠEŇ V MODRÉM
Mezi modrými těly se mihlo ne-
nápadně hnědé stvoření a roz-
toužených samečků se zmocnilo 
doslova šílenství. Desítky z nich si 
začaly lézt po hlavách a odkopávat 
jeden druhého z cesty, jen aby se 

k vytoužené partnerce dostaly jako 
první. Až se to jednomu z nich podaří 
a uchopí samičku do pářicího sevření, 
celý pár se potopí pod hladinu, aby 
tam v klidu splnil svou rodičovskou 
povinnost.
Po většinu roku jsou skokaní samečko-
vé stejně nenápadně hnědí jako jejich 
partnerky a svatební šat připomínající 
uniformu nádražáků si užívají pou-
ze během dvou týdnů, kdy probíhá 
páření. Proč to však dělají? Snad 
každému, kdo se aspoň trochu zajímal 
o milostný život živočichů, okamžitě 
naskočí v mysli obligátní rovnice: 
Čím je žabák modřejší, tím je v očích 
samiček atraktivnější, a podaří se mu 
tedy zplodit více potomků.
Zní to sice hezky, má to však drobný 
háček – aby to fungovalo, musela by 
mít samička aspoň minimální šanci 
si vybrat, s kým se nakonec do víru 
milostných vášní ponoří. S horou 
nápadníků valící se na její tělo jako 
vlna tsunami je však ve skutečnosti 

ráda, když z modrého víru zmizí bez 
újmy na zdraví. O nějakém svobod-
ném výběru nemůže být ani řeč. Na-
opak – sexuchtiví nápadníci zmámení 
testosteronem se nezřídka na nebo-
hou žabí dámu nahrnou v takovém 
počtu, že jí znemožní nadechnout 
se nad hladinou a postupně ji utopí 
k smrti.
Ona však existuje ještě jedna rov-
nice, hluboko vtištěná do mozečků 
žabích samečků, a ta zní: Když je to 
hnědé a hýbá se to, tak to chci. Když 
je to však modré, nechci to. Modrá 
uniforma jim tedy ve skutečnosti šetří 
energii a čas tím, že si ušetří trapné 
omyly, když by se ve víru poblouznění 
vrhali jeden na druhého.
Dokonce i tenhle systém však někdy 
selže. Ve stejnou dobu jako skokani 
se v židlochovické tůni páří i ropuchy 
obecné a také jejich samečkové čekají 
ve vodě na svou příležitost. Jeden 
z nich se během mého fotografování 
lehkomyslně zatoulal do hájemství 

Samčí pohlavní buňky dokážou hlemýždi ve svém těle držet při životě i déle než rok.
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skokanů a připravil si zážitek, na 
který asi dlouho nezapomene. Vůbec 
nevadilo, že měl na rozdíl od skokanů 
hrubou a bradavičnatou kůži. Prostě 
byl hnědý a hýbal se, takže se na něj 
vrhla stejná modrá tsunami jako na 
skutečné skokaní samičky.

KAMARÁD TAKY RÁD
Podle posledních výzkumů to vypadá, 
že budou svatební agentury muset 
urychleně přetisknout svatební ozná-
mení, na kterých se k sobě tulí vzorně 
věrné hrdličky nebo labutě. Předsta-
va o ptačí věrnosti až za hrob vzala 
poměrně razantně za své. A když to 
nejde po dobrém? Tak to jde po zlém! 
Znásilnění je v ptačím světě pojem 
stejně běžný jako létání a například 
kačeři nezřídka vyrážejí za nedobro-
volnou rozkoší v celých násilnických 
ganzích.
Je to sice nepěkné, ale asi ne až tak 
překvapivé. O značně sebestřed-
ném mužském přístupu k otázkám 

intimity máme poměrně jasnou 
představu už dlouho. Korunu vše-
mu nasazují třeba malí a na pohled 
veskrze „šediví“ ptáci lejskové, 
kteří žijí běžně i v naší přírodě. Jejich 
samečkové zvládnou kromě vlastní 
rodinky v hnízdečku lásky obhospo-
dařit ještě jednu domácnost bokem 
a k tomu navrch pár milenek, o jejichž 
nemanželské potomky se nevědomky 
postará poněkud „parohatý“ domá-
cí pán.
Velké překvapení však pro odborníky 
přichystaly samotné zvířecí dámy. 
Ukazuje se totiž, že kačeři leckdy 
nemusí znásilňovat a lejskové se 
podbízet. Na rozdíl od běžně zažité 
představy o samičkách, které si peč-
livě vybírají toho nejlepšího partnera, 
se totiž ukazuje, že i pro ně jsou zálety 
docela výhodné. Mívají v průměru 
více potomků než jejich ctnostnější 
konkurentky, a pokud si užijí s více 
partnery, mají navíc větší šanci, že 
se jejich děti neztratí v žádné situaci. 

Ono je sice moc dobré mít silné a bo-
jovné potomky od největšího „domi-
nátora“ v okolí, v některých situacích 
se však docela hodí i „tichošlápkové“, 
kteří si svou životní cestu vyšlapou 
spíš bočními pěšinkami.
A jak jsme na tom ve srovnání s ostat-
ními živočichy my lidé? Jak bych to 
řekl kulantně – prostě z všeobecného 
průměru nijak nevybočujeme. Stačí 
se podívat na naše varlata, přesněji 
řečeno je srovnat s jinými druhy pri-
mátů, které jsou nám nejpříbuznější. 
Čím jsou totiž samci (či muži) dané-
ho druhu v poměru k velikosti těla 
vybavenější, tím větší riziko dámských 
záletů hrozí.
Konkurenční boj totiž nezuří jen při 
přímých rvačkách rivalů, ale také 
v tom, jak velkým množstvím sperma-
tu zvládnou obšťastnit svou partner-
ku. Tím totiž přebijí genetický koktejl 
soupeřů. Člověk v tomto intimním po-
rovnání skončil na druhém místě hned 
za šimpanzi, za jejichž upejpavost 
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Čím je žabák modřejší, tím je v očích samiček atraktivnější.
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bych nedal ani zlámanou grešli. Oran-
gutani a gorily, které jsou o poznání 
spořádanější, mají výbavičku zřetelně 
menší.

SEXUÁLNÍ NARKOMANI 
A PŘEVLÉKAČI KABÁTŮ
Tak tohle už přestává všechno! Píchat 
si během aktu injekcí do těla che-
mické elixíry lásky, provádět to celé 
hodiny, a ještě se tvářit, že je to úplně 
v pořádku, na to je potřeba notné 
dávky zhýralosti. Přesto takové orgie 
probíhají každý rok přímo pod našimi 
okny v zahradách a užívají si jich 
tvorové, kterých si zase my užíváme 

ve společnosti petrželky a másla pod 
názvem šneci po burgundsku.
Hlemýždi mají v záloze tajnou 
zbraň – až centimetr dlouhý a prokla-
tě špičatý krystalek aragonitu. V klidu 
odpočívá ve zvláštním šípovém 
vaku, během páření ho však po sobě 
partneři střílejí přesně jako v povídání 
o bůžku Amorovi se zrádným lukem 
a šípy. Zvládnou to navíc reciproč-
ně, protože patří mezi hermafrodity. 
Jsou tedy samičkami a samečky 
v jedné osobě. Sliz, který šíp oba-
luje, obsahuje látky, které partnera 
patřičně rozvášní a jeho samičí část 
připraví obojpohlavní žlázy na příjem 

partnerova spermatu. Samčí pohlavní 
buňky dokážou hlemýždi ve svém těle 
držet při životě i déle než rok, takže 
zvládnou klást oplozená vajíčka, aniž 
by museli šípový rituál podstupovat 
znovu. Právě tady se projevuje pravé 
kouzlo elixíru lásky. Napomáhá tomu, 
aby se do skladovací komůrky dostalo 
co nejvíce spermií aktuálního partne-
ra. Ani hlemýždi totiž nejsou žádným 
zářným příkladem věrnosti.
Filutové s ulitou a očima na stop-
kách prožijí v poněkud schizofrenní 
mužsko-ženské existenci celý život, 
jiní tvorové si však to nejlepší z obou 
světů užívají hezky postupně. Pestré 

Páření bílých lvů je vzrušující podívanou.

NA ROZDÍL OD MNOHA SAMCŮ JINÝCH DRUHŮ 
PAVOUKŮ, PRO KTERÉ JE PRVNÍ PÁŘENÍ ZÁROVEŇ 

TÍM POSLEDNÍM, MÍVAJÍ SKÁKAVČÍ NÁPADNÍCI 
SLUŠNOU ŠANCI NA DRUHÝ ČI TŘETÍ POKUS.
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korálové rybky klauni, které proslavil 
film Hledá se Nemo a které žijí pod 
ochranou žahavých chapadel moř-
ských sasanek, přicházejí na svět jako 
malí samečkové. Najdou si sasanku 
a zařadí se do skupinky klaunů, kteří 
tu už žijí. Pouze ten největší z nich 
má právo změnit pohlaví a stát se 
matriarchální vládkyní celého hejnka. 
Klauní královna své poddané pořádně 
sekýruje a největší ze samečků si musí 
tuze zasloužit, aby směl oplodnit její 
jikry. Až když samička zemře, změní 
pohlaví on a zaujme její místo.
U kaniců, tedy dravých ryb teplých 
moří, to chodí obráceně. Z jiker se 

vykulí v sukních a kalhoty si oblečou 
až ve chvíli, kdy jsou dost velcí na to, 
aby si uhájili vlastní samčí teritori-
um. Někteří z kaniců jsou ve změně 
pohlaví tak obratní, že to během 
jediného páření zvládnou i několikrát. 
Pár kaniců písmenkových, kteří žijí i ve 
Středozemním moři, během několika 
hodin předvedl sexuální eskamo-
térství hned šestkrát.
Jejich američtí příbuzní kanici pensa- 
kolští jsou skutečnými převlékači 
kabátů. Se změnou pohlaví mění i své 
zbarvení, a ještě si stačí ohlídat, aby 
je partner během milostného aktu 
nešidil. Pro každého z kaniců je totiž 

výhodnější oplodňovat vajíčka dru-
hého partnera svým mlíčím než klást 
jikry, jejichž výroba je energeticky 
náročnější. Proto se vzájemně bedlivě 
pozorují, zda se při kladení lidově 
řečeno „neulejvají“. Někteří kanici 
se navíc chovají jako stálé samičky, 
jiní se našli pouze v mužské roli a na 
změnu pohlaví si hraje jen třetí, opor-
tunistická skupina kaniců. Milostný 
život zkrátka není nudný, ani když jste 
zrovna rybou. ◾

Příroda
Středa 20.00–22.00 
Čtvrtek 22.00-24.00
Sobota 20.00–22.00
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Láska mezi příslušníky podvodní říšeSloni patří mezi nejstálejší partnery.

Šimpanzi bonobo při láskyplném aktu



Kdybyste se zeptali kouzelného zrcadla, 
kdo je ve světě rostlin ze všech nejkrásnější, 
jistě by vám bez dlouhého váhání odpově-
dělo, že jsou to orchideje. Už jen proto, že 
jich je téměř 25 000 druhů a každý si mezi 
nimi vybere svou favoritku. Jen pro před-
stavu – na Zemi je více orchidejí než savců 
a ptáků dohromady. Klidně si ale některou 
z nich můžete se zvířaty splést, protože se 
jim podobají téměř k nerozeznání. Klidně na 
sebe vezmou podobu opice, sovy, papouš-
ka, volavky, kachny nebo včely. Tím ale 
určitě jejich převleky nekončí. Jiné vypadají 
jako nahé lidské tělo, roztančená baletka či 
dítě v zavinovačce. To jsou ty lepší formy. 
Existuje totiž i orchidea, jejíž semeník silně 
připomíná lebku. 
Tím výčet jejich zajímavostí rozhodně 
nekončí. Fascinující jsou totiž od kořínku 
po konečky. Většina rostlin má v porovnání 
s výdrží orchidejí doslova jepičí život. Má-
lokterá totiž dokáže žít i sto let. Exotické or-
chideje přišly do Evropy teprve v roce 1698, 
i když na Zemi podle fosilních nálezů exis-
tují asi sto milionů let a kromě Antarktidy se 
vyskytují na všech kontinentech. Skutečně 
je najdete na alpských loukách i na pouštích 
a některé z nich rostou i v naší přírodě. 
Dnes už naštěstí zahradníci vědí, jak na ně, 

a proto zdobí parapet nejedné domácnosti. 
Dokonce se z nich mohou radovat i silní 
alergici, jsou totiž hypoalergenní.
I když ty, které se dají běžně koupit 
v obchodech, povětšinou nevoní, existují 
výjimky, které vás svou vůní rozhodně 
zaskočí. Milovníci čokolády jistě propadnou 
kytičce s názvem Oncidium Sherry Baby, 
která skutečně silně voní po čokoládě. Díky 

latě s mnoha drobnými tmavofialovými 
kvítky o velikosti dva až čtyři centimetry si 
můžete užívat svůj sladký dopink, co hrdlo 
ráčí, a nepřibrat přitom ani deko. Úplně jiná 
píseň je to ale u orchideje Bulbophyllum 
Phalaenopsis, která je nepříjemně cítit po 
hnijícím mase. Orchideje se dokonce pro-
plížily i do vánočního cukroví. Sladce vonící 
vanilka je totiž také plod orchideje. ◾
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FASCINUJÍCÍ ORCHIDEJE
25 000 druhů osídlilo celou planetu s výjimkou Antarktidy.

ZVĚTŠUJÍCÍ SE DUNE DU PILAT
Největší evropská hromada písku roste skoro před očima.

Představte si, že si postavíte dům, ale nějak 
se předtím zapomenete podívat kolem 
sebe, a ještě do akce zapojíte hlavně svaly, 
zatímco mozek necháte mimo hru. Do 
několika let se pak nestačíte divit, že se vám 
vaše hnízdečko ztrácí před očima. To přes-
ně se stalo jedné povedené rodince, která 

se přestěhovala z Bordeaux na atlantské po-
břeží a svůj vysněný domek si postavila pří-
mo u paty největší písečné duny v Evropě, 
tedy Dune du Pilat. Nějak jim nedošlo, že ač 
tahle hromádka písku o velikosti šedesáti 
milionů krychlových metrů nemá nožičky, 
pohybuje se, a ještě k tomu doslova roste 

před očima. V polovině devatenáctého sto-
letí měřila pouhých třicet pět metrů, dnes 
však má trojnásobnou velikost.
Kromě úchvatného pohledu na Arcachon-
ský záliv tu můžete přijít k dalším dvěma 
nezapomenutelným zážitkům. Zatímco 
drápání se na dunu je poměrně slušné 
fitness, cesta dolů je mnohem zábavnější, 
zvláště pak, berete-li to po zadku nebo 
rovnou válíte sudy. Velká legrace je dívat 
se, jak k této podobě sestupu přistupují lidé 
všech věkových kategorií. To je chvíle, kdy 
je rozhodně naplněné francouzské heslo 
rovnost, svornost, bratrství.
Je klidně možné, že vám při návštěvě toho-
to francouzského skvostu zrovna nebude 
počasí přát a místo „azura“ vás přivítá mlha. 
Místo toho, abyste proklínali svatého Petra, 
mu hezky poděkujte. Když budete mít štěs-
tí, vyzvedne vás fenomenální meteorologic-
ký efekt, kterému se říká Brockenův strašák, 
přímo do božských výšin. Stačí stát zády 
ke slunci v momentu, kdy sluneční paprsky 
padají na mrak před vámi, a kolem hlavy se 
vám vykreslí barevná svatozář. ◾
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„Za posledních deset let oteplování v Ark-
tidě předstihlo předpovědi tak rychle, že 
vědci nově naznačují, že póly se oteplují 
čtyřikrát rychleji než zbytek světa. To vedlo 
k tání ledovců a rozmrazení permafrostu, 
u kterého se nepředpokládalo, že k tomu 
dojde do roku 2050 nebo později. Na Sibiři 
a v severní Kanadě toto prudké rozmraze-
ní vytvořilo potopené reliéfy známé jako 
termokras, kde je nejstarší a nejhlubší 
permafrost poprvé po stovkách, či dokonce 
tisících let vystaven teplému vzduchu,“ 
píše populárně naučný magazín Scientific 
American.
Rozmrzání půdy s sebou nese celou řadu 
negativních jevů. Do atmosféry se dostává 
tisíce let v ledu zadržovaný uhlík, navíc se 
uvolňují obrovská kvanta metanu. Obojí 
dále zesilují skleníkový efekt a s ním spojené 
změny klimatu. To ale zdaleka není všechno. 
Z věčně zmrzlé půdy se na povrch dostávají 
nejen bakterie, ale i mrtvoly. Nově se ukazu-
je, že se kvůli rozmrzání permafrostu mohou 
dostat ven i viry či bakterie, které věda 
nemá zmapované, a tudíž neví, co mohou 
způsobit. Sněť slezinná (antrax) způsobe-
ná bakterií Bacillus anthracis tvoří spory 
v půdě či tkáni mrtvých zvířat. Rozmrzáním 
permafrostu na Sibiři se znovu objevila 

sněť slezinná a v jejím důsledku zemřely 
stovky tisíc sobů. Došlo dokonce i k obětem 
na lidských životech, a to včetně dětí. Na 
Aljašce se nově objevily kožní léze způso-
bené orthopoxvirem skupiny Alaskapox 

a odborníci nevylučují možnost, že se mezi 
lidi dostal právě z rozmrzající půdy. Je to jen 
další ze zpráv zapadajících do dění kolem 
oteplování klimatu. A nikdo pořádně neví, 
co všechno ještě permafrost skrývá... ◾

TAJEMSTVÍ PERMAFROSTU
Jak moc nebezpečné viry a bakterie skrývá věčně zmrzlá půda?

VOLÁNÍ DIVOČINY

VÝSEVNÍ 
POKOJOVÝ 
SKLENÍČEK 
FLORASELF 
Pokojový skleníček spolu s rašelinovými tabletami 
vytváří ideální podmínky pro předpěstování 
bylinek či rostlin v domácnosti. Miska z pevného 
a recyklovaného plastu s průhledným krytem 
nabízí skleníkové klima, díky kterému se rostlinám 
daří mnohem lépe vyklíčit. Balení obsahuje 
24 rašelinových výsevních tablet, které po přidání 
vody nabobtnají, a tím jsou připraveny k použití.

Cena 229 Kč
www.hornbach.cz
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ODVRÁCENÁ TVÁŘ VITAMINU C 
Dobrodinec, který léčí kurděje, může způsobit nepříjemnosti.

„Oslabené končetiny opuchly a změnily 
se a páchnoucí dásně jim silně krvácely.“ 
Tak popsal Jacques Cartier muže posti-
žené kurdějemi, kteří v roce 1536 zamrzli 

na řece svatého Vavřince a byli nuceni na 
znehybněných lodích přezimovat. Kurdě-
jemi onemocnělo 100 ze 110 mužů. Ale 
ani později, když už lékařské pokusy jasně 
ukázaly, že podávání citronů, pomerančů 
či kysaného zelí nemoc úspěšně potírá, ne-
měla léčba vyhráno. Nick Lane ve své knize 
Kyslík mimo jiné píše: „Britská admiralita 
tuto radu s typickou lhostejností ignoro-
vala a pevně si stála na svém i poté, co 
kurděje udělaly průvan v posádce, s níž se 
v roce 1740 vypravil na cestu kolem světa 
lord Anson. Než se Anson v roce 1744 do 
Anglie vrátil, z 1955 mužů, kteří vypluli, jich 
320 zemřelo na horečku či úplavici a 997 
na kurděje.“ Na vězních v Iowě se konala 
série pokusů, která dokázala, že množství 
vitaminu C, potřebného k tomu, aby se ne-
projevily žádné klinické příznaky kurdějí, je 
nebývale nízké. Pouhých 10 miligramů den-
ně. Jakmile množství přijímaného vitaminu 
stoupne na 60 miligramů a více, začne se 
jej tělo močí zbavovat. Nicméně ve hře je 
celá řada faktorů, které mají vliv na ono 
vylučování. Vědecké kapacity se nesho-
dují na přesné doporučené denní dávce, 
ale nejčastěji se pohybuje mezi 60–90 

miligramy. Faktem je, že dávka nad 1 gram 
už může poškozovat ledviny a pomáhat 
ke vzniku ledvinových kamenů. Jednou 
z užitečných funkcí vitaminu C je jeho vliv 
na syntézu kolagenu. Kolagenová vlákna 
tvoří asi 25 % všech bílkovin v našem těle. 
Bez vitaminu C by se netvořila správně, 
a vzhledem k tomu, že je máme ve svalech, 
šlachách či kůži, šlo by o velmi nepříjem-
nou záležitost. Pod vlivem kladných vlast-
ností ale snadno může člověk nabýt dojmu, 
že čím více „zdravé látky“ do těla dodáme, 
tím léčivější bude mít účinky a případné 
nadlimitní množství se bez následků vylou-
čí. Nadlimitní dávky vitaminu C způsobují 
průjmy. Čím více si vitaminu vezmete, tím 
více ho vyloučíte, ale můžete si poškodit 
ledviny. Předávkování může způsobit nejen 
průjem, ale i křeče, bolesti hlavy a břicha. 
Navíc tento vitamin působí jako antioxi-
dant (což je dobře, neb „prodlužuje“ život 
buněk, a tedy i organismu). Ovšem, jak 
ukazují další výzkumy, v některých moleku-
lárních interakcích působí jako prooxidant, 
tedy přesně obráceným způsobem, což je 
něco, co si nikdo nepřeje. Neumíme tomu 
však zabránit. ◾

HOŘÍCÍ BRÁNA DO PEKLA JMÉNEM DARVAZA
Peklo stvořil člověk. A to nejen v mytickém, ale i reálném slova smyslu.

Ohnivý kráter Darvaza skutečně připomíná 
pekelnou bránu, a to včetně desítky let 
žhnoucích plamenů. Toto peklo vzniklo 
z touhy po penězích. Stejně jako dříve činil 
Sovětský svaz, tak i dnešní Rusko čerpalo 
a čerpá část svého bohatství z ropných 
polí a ložisek zemního plynu. Obě komodi-
ty plní nejen domácí zásobníky, ale ve vel-
kém stále tečou do zahraničí. Byly to právě 
vysoké ceny ropy a plynu, které pomohly 
prezidentu Putinovi vzbudit zdání ruské 
prosperity, a je to nerostné bohatství, jenž 
mu dlouhodobě pomáhá financovat sprá-
vu země. V poušti Karakum, nacházející 
se ve Střední Asii, měli sovětští geologové 
a těžební inženýři vytipovány lokality, které 
by mohly být dalším bohatým zdrojem 
ropy a plynu. Při zkušebním vrtu se místo 
do pevné skály dostali do obrovské kapsy 
zemního plynu. Došlo k propadu země 
a vzniku kráteru o průměru zhruba 100 
metrů a hloubce kolem 20 metrů. Unikající 
plyn začal zamořovat ovzduší, a tak Sověti 
sáhli k poněkud neortodoxnímu řešení, 
jak zabránit vzniku možné ekologické 
katastrofy. Prostě ho zapálili v domnění, že 
poměrně brzy dojde k vyhoření a problém 

sám od sebe uhasne. To se stalo v roce 
1971, a nic zatím nenasvědčuje tomu, že 
by plameny Brány do pekel, jak se tomuto 
místu začalo přezdívat, měly uhasnout. 
Naopak – místo se začíná stávat populární 
turistickou atrakcí. Turkmenistán, na jehož 
území Darvaza leží, má obrovské zásoby 
zemního plynu. V roce 2014 je časopis Na-
tional Geographic označil za šesté největší 

na světě. V roce 2013 se do hořícího krá-
teru spustil dobrodruh George Kourounis, 
jenž během svého dobrodružství nasbíral 
vzorky půdy s tím, že by mohly vědcům 
prozradit, jaké organismy (odborně zvané 
extremofily) jsou schopné přežít v tak ne-
životodárném prostředí. Mohly by leccos 
říci o tom, jaké organismy by měly šanci 
přežít ve vesmíru. ◾
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Má to pět tělních článků, osm končetin 
a ústní ústrojí zahrnuje dva bodavé ostny 
k vysávání potravy. Co to je? Na tuto otázku 
odpoví málokdo, přestože jsou želvušky 
v naší přírodě běžným živočichem. Jen díky 
své mikroskopické velikosti unikají pozor-
nosti. Mrazivé teploty až –272 °C i vedro 
vysoko nad bodem varu vody poškozují 
buněčnou DNA a naprostá většina orga-
nismů, včetně všech savců, je nemá šanci 
přežít. Jenže nic z toho želvuškám nevadí. 
Přežijí i tlak, který panuje na nejhlubším 
místě oceánu v Mariánském příkopu. K tomu 
dokážou na několik desítek let zamrznout 
a ve stavu speciální „hibernace“ zastavit 
metabolismus, čímž přestanou spotřebová-
vat energii. Zatím je popsáno kolem 1300 
druhů těchto prazvláštních živočichů, kteří 
obývají pestrou škálu ekosystémů od sucho-
zemských, přes sladkovodní, až po mořské. 
Najít se dají jak v ledovcích, tak na pouštích. 
U nás běžně žijí v trsech mechů. Základem 
ochrany buněk želvušek je speciální protein 
(damage-suppressor protein – Dsup), který 
se stal předmětem zájmu Mariny Mínguez-
-Toralové a jejího týmu z Centre for Plant 
Biotechnology and Genomics ve španěl-
ském Madridu. Tým modeloval systém dvou 
molekul Dsup a DNA, které obsahovaly více 
než 750 000 atomů. Vědci se zaměřili na 
elektrostatický potenciál a elektrické pole 

a simulaci molekulární dynamiky všech 
atomů. „Modelování všech atomů v proteinu 
a všech jejich elektrostatických interakcí 
ukazuje, že protein je ‚vnitřně narušený‘ 
a vysoce flexibilní, a zdá se, že je schopen 
upravit svou strukturu tak, aby přesně odpo-
vídala tvaru DNA,“ vysvětluje Rowan Hooper 
na serveru New Scientist. Ukázalo se, že se 
protein Dsup dokáže asociovat s jadernou 

DNA, kterou chrání před štěpením. Pokud se 
podaří přesně zjistit mechanismy umožňující 
želvuškám přežít v naprosto nehostinných 
podmínkách, mají vědci v plánu upravit 
buňky u dalších organismů, jako je škrkavka 
nebo octomilka. Cílem je zjistit, zdali by se 
podobné ochranné mechanismy nedaly 
aplikovat na vyšší tvory. Bude konečným 
cílovým organismem člověk? ◾
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PŘEŽILY BY ŽELVUŠKY VE VESMÍRU?
Přeborníci na přežití zvládnou rozpětí teplot od –272 °C do +150 °C i vysokou radiaci.
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Evoluce nadělila mnoha savcům pyjovou 
kost (jinak také penilní kost, penisová 
kost – latinsky os penis). Pomáhá v páření 
medvědům, primátům (vyjma člověka), 
ježkům, rejskům nebo vydrám. Účel je 
jasný na první pohled, samcům pomáhá 
lépe penetrovat samici. Například makak 

medvědí, což je druh opice žijící v jižní 
a jihovýchodní Asii a vážící jen do 10 kg, 
vlastní penisovou kost až 5 cm dlouhou, 
což je v porovnání s tělem poměrně hodně. 
A ta vydří je ještě delší. Vědecký časopis 
Chemosphere publikoval studii ukazující na 
souvislost mezi poškozením penisové kosti 
u vyder a znečištěním prostředí uhlíko-
vými kontaminanty, které bezprostředně 
souvisejí s těžbou ropy. Problémem je, 
že množství polycyklických uhlovodíků 
v oblasti těžby a frakování ropy výrazně 
roste. Vysvětlení si zaslouží samotný pojem 
„frakování“, neboť díky němu klesá závis-
lost Ameriky na saudskoarabské ropě, ale 
zároveň se jím zvyšuje znečištění přírody 
amerického kontinentu.
„Hydraulické štěpení (frakování) je postup 
těžby, při kterém se do křehkých sedi-
mentárních hornin tlačí směsice vody, 
písku a určitých chemikálií. Přetlak horniny 
roztříští a uvolní z nich lehké suroviny, jako 
je zemní plyn a ropa. Ty vystoupají směrem 

k povrchu země, kde jsou dalším průmy-
slovým vybavením zachyceny,“ vysvětluje 
Marian Kechlibar na stránkách Deníku N. 
Vědci porovnávali kosti a játra vyder, které 
pocházely z regionu Athabasca Oil Sands 
v severní Albertě, tedy z místa rozsáhlé 
těžby ropy. Zdejší ropné (dehtové) písky 
jsou považovány za extrémně bohaté 
a spolu s dalšími dvěma nalezišti zabírají 
141 000 km2 boreálního lesa a rašelinišť, 
tedy míst, která se při poškození zotavují 
velmi těžce. V případě rašelinišť se dokon-
ce může jednat o poškození trvalé. Výzkum 
jasně ukázal souvislost mezi poškozením 
vydřích orgánů a výskytem uhlíkatých slou-
čenin spojených s těžbou. S nepříliš velkou 
nadsázkou řečeno, těžba ropy znesnadňuje 
vydrám rozmnožování tím, že jim poškozu-
je část reprodukčního ústrojí. Méně vyder 
tak indikuje narušený ekosystém. ◾

ZNEČIŠTĚNÉ PROSTŘEDÍ LÁME VYDRÁM KOSTI V PENISECH
Vydry mají stejně jako mnoho jiných živočichů v penisech kost. A ta je v ohrožení.

Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

27. 2. 20.00 

27. 2. 20.00 – SRDCAŘI 
NA SEVERU (DIAGNÓZA: 
ISLAND)
Nový expediční projekt Srd-
caři na severu volně navazuje 
na úspěšný seriál Srdcaři 
v Africe. Čeká vás cesta za 
srdcařskými příběhy ve všech 
ročních obdobích, na souši, 
na vodě, pod vodou, pod 
zemí, ve vzduchu, autem, 
na kole, po svých, na lyžích, 
na voru a lodi, v balonu či 

27. 2. 21.30

KRÁLOVSKÁ RODINA, 
BRITSKÁ ARISTOKRACIE 
A NACISTI
Britská královská rodina byla 
odjakživa symbolem boje proti 
nacismu. Přesto se čas od 
času objevují informace o tom, 
že Windsor s nacistickým 
režimem tajně sympatizoval. 
Nejnovější poznatky dokonce 
vyvolaly podezření, že v létě 
roku 1940 bývalý král Ed-
ward VIII. možná vynesl citlivé 
informace. Co tím měl získat? 
Doufal, že Adolf Hitler podpoří 
jeho plány znovu se ujmout 

prostředky k posvěcení nebo 
utajení jakékoliv operace. Lži 
jsou jen slova. Aby se uchytily, 
vyžadují konkrétní činy a také 
technickou podporu. K vytvoře-
ní uvěřitelných iluzí jsou někdy 
zapotřebí celé týmy profesioná-
lů. Ale ve službách národa jsou 
lži pouhým prostředkem, jak 
změnit svět.

Od 2. 3. každé úterý ve 20.00 

NEJVĚTŠÍ LŽI HISTORIE 
Často jsou přehlíženy a málokdy 
je stihne trest. Lži mocných vždy 
dosáhnou svého nekalého cíle – 
změní směr našich dějin. Co 
jsou zač ti, kteří lžou? Patří mezi 
ně představitelé států, politikové 
nebo vojenští vůdci, které pod-
poruje jejich vlastní hierarchie 
moci. Nemají vůbec žádné 
výčitky ani zábrany a klidně lžou 
v rádiu nebo televizi milionům 
lidí. Nebo dokonce pod přísahou 
nejvyšším autoritám a institu-
cím. Zneužívají tajné služby, 
vojenské strategie nebo zpravo-
dajské agentury k tomu, aby se 
jejich lži zdály být přesvědčivěj-
ší. Řídí se jediným heslem: čím 
je lež větší, tím více lidí jí bude 
věřit! Když jde o státní záležitos-
ti, můžou být použity veškeré 

trůnu? Historický film Králov-
ská rodina, britská aristokracie 
a nacisti představuje video-
záběry a nedávno objevené 
fotografie, které mají být 
důkazem, že britská královská 
rodina i aristokraté sympatizo-
vali s národním socialismem. 
Film se zaměřuje hlavně na 
rozhodující roli abdikované-
ho Edwarda a jeho americké 
manželky Wallis Simpsonové, 
jež byla nespokojená se svým 
postavením přehlížené vévod-
kyně, a tak seznámila Edwarda 
s tehdejší nacistickou scénou.

vírníku. Na cestách potkali 
třeba šachovou velmistryni ČR 
i Islandu Lenku Ptáčníkovou; 
motonomáda a stavitele tune-
lů na Islandu Radka Pernicu; 
s veteránem Škoda 100 projeli 
kus Islandu s Janou a Danem 
Urbanovými, doslova s is-
landskými „fanatiky“ Majkou 
a Láďou Zelenkovými natáčeli 
příběh o jejich lásce k sopeč-
nému ostrovu – a tím výčet 
příběhů nekončí. 

zemědělské práce, k přepravě 
zboží a osob, od 20. století 
slouží hlavně k rekreační jízdě 
a sportu. Jezdečtí koně váží 
od 300 do 700 kg v závislosti 
na plemenu. Tažní koně váží 
od 700 kilogramů do tuny. 
Největší kůň v historii byl 
pravděpodobně shirský kůň 
jménem Sampson.

2. 3. 23.00 

PLANETA KONÍ 
Planeta koní je desetidílný se-
riál, který vám prozradí vše, co 
jste chtěli o tomto majestátním 
zvířeti vědět. Věda zabývající 
se koňmi je hipologie. Kůň 
domácí (equus caballus) je do-
mestikované zvíře patřící mezi 
lichokopytníky. V minulosti byli 
koně využíváni především pro 
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11. 3. 20.00  

VÁLKA VE VIETNAMU 
Historický seriál Válka ve 
Vietnamu zachycuje velkolepý 
příběh jedné z nejdůležitěj-
ších, nejrozporuplnějších 
a nejkontroverznějších 
událostí v dějinách Ameriky, 
a to takovým způsobem, 
jakým ho ještě nikdo nevy-
právěl. Napínavý seriál plný 
podrobností vás vtáhne do 
bouřlivého období druhé 
poloviny 20. století. Přesvěd-
čivě rozebírá lidské aspekty 
války, a přitom se opírá o svě-
dectví takřka 80 lidí z obou 
znepřátelených stran tohoto 
složitého konfliktu. Ke slovu 
se dostanou nejen Američané, 
kteří ve válce bojovali, a ti, 
kteří proti ní protestovali, ale 
i vojáci a civilisté ze severní 
a jižní části Vietnamu. Nechybí 

MUSÍTE VIDĚT

Od 3. 3. každou středu ve 23.00  

7. 3. 21.00  

LETECKÉ NEHODY: 
PŘÍSNĚ TAJNÉ III
Každá letecká havárie je 
katastrofa, která po sobě 
zanechá truchlící rodiny 
a zničené životy. Ale každá 
letecká katastrofa je zároveň 
cennou lekcí. Vše začíná 
hledáním odpovědí na otázky, 
proč nebo jak: v Kanadě 
12. prosince 1985 se letadlo 
zřítilo asi kilometr od vzletové 
dráhy a v jeho troskách 
zahynulo všech 256 pasažérů. 
Jak k tomu došlo? Rutinní 
přistání Boeingu 777 se tak 

strašně pokazilo, že tři lidé 
zemřeli a mnoho dalších bylo 
zraněno. Šlo o technickou 
závadu, nebo chybu pilota? 
Jak se dá přistát bez funkčních 
motorů, když dojde palivo nebo 
po srážce s ptákem? Piloti musí 
mít značné schopnosti a hodně 
silné nervy! Jak to zvládají? Tento 
dokumentární seriál odhaluje, 
že díky každé letecké tragédii 
jsme se dozvěděli, jak postavit 
bezpečnější letadla, rychleji 
evakuovat ohrožené pasažéry 
a vylepšit bezpečnostní systémy 
bránící kolizím. 

vzácné archivní záběry restau-
rované do prvotřídní podoby, 
pocházející ze zdrojů z celého 
světa, fotografie pořízené 
nejoceňovanějšími reportéry, 
historické televizní zpravodaj-
ství, výmluvná domácí videa, 
a dokonce ani tajné nahrávky 
z jednání amerických prezi-
dentů Kennedyho, Johnsona 
a Nixona.

12. 3. 20.00 

DOKONALÝ ÚLOVEK
Když jde o rybaření, Andrew 
„ET“ Ettingshausen patří 
k nejzapálenějším. Zvlášť rád 
chytá druhy, mezi kterými se 
vyskytují opravdu pořádné 
kusy. Vlastně je má rád tak 
moc, že je vždycky zase pustí. 
Díky mini sérii Dokonalý úlovek 
vyrazil na výpravu po celém 
světě, aby našel skutečné 
rybí obry. A že přitom něco 
zažil! Nenechte si ujít velkole-
pou podívanou s atmosférou 
láskyplné vášně k rybaření 
a vzrušení z úlovku.

DEN DLOUHÝ 
28,5 HODINY
Monoxylon je řecký výraz pro 
jednoduché plavidlo vydla-
bané z jednoho kusu kmene 
stromu. Právě na takovém 
plavidlu vyrazila česká expedice 
experimentálních archeolo-
gů na dobrodružnou plavbu 

s historickými důsledky. Jejich 
cílem bylo prakticky ověřit 
možnosti primitivních dřevě-
ných lodí – monoxylů – při šíření 
raných zemědělských populací 
ve Středozemí. Byla to plavba, 
kterou nikdo neuskutečnil dlou-
hých osm tisíc let. Zúčastněte 
se jí i vy!

13. 3. 20.00 

SRDCAŘI NA SEVERU 
(BALONEM PŘES POLÁRNÍ 
KRUH)
Zimní expediční přelety patří 
k největším dobrodružstvím 
v oblasti balonového létání. 
Srdcaři s pilotem Michalem 
Kubátem už absolvovali zimní 
přelety v Alpách, přeletěli 
Sněžku, Vysoké i Nízké Tatry. 
Ale pokus o první český přelet 
severního polárního kruhu 
horkovzdušným balonem 
OK 3008 – Kašpárek ve Finsku 
byl tím nejextrémnějším 
počinem, který Srdcaři v koši 
mohli zažít. 
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14. 3. 23.00 

ŽIVOT S BAKTERIEMI
Mladí vědci objevují nové typy 
mikroorganismů, vyvíjejí paliva, 
která by neškodila životnímu 
prostředí, a hledají způsoby, jak 
se s pomocí bakterií vypořádat 
se znečištěním. Nahlédněte do 
neviditelného světa mikroorga-
nismů. Zjistěte, jak je možné se 
chránit před škodlivými bakte-
riemi a jak se „spřátelit“ s těmi 

Od 22. 3. každé pondělí ve 21.00 

ANTHONY BOURDAIN: 
NEZNÁMÉ KONČINY XI
Jedenáctá řada oblíbeného ku-
linářského cestopisu Neznámé 
končiny je předposlední, kterou 
natočil světoznámý a velice 
oblíbený šéfkuchař, žurnalista, 
cestovatel a dokumentarista 
Anthony Bourdain předtím, než 
v roce 2018 tragicky spáchal 
sebevraždu. Ve společnosti 
charismatického průvodce 
se setkáme s pyšnou a často 
opomíjenou místní kulturou 

29. 3. 22.00 

APOLLO: NOVÝ MĚSÍC
Když první mise Apollo úspěš-
ně vkročila na povrch Měsíce, 
jásal celý svět. Podařilo se 
uskutečnit jeden z nejodváž-
nějších snů v historii objevů. 
Mezi lety 1969 až 1972 se 
dvanácti astronautům podařilo 
nasbírat více než 2000 vzorků 
měsíční půdy a dostat je na 
Zemi. Málokdo tehdy tušil, že 
to, co astronauti našli, způsobí 
řetězovou reakci v oblasti vědy. 
Dokument využívá špičkově 
vylepšené archivní záběry 

19. 3. 21.00 

AMUR: ASIJSKÁ 
AMAZONKA
Řeka Amur patří mezi deset nej-
větších toků na světě, ale my na 
Západě ji prakticky neznáme. 
Je dlouhá dva tisíce kilometrů 
a tvoří přirozenou hranici mezi 
Ruskem a Čínou. Zároveň je 
takovým ztraceným světem, 
cizincům dlouho nepřístupným, 
který byl odjakživa domovem 
milionů divokých zvířat. Řeka 
pramení v Mongolsku a něja-

kých pět tisíc kilometrů odtud 
se nakonec vlévá do Tichého 
oceánu. Mezitím protéká 
pestrým ekosystémem, jenž se 
postupně mění. Stepi střída-
jí horská tundra, panenské 
lesy, rozsáhlé nivy a mokřady, 
subtropické pralesy a konečně 
neposkvrněné pobřeží severní-
ho Pacifiku. Třídílná mini série 
Asijská Amazonka prozkoumává 
nezkaženou přírodu na říčních 
březích. 

užitečnými. Díky tomuto snímku 
odhalíte, že tento pozoruhodný 
mikrokosmos může být složitý, 
zajímavý, nebezpečný, nebo na-
opak užitečný. Co přesně jsou 
bakterie, jakou mají strukturu 
a k čemu slouží? To všechno, 
a ještě mnohem víc prozra-
zují přední vědci z laboratoře 
mikrobiálních biotechnologií 
Moskevské státní univerzity.

Západní Virginie. Ochutnáme 
pestrý výběr masa v progre-
sivním jihoamerickém státě 
Uruguay. Na skalnatém kanad-
ském ostrově Newfoundland 
objevíme magické místo plné 
ryb a divoké zvěře. A podíváme 
se také do Arménie, Hongkon-
gu, německého Berlína nebo 
společně s režisérem Darrenem 
Aronofskym do exotického 
Bhútánu.

a oslavuje více než 50 let 
od historické mise Apollo 11, 
přistání lunárního modulu 
a největší úspěchy celého 
tohoto vesmírného programu. 
Zaprášené relikty přivezené 
astronauty putovaly přímo do 
laboratoří a úplně vymizely 
z veřejného zájmu. Ale během 
následujících let se díky nim 
podařilo otevřít nové okno 
poznání. Odhalily, jak vznikly 
planety, jak se zrodil Měsíc, 
dokonce i to, jak se na Zemi 
zrodil život.
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1. DÍL 
TAJENKY

6. DÍL 
TAJENKY

3. DÍL TAJENKY

2. DÍL TAJENKY

5. DÍL TAJENKY

7. DÍL 
TAJENKY

4. DÍL 
TAJENKY

Vyluštěné znění tajenky posílejte e-mailem na primazoom@solootions.cz anebo poštou na adresu:  
Magazín Prima ZOOM, Marketing FTV Prima, Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice, 100 00.
Tajenku pošlete nejpozději do 10. 5. 2021.
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Vyluštěte křížovku  a vyhrajte  
jeden ze tří poukazů na výrobu  

fotoknihy  SLUNEČNÁ KRONIKA  
v hodnotě 1000 Kč od  

společnosti CEWE.
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ČASOPIS PRIMA ZOOM A SOLOOTIONS  
Poutavý čtvrtletník s jedinečným obsahem vám přinese v každém vydání neotřelý pohled na věci kolem nás. K vám – čtenářům – se dostává díky 
značce Solootions, pod jejíž křídla patří. Ta je součástí skupiny Prima a rozvíjí oblast tištěných titulů. K nim patří i další oblíbené časopisy, jako jsou Prima 
FRESH, Prima vychytávky či Primáček. Součástí skupiny je i prestižní titul Playboy. Agentura Solootions zastřešuje i další úspěšné aktivity. Jde například 
o zajímavé akce, které navazují na značky skupiny Prima. Díky Solootions tak můžete navštívit například největší letní rodinný festival Prima FEST, 
unikátní veletrh takzvané čisté mobility e-Salon či již tradiční akce, jako jsou You Fest, LOVE DAY či MAX kino. Kromě toho Solootions nabízí klientům 
i komplexní komunikační řešení počínaje strategií přes nákup médií až po tvorbu kreativy – a to vždy s důrazem na netradiční řešení a postupy, které 
zaručují klientům jedinečný servis.
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MÁTE PŘEČTENO?
Zajímá nás životní prostředí, které je častým 

tématem našich článků. Šetřeme přírodu 
společně! Po přečtení časopis předejte dalším 

zájemcům nebo jej vhoďte do tříděného 
odpadu mezi papír. 

Děkujeme!

Líbil se vám Prima ZOOM? Máte nápad, co zlepšit, chcete se nás na něco zeptat?  
Pište nám na primazoom@solootions.cz 

Sledujte nás na  
www.prima-zoom.cz

Spoustu zajímavostí najdete také na Facebooku  
facebook.com/ Prima ZOOM

nebo na Instagramu  
instagram.com/ Prima ZOOM

Elektronickou verzi časopisu lze zakoupit  
i na webu alza.cz

Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze  
se souhlasem vydavatele.
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NAJDOU LIDÉ ZASE SPOJENÍ?
Libka Safr Šafránková 
Novinářka a spisovatelka

Ptáte se, o čem to mluvím v době internetu 
a létání do kosmu? Jsme na vrcholu mo-
derní doby plné pokroku a nejvyspělejších 
technologií, ale obyčejné a základní spojení 
mezi všemi živými tvory nám uniká. A nejen, 
že uniká. Je to mnohem horší. My ani neví-

me, že nám uniká. Nějak jsme se ztratili v tom shonu, při 
sledování zpráv, nekonečných seriálů, virálních příspěvků 
na všech možných sociálních sítích. Dáme každý den 
alespoň jeden „like“, ale na objetí jiného člověka už si ani 
nevzpomínáme. To vše mě napadlo, když jsem blokovala 
asi desátého uživatele na seznamovací aplikaci. Najednou 
jsem cítila tu vzdálenost a neuchopitelnost propojení 
dvou lidí, kteří se snaží spojit díky vykrášleným profilům 
s upravenýma fotkama a tak nějak napůl vtipným a napůl 
romantickým pojetím sama sebe, popsaným ve třech 

zoufalých hashtazích. Říkám si, co asi znamená #style 
#followme nebo #ootd, jak mi to může přiblížit člověka? 
Jak nám to pomůže zase najít cestu k sobě a to ztracené 
spojení, které nám dává sílu? Tolik jsem doufala, že pande-
mie otevře naše srdce, ale místo toho jsme všichni zavření 
doma a čekáme. Jen tak si čekáme ve svých oddělených 
buňkách, kterým říkáme domovy, kdy nás zas vypustí z kle-
ce. Jako divoká zvířata zavřená v zoologických celého svě-
ta. Údajně je chráníme, aby nevyhynula, ale jak se v těch 
klecích cítí bez spojení s přírodou, se svou podstatou? Jako 
my teď v karanténě. Mizerně. A tak jsem si vymazala Tinder 
z telefonu, smířená s tím, že budu věřit ve vesmír, v Boha, 
v náhodu. A někde tam venku najdu někoho, kdo se ne-
bude bát přiblížit, dokonce se přiblížit tak blízko, aby mne 
mohl obejmout. Aby mohl cítit, spojit se a aby u toho nebyl 
online s mobilem v ruce. Máme před sebou velký úkol. Vyu-
žít tento čas k tomu, abychom se naučili tři v současnosti 
nejdůležitější věci. Naučit se péct domácí chleba, tančit 
z videí na TikToku, no a to nejzásadnější – najít cestu domů, 
jeden k druhému a zase zpátky k sobě. Tak snad. Jednou 
jsem se účastnila slavného průvodu Prague Pride. Nevím, 
zda ho znáte, ale snaží se najít rovnost v sexualitě, v pohla-
ví, pořádá jej gay komunita po celém světě. Šly jsme tam 
s dcerou a v průvodu mne zaujala skupinka žen, která nesla 
transparenty s nápisem „hug free“, tedy objetí zdarma. 
Usmála jsem se, a tehdy vůbec nechápala ten hluboký 
dosah toho sdělení. Teď už vím, že setkávání, tzv. společen-
ský život, ten lidský instinkt žít ve skupině, v blízkosti, je jen 
součást plánu, jak vést lidi správným směrem. Aby se cítili 
sami sebou, aby se cítili milováni a také milovali druhé. Ob-
jetí může změnit všechno. A teď je čas změnit všechno. ◾
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